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Editorial

A ciência, sua racionalidade e os governos

Em Ciência como vocação, Max Weber (1979) nos alerta que uma de nossas armas contra a 
perda da humanização seria a produção científica. A ciência está a serviço do 
autoesclarecimento e conhecimento de fatos inter-relacionados. Ela não tem a 
pretensão de nos mostrar os caminhos, mas nos esclarece sobre o significado 
de nossas condutas. Cientes de nossos problemas sociais, poderíamos alcançar o 
bem-estar de muitos.

Em Meditações pascalianas, Pierre Bourdieu (1998) afirma, inspirado em Pascal, na mesma direção, 
que a nossa maior grandeza é a do conhecimento. Segundo eles, “dominado 
(miséria), o homem pode conhecer suas determinações (grandeza) e trabalhar 
para as superar. Paradoxos que encontram todos o seu princípio no privilégio 
da reflexividade” (BOURDIEU, 1998, p. 115). Ou seja, novamente a ciência e a 
produção do conhecimento, seja ele prático ou não, ajudam-nos na construção de 
mais humanidade.

O editorial que ora apresentamos constitui-se de uma série de artigos que se complementam e 
dialogam entre si e que nos auxiliam a confirmar as preleções acima referidas. 
Ainda que a intenção não tenha sido essa, os estudos ora publicados encerram 
uma qualidade semelhante: todos trabalham com pesquisas na área da educação, 
são produtos de investigações e reflexões que nos trazem notícias, informam-nos 
sobre a realidade do campo da educação na vida social contemporânea, no Brasil.

Em recente declaração, o governador do estado de São Paulo,1 Geraldo Alckmin, afirma que a 
Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) deveria se 
ocupar de financiar menos pesquisas de sociologia, que nada acrescentam, para 
incentivar investigações na área da saúde, em função da perigosa epidemia de 
dengue, Zica vírus e demais patologias em evidência nos últimos meses. 

Contrariando o governador do estado mais rico do Brasil, responsável pela maior produção 
científica brasileira e da América Latina, ainda bem que as agências financiadoras 
de muitos estados do Brasil e mesmo do governo federal continuam promovendo 
estudos e trabalhos que diagnosticam os problemas da ordem escolar e societária. 
Os trabalhos que disponibilizamos neste número da Educação e Pesquisa afirmam 
o caráter necessário e emancipador da pesquisa e da ciência no Brasil, seja em 
aspectos relativos às políticas públicas, seja no âmbito das experiências travadas 
na educação básica ou no ensino superior, ou mesmo no campo dos desafios 
estruturais das diferenças de oportunidades entre estudantes de ambos os níveis 
de ensino.

1- Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/04/1765028-alckmin-critica-fapesp-por-pesquisas-sem-utilidade-pratica.shtml>

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-970220164203001
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É a partir de uma insistente e fundamentada formação de nossos quadros de pesquisadores e pes-
quisadoras, bem como de crescentes incentivos aos programas de pós-graduação, 
que hoje alcançamos conhecimento dos desafios, limites e ou ganhos de decisões 
de natureza educativa e cultural, além de espaço de discussão e estofo para irmos 
em direção a mudanças.

Talvez seja uma ironia estarmos escrevendo este editorial em momento em que a sociedade brasileira 
vem presenciando uma guinada em sua vida política. Tudo leva a crer que 
estamos vivendo um retrocesso, na medida em que assistimos a um impeachment 
a partir de armas discursivas conservadoras. Em sintonia com nosso governador 
Alckmin, as forças políticas que saem ganhando com a destituição do governo 
Dilma Rousseff ensaiam medidas que promulgam um Estado visto pelos de cima. 
Ou seja, para esse ponto de vista, a estrutura social hierárquica ou as diferentes 
oportunidades de escolarização ou desigualdades de desempenho, ou mesmo 
os estigmas religiosos, sexistas e homofóbicos, parecem não existir no cenário  
que desenham para si e que é propagado pela grande imprensa. Declarações do 
secretário da educação do estado de São Paulo estão na mesma sintonia desse 
retrocesso quando este afirma que a saúde e a educação são dimensões que o 
Estado deveria entregar às mãos da iniciativa privada.

Uma crença coletiva, um consenso sobre evidências, sobre o que pesquisadores não se cansam de 
alertar, parecem não fazer parte do repertório daqueles que dispensam a discussão 
crítica de nossos destinos no campo da educação e demais áreas do social.

Nesse sentido, os artigos que apresentamos nesse editorial tratam de uma realidade educacional 
complexa, prenhe de possibilidades de sucesso ou retrocesso. São estudos que 
retratam a diversidade de problemas de natureza escolar, que as autoridades atuais 
de nosso estado e nação insistem em ignorar ou desconhecer.

Para dar uma primeira impressão, Luís Armando Gandin e Iana Gomes de Lima – no artigo “A 
perspectiva de Michael Apple para os estudos das políticas educacionais” – 
lembram que as políticas educacionais situam-se no campo das disputas sociais, 
econômicas, políticas e culturais por uma determinada visão de mundo. E, no caso 
da reflexão trazida pela dupla, está presente uma visão que pode se contrapor à 
lógica da reprodução e da hegemonia que sustenta a mera alegação da ignorância 
ou do desconhecimento.

Valeria apresentar na sequência dois textos que tratam da polêmica do ensino religioso nas escolas. 
Ambos elucidam o imbróglio político, cultural e institucional que a dimensão 
religiosa revela em um país em que uma religiosidade perene se mantém desde a 
Revolução de 1930 até os governos mais recentes. Os pesquisadores José Damiro 
de Moraes, no artigo “Cecília Meirelles e o ensino religioso nos anos 1930: embates 
em defesa da Escola Nova”, e Luis Antônio Cunha, em sua discussão sobre “O veto 
transverso, de FHC à LDB: o ensino religioso nas escolas públicas”, exploram a força 
da Igreja Católica nos destinos da educação brasileira, afirmando que esforços por 
uma escola laica e republicana ainda sofrem ameaças por forças conservadoras. 
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Uma análise de discursos e de representações em ambos os textos descortina o quão 
pouco mudaram os embates acerca da posição dominante da Igreja Católica no 
Brasil, tendo como base suas forças na sociedade civil ou em lobbies parlamentares. 
Apenas estudos que se debruçam com tempo e determinação são capazes de trazer 
luzes sobre uma história que se constrói à sombra de uma tradição.

História essa que, no caso brasileiro, embasa a defesa de uma suposta escola sem partido e/ou sem 
ideologia, na qual a compreensão da sexualidade enquanto um fenômeno social 
e histórico, e o enfrentamento das desigualdades de gênero são sistematicamente 
adiados como se não fizessem parte da condição e da formação humanas. Esse 
tem sido o caso do debate em torno da votação do Plano Nacional de Educação e 
dos Planos Estaduais e Municipais de Educação, que têm sofrido um tratamento 
distorcido e politicamente nefasto em relação às questões de gênero e diversidade 
sexual. Com base no discurso de setores religiosos conservadores, assistimos à 
defesa da supressão das palavras gênero, diversidade e orientação sexual nos 
Planos de Educação. Para justificar essa exclusão, utiliza-se o pseudoconceito da 
ideologia de gênero, que ensinaria as crianças a não ter pertencimento identitário, 
criando um verdadeiro pânico em relação a essa temática.

Pânico a nosso ver injustificado porque gênero não é uma ideologia. É, sim, um conceito que garante 
a percepção da humanização em suas mais distintas dimensões e procura ampliar o 
debate sobre a qualidade da educação: democrática e acolhedora de todos e todas, 
independente de seu pertencimento racial, étnico, religioso ou de classe e gênero.

É na direção da aposta de que a produção de conhecimento científico pode contribuir para a 
humanização que os textos que abordam a temática da inclusão, ainda que 
bastante distintos entre si, apresentam formas de equacionar as questões de 
iniquidade social de maneira diversa. Podemos destacar um conjunto significativo 
de artigos que o fazem a partir da perspectiva das relações sociais de gênero.

Em “Tecnologias de gênero, dispositivo de infantilidade, antecipação da alfabetização: conflitos na 
produção de corpos generificados”, Maria Carolina da Silva Caldeira e Marlucy 
Alves Paraíso mostram as implicações de gênero no processo de alfabetização 
desde a mais tenra idade. A partir de uma investigação em uma turma de primeiro 
ano do ensino fundamental de uma escola pública da rede municipal de Belo 
Horizonte, as autoras examinam como se dá a produção de corpos generificados 
em um currículo que antecipa a alfabetização, separa meninos e meninas e insta 
professoras, crianças e famílias a assumirem funções binárias de gênero.

Lucas Alves Lima Barbosa, no artigo “Masculinidades, feminilidades e educação matemática: análise 
de gênero sob a ótica discursiva de docentes matemáticos”,  também questiona 
essa suposta evidência binária que opõe meninos e meninas na construção de 
conhecimentos. Agora com o foco no ensino da matemática, o autor analisa como 
docentes da referida disciplina mantêm a fixação de determinados binarismos 
concernentes às identidades de gênero, reafirmando e até mesmo legitimando 
desigualdades já materializadas no âmbito social.
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Podemos, portanto, vislumbrar o quão difícil é desconstruir os mecanismos que produzem 
as desigualdades de gênero e de diversidade sexual no currículo escolar. Mas 
já registramos muitos avanços nessa empreitada. Em “Desfazendo os nós 
heteronormativos da escola: contribuições dos estudos culturais e dos movimentos 
LGBTTT”, Raquel Pinho e Rachel Pulcino afirmam que, tanto do ponto de vista 
teórico quanto do ponto de vista da atuação dos movimentos LGBTTT, construímos 
possibilidades de problematização, ressignificação e resistência às práticas escolares 
heteronormativas. As autoras vislumbram, assim, a probabilidade de construção 
de um espaço escolar onde as supostas verdades possam ser contestadas, e onde 
possamos pensar e nos colocar no lugar do outro.

Nesse trajeto, a prática docente pode ser ressignificada pela militância. Rafael Blanco evidencia a 
forte articulação entre profissionalização e ativismo ao examinar a trajetória de 
três acadêmicas na área dos estudos de gênero e sexualidade em universidades 
argentinas. Seu artigo, denominado “Trayectorias académicas en los estudios 
sobre géneros y sexualidades: tensiones entre profesionalización, activismo y 
experiencia biográfica”, conclui que a inserção nos referidos estudos propicia 
uma releitura da biografia, como diz o autor, “politizando a própria narrativa 
pessoal a partir de um saber específico”. Esse processo evidencia a importância da 
produção de novos conhecimentos, aqui especificamente voltados para os estudos 
de gênero, que nos permitem compreender e enfrentar os mecanismos através dos 
quais as assimetrias de gênero se perpetuam desde o início da alfabetização até à 
formação universitária.

No âmbito da formação universitária, Ana Louise de Carvalho Fiúza, Neide Maria de Almeida Pinto 
e Elenice Rosa Costa dão destaque para as desigualdades de gênero existentes 
entre os professores do Centro de Ciências Agrárias (CCA), da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), no artigo “Desigualdades de gênero na universidade pública: a 
prática dos docentes das ciências agrárias em estudo”. Ao examinarem os espaços 
ocupados por homens e mulheres nos cursos de graduação e nos programas de pós-
graduação, as autoras evidenciam mecanismos através dos quais as assimetrias de 
gênero se perpetuam.

O artigo de Débora Cristina Piotto e Maria Alice Nogueira, denominado “Incluindo quem? Um 
exame de indicadores socioeconômicos do Programa de Inclusão Social da USP”, 
que apresenta informações relevantes sobre o Inclusp, programa afirmativo da 
Universidade de São Paulo, também questiona a perpetuação da desigualdade 
na universidade pública a partir de outra perspectiva que não a da desigualdade 
de gênero. Resultado de ampla pesquisa e análise de dados de um número 
expressivo de alunos de dois campi da USP – Ribeirão Preto e São Paulo –, o 
estudo certamente exigiu expertises, indagações e reflexões de longa data, além 
de muito comprometimento científico e político.

As iniciativas de compreensão de uma educação inclusiva para a realidade do campo a partir 
de um curso para licenciados na Universidade de Brasília também revelam os 
esforços de um grupo de pesquisadoras, composto por Juliana Crespo Lopes, 
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Lucia Helena Cavasin Zabotto Pulino, Mariana Barbato e Regina Lucia Sucupira 
Pedrosa. A investigação em tela, apresentada no artigo “Construções coletivas em 
educação do campo inclusiva – Reflexões sobre uma experiência na formação 
de professores”, ocupou-se das possibilidades de se construir uma educação para 
a população do campo, dentro de suas demandas e necessidades, a partir de um 
curso de formação de professores. Esforços na direção de trazer um material 
reflexivo sobre a realidade diferencial do homem e da mulher que vivem nesses 
espaços, ainda que pouco realizados, trazem à tona uma preocupação legítima de 
problematizar as múltiplas injustiças que amplos segmentos da população escolar 
podem vivenciar.

Em “Professores da educação infantil e temas sobre inclusão de crianças com deficiências no 
ensino regular”, Alexandre Freitas Carvalho, Vitor Antonio Cerignoni Coelho e 
Rute Estanislava Tolocka, na mesma direção do artigo acima, preocupam-se em 
verificar as percepções de professores no trato de alunos com algum grau de 
deficiência ou dificuldade motora, auditiva ou de visão. O trio de pesquisadores 
observou desconhecimento, falta de familiaridade e de traquejo pedagógico e 
didático dos docentes ao tratarem essas questões. Situação que nos impõe uma 
reflexão mais detida sobre o discurso de inclusão e as dificuldades concretas de 
sua aplicação. A coragem de manifestar tal estado só poderia vir de pesquisas de 
caráter comprometido com a produção do conhecimento na área da educação, em 
sua dimensão microescolar.

O artigo “A cor da reprovação: fatores associados à reprovação dos alunos do ensino médio”, de 
Vanessa Lima Caldeira Franceschini, Paula Miranda-Ribeiro e Marília Miranda 
Forte Gomes, traz confirmações acerca dos diferenciais de aproveitamento, 
repetência e ou continuidade dos estudos para nossa população jovem e negra. 
Sobretudo, o texto revela que, associada à questão de gênero, a variável cor 
assume outro aspecto. Ou seja, fatores relativos aos processos socializadores, 
como, por exemplo, expectativas e projetos de vida de ambos os sexos 
implicam nuances e variações nas trajetórias desses alunos. Por exemplo, 
ser mulher, negra, estar grávida do primeiro filho e viver somente com sua 
mãe configura uma situação de vida altamente suscetível à reprovação ou ao 
abandono escolar.

Essa tensa articulação entre raça e gênero marca a própria configuração da história da educação 
brasileira. Reflexões como as de Surya Pombo de Barros, com base na perspectiva 
thompsoniana da lei como resultado de disputas e costumes, são expostas no 
texto “Escravos, libertos, filhos de africanos livres, não livres, pretos, ingênuos: 
negros nas legislações educacionais do XIX”. A autora mostra a relação entre 
o ordenamento jurídico da educação e a população negra desde as leis e os 
regulamentos imperiais sobre instrução, destacando interdições e permissões para 
matrícula e/ou frequência negra no período no Império.

Contudo, não podemos esquecer que, nesse processo, avanços foram alcançados ao longo de nossa 
história.
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A tradução do artigo de Paulo Blikstein “Viagens em Troia com Freire: a tecnologia como um 
agente de emancipação”, aqui publicada, mostra que a própria produção de 
conhecimentos atuais pode contar com perspectivas consideradas clássicas no 
campo da educação. Ao analisar o empenho intelectual e emocional de estudantes 
de uma escola pública, o autor traz a contribuição de Seymour Papert e Paulo 
Freire, dois importantes teóricos da educação, para destacar que a introdução de 
novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem pode ser um poderoso 
agente de emancipação em comunidades economicamente carentes.

A reflexão trazida por Manuel Gonsalves Barbosa e Eldon Henrique Mühl, no artigo intitulado 
“Educação, empoderamento e lutas pelo reconhecimento: a questão dos direitos 
de cidadania” também nos abre um espaço para acreditar na força emancipadora 
da educação. Seria ela o lócus certeiro de produção de uma reflexividade crítica 
sobre a condição de nosso tempo. A categoria subcidadania, anunciada pelos 
autores, alerta-nos sobre a tragédia que a falta de conhecimento pode perpetuar. 
A condição de subcidadania pode levar a um momento de recuo do pensamento 
científico em prol de uma razão mágica e, por vezes, ingênua.

Por último, mas não menos importante, este número traz a entrevista realizada por Kimi Tomizaki, 
professora da Faculdade de Educação da USP, com o professor Jean-Pierre 
Faguer, da École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (EHESS). Nessa 
entrevista, o autor, que foi colaborador de Pierre Bourdieu no Centre de Sociologie 
Européenne, trata de sua trajetória como docente e pesquisador que indaga 
detidamente os processos de dominação e reprodução das desigualdades sociais.

Dessa forma, a entrevista reafirma o tema por nós ressaltado no agrupamento dos artigos aqui 
expostos: a expansão de nossa capacidade de criar sobre o velho, de acreditar na 
habilidade de superar as adversidades, de conhecer a realidade pelo conhecimento 
científico, pautado em teorias e técnicas de análise, pode nos ajudar a visualizar 
outro andamento da realidade. O trabalho coletivo da comunidade científica 
certamente se revela uma arma para a construção de caminhos alternativos para 
os desafios da realidade educacional brasileira.

E, assim sendo, voltamos aos dois célebres sociólogos citados no início deste editorial. Pobres daqueles 
que não contam com a ciência para auxiliá-los a ponderar sobre a realidade que 
os cerca. Pobres daqueles que dispensam ou não prestigiam o crescimento de uma 
racionalização intelectual e o difícil exercício da reflexividade.

Concordamos com Max Weber que a ciência tem condição de mostrar ao ser humano o sentido 
daquilo que ele faz e o que ele tem racionalmente condição de fazer. Todavia, ela 
não pode mostrar a nós o que desejamos e o que devemos fazer (VILELA, 2006).
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Escravos, libertos, filhos de africanos livres, não livres, 
pretos, ingênuos: negros nas legislações educacionais do XIX

Surya Pombo de BarrosI

Resumo

Pretende discutir a relação entre o ordenamento jurídico da 
educação e a população negra como um aspecto da história da 
educação brasileira. Analisa como esse segmento da população 
apareceu em leis e regulamentos imperiais sobre instrução, 
destacando permanências e mudanças nas permissões e proibições 
no acesso e frequência à escola. Foram lidos conjuntos integrais 
de leis e regulamentos da instrução primária e secundária de nove 
províncias, e indiretamente o de outras sete localidades, em busca 
de termos que referenciem a condição jurídica ou racial dos alunos 
permitidos e dos indesejados. Acompanhando as mudanças nas 
denominações ao longo do período século XIX – escravos, não livres, 
libertos, pretos, filhos de africanos livres, ingênuos – nas diferentes 
províncias, destacam-se interdições e permissões para matrícula 
e/ou frequência negra entre 1835 (ano das primeiras menções à 
proibição de matrícula a não livres) e 1887 (última proibição à 
matrícula de escravos). Utiliza a perspectiva thompsoniana da lei 
como resultado de disputas e costumes a fim de sugerir explicações 
sobre a relação entre população negra e instrução no Império. 
Conclui que a relação entre ordenamento legal e educação ilumina 
a história da educação no que se refere à presença/ausência negra 
na escola pública do período Imperial no Brasil.

Palavras-chave

História da educação — Século XIX — População negra — Legislação.

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201609141039

I- Universidade Federal da Paraíba
João Pessoa, PB, Brasil
Contato: surya.pombo@gmail.com



592 Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 3, p. 591-605,  jul./set. 2016.

Slaves, freedmen, free African descendants, non-free, 
blacks, ingênuos: Education legislation concerning the black 
population in nineteenth century Brazil

Surya Pombo de BarrosI

Abstract

This paper seeks to discuss the relationship between the legal framework 
for education and the black population in Brazil, seen through the prism 
of history of education. It analyzes how this segment of the population 
has been depicted in laws and imperial ordinances related to instruction, 
while highlighting the changes and continuities regarding permissions 
and prohibitions in the access to school enrollment and attendance. 
Whole sets of laws and regulations were perused regarding primary and 
secondary education of nine provinces and seven others indirectly, in 
search of terms that make reference to the legal or racial condition of 
welcome or unwelcome students. When monitoring the changes in the use 
of terms throughout the nineteenth century – slaves, non-free, freedmen, 
blacks, descendants of free Africans, ingênuos – in different provinces, 
we encounter prohibitions and permissions for the enrollment and/or 
attendance of blacks between 1835 (when prohibition against enrollment 
of non-free people was first mentioned) and 1887 (when the last 
prohibition of slave enrollment occurred). We use Thompson’s perspective 
in regarding the law as a result of disputes and customs in order to 
offer explanations about the relation between the black population and 
education when Brazil was an empire. We conclude that the relationship 
between legal order and education sheds light on the history of education 
with respect to the presence/absence of blacks in public schools during 
the Empire.
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History of education — Nineteenth century — Black population — Legislation. 

I- Universidade Federal da Paraíba
João Pessoa, PB, Brasil
Contact: surya.pombo@gmail.com



593Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 3, p. 591-605, jul./set. 2016.

Introdução1

A ausência negra entre os sujeitos da 
educação no período anterior ao século XX, 
já constatada na historiografia da educação 
brasileira, é uma questão superada. Pesquisas 
sobre diferentes localidades articulam condição 
jurídica (escravo, livre, liberto, ingênuo) ou 
racial (negro, preto, pardo) a outras categorias 
de análise, sendo realizadas em diferentes 
campos (BARROS, 2012), o que demonstra que 
os debates sobre instrução, educação e escola 
não prescindiram da presença negra, inclusive 
escrava. É possível verificar que, ainda que de 
forma desigual quando comparada a outros 
segmentos, a população negra não esteve ausente 
do processo de institucionalização da educação 
ao longo do século XIX, graças a iniciativas 
particulares como irmandades ou associações, 
à frequência a aulas ministradas por mestres 
particulares – pagas pelas próprias famílias 
negras ou por pessoas brancas –, ou à presença 
como alunos de escolas públicas ou particulares.

Porém, ainda há trabalhos que não 
consideram a perspectiva racial na história 
da educação (RIBEIRO, 2007; MAESTRI, 2004; 
ARANHA, 2006). Um dos empecilhos para a 
escolarização negra seria a legislação que, 
no século XIX, teria proibido a matrícula e 
frequência à escola, interditando a escola aos 
negros. A alusão a essa proibição aparece 
também em textos da militância negra2 e mesmo 
na legislação educacional contemporânea3.

O objetivo deste trabalho é discutir 
como e quando a população negra aparecia 
na legislação educacional de diferentes 
províncias brasileiras. Consultamos os textos 

1- Agradeço a Gabriela Pellegrino Soares, Ana Luiza Costa e Pedro 
Augusto L. Sabino pelas críticas, que procurei atender. E a Solange Pereira 
da Rocha, que vem insistindo na pergunta: “podiam os negros ir à escola 
no século XIX?”.
2 - “Sete atos oficias que decretaram a marginalização do povo negro 
no Brasil” (SANTOS, s.d.): “Ato 2 - LEI COMPLEMENTAR À CONSTITUIÇÃO 
DE 1824, referente à educação, recebe o seguinte adendo: ‘... pela 
legislação do império os negros não podiam freqüentar escolas, pois eram 
considerados doentes de moléstias contagiosas’.
3- Ver Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(BRASIL, 2004, p. 7).

legais, identificando as referências a negros, 
termo que utilizamos para fins da análise, já 
que compreende escravos, libertos, filhos de 
africanos livres, não livres, pretos e ingênuos, 
denominações que aparecem na legislação 
consultada. A lei é aqui entendida na perspectiva 
de Thompson (1987), como resultado de 
disputas entre diferentes segmentos da 
sociedade e não apenas da simples imposição 
de um grupo sobre outro. Segundo Faria Filho 
(2011, p. 257), “como já demonstrou Thompson 
[...], é fundamental relacionar toda a prática 
legislativa e os produtos da mesma, as leis, 
com as relações sociais mais amplas nas quais 
elas estão inseridas e as quais elas contribuem 
para produzir”.

De acordo com Thompson,

[...] a lei também pode ser vista como 
ideologia ou regras e sanções específicas 
que mantêm uma relação ativa e definida 
(muitas vezes um campo de conflitos) 
com as normas sociais; e, por fim, pode 
ser vista simplesmente em termos de sua 
lógica, regras e procedimentos próprios – 
isto é, simplesmente enquanto lei. E não 
é possível conceber nenhuma sociedade 
complexa sem lei (1987, p. 350).

Trataremos das menções a diferentes 
condições de pessoas negras nas leis 
educacionais como elemento de disputa 
pela escola. Compararemos províncias e 
diferentes momentos do período imperial, 
contextualizando as alterações e as 
permanências de termos utilizados, proibições, 
permissões, sumiços e reaparecimentos de 
categorias que compunham a população negra 
em leis e regulamentos referentes à instrução 
pública, a fim de problematizar uma suposta 
homogeneidade em relação à educação.

No processo de construção da nação 
brasileira, a instrução era vista como essencial 
pelas elites e camadas médias em ascensão, 
“que entendiam ser a educação do povo 
necessária para que a nação que conhecia 
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o progresso material pudesse alinhar-se aos 
‘países cultos’” (MARTINS, 1990, p. 324). Para 
isso, a conformação de um corpo jurídico 
era imprescindível. A Constituição de 1824 
determinava: “A instrução primária é gratuita 
para todos os cidadãos” (BRASIL, 1824). Entre 
os cidadãos estavam excluídos os escravos. Uma 
lei específica versaria sobre a instrução, e esta 
foi aprovada em 1827: “em todas as cidades, 
vilas e lugares populosos haverá escolas de 
primeiras letras que forem necessárias” (BRASIL, 
1878). Definia, ainda, questões relacionadas 
ao pagamento e formação de professores, 
conteúdos e métodos de ensino, entre outros 
temas. Não havia menção ao tipo de aluno 
esperado, a quem as escolas de primeiras letras 
seriam voltadas ou proibidas.

Alterando a Constituição, o Ato 
Adicional de 1834, “marco fundamental e 
determinante na organização da educação 
brasileira” (CASTANHA, 2006, p. 174), criou 
as Assembleias Provinciais, dentre cujas 
atribuições estava legislar sobre a instrução 
pública. Desde então, questões como criação e 
organização de escolas, formação e atuação de 
professores, inspeção, métodos e conteúdos de 
ensino foram debatidas localmente e incluídas 
em leis e regulamentos. Também em relação 
aos alunos, os legisladores determinavam quem 
podia (ou não) se matricular e/ou frequentar a 
escola pública,  a partir de critérios de gênero, 
idade, condição de saúde (ser portador de ou 
sofrer de moléstia contagiosa) e condição 
jurídica ou racial (livre, liberto, escravo, 
ingênuo, preto, filho de africano livre). A 
análise dessa construção ajuda na compreensão 
da institucionalização da educação e ilumina 
possibilidades de experiências negras.

Uma dificuldade foi acessar todas as 
legislações, posto que sua disponibilidade 
é irregular: algumas estão acessíveis 
(em publicações), outras só poderiam ser 
consultadas em arquivos estaduais (o que 
foi inviável, considerando os limites de um 
artigo). Trabalhamos com coleções completas 
de nove províncias: Ceará, Maranhão, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do 
Sul. Algumas localidades só puderam ser 
acessadas indiretamente, o que impossibilitou 
a análise diacrônica e resultou em menções 
irregulares, a título de comparação com as 
regiões do primeiro grupo – Alagoas, Sergipe, 
Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo 
e Santa Catarina –, que foram estudadas por 
pesquisadores que analisaram (e transcreveram) 
parte da legislação mencionada. Em outras 
regiões, como Amazonas e Pará, nem isso foi 
possível, haja vista a ausência de trabalhos de 
história da educação sobre a população negra. 
Nelas, não se encontram publicados e também 
não foram localizados estudos sobre instrução e 
população negra no século XIX. Ou, ainda que 
existam pesquisas sobre a questão, não citam a 
legislação – como é o caso do Piauí. O corpus 
documental será referenciado à medida que 
cada província for apresentada4.

Organizamos o artigo em quatro seções: 
décadas de trinta e quarenta; cinquenta e 
sessenta; setenta; e oitenta. Tal classificação 
não é baseada apenas na cronologia, mas 
no que cada momento tem de específico e 
em como a legislação dialoga com questões 
mais amplas de cada período – no tocante à 
educação, mundo do trabalho, escravidão e 
relações raciais. Finalmente, nas considerações 
finais, levantamos possibilidades de análise, 
destacando lacunas e esboçando conclusões.

Anos 1830 e 1840: obrigatoriedade 
versus interdição

Na década de 1830, período marcado “por 
inúmeras experimentações e transformações na 
ordem política e administrativa do Império, 
com a intensa participação de distintos extratos 
sociais, que marcaram definitivamente a 
construção do estado e a formação da nação 
brasileira ao longo do século XIX” (ANDRADE, 

4 - Para maior fluidez no texto, optamos por citar a obra onde cada lei ou 
regulamento se encontra, uma vez que praticamente toda a legislação aqui 
utilizada está compilada e organizada.
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2013, p. 1), as primeiras leis e regulamentos 
da instrução começaram a ser discutidos e 
aprovados e já interditavam a matrícula e/ou 
frequência de algumas categorias às aulas.

A província de Minas Gerais5 foi pioneira. 
Simultaneamente à obrigatoriedade escolar, 
a Lei de 28 de março de 1835, determinava: 
“Somente as pessoas livres podem frequentar 
as Escholas Publicas, ficando sujeitas aos seus 
Regulamentos”. Em Goiás6, a primeira lei sobre 
instrução, de 23 de junho de 1835, como em 
Minas, obrigava os pais a dar instrução primária 
aos meninos, e ressaltava: “Sómente as pessoas 
livres podem frequentar as Escolas Publicas, 
ficando sujeitas aos seos Regulamentos”. No 
Espírito Santo7, “havia uma Lei de 1835 que 
‘proibia ensinar a ler, e escrever, oficio, Artes 
[sic], a escravos’” (FRANÇA, 2006, p. 37).

Em 1836, o Rio Grande do Norte8 aprovou 
os Estatutos para as Primeiras Letras da Província. 
Ao tratar das matrículas, determinava:

Os Professores não admitirão em suas aulas 
alunos, que não sejam livres: as Professoras 
porem podem receber escravas; para o fim 
tão somente de lhes ensinar as prendas 
domésticas, não as compreendendo, todavia, 
na matrícula, de que trata o artigo 16, sob 
pena de perda do ordenado correspondente 
a um mês (grifo nosso).

O artigo 16 referia-se ao material que 
cada matriculado deveria receber e aos dados 
a ser preenchidos pelos professores. Ainda que 
a lei destacasse que só seriam admitidas para 
aprender prendas domésticas, uma referência 
explícita às escravas na legislação sobre 

5 - A compilação sobre Minas Gerais é de Marileide L. dos Santos (2013), 
a quem agradeço imensamente por ter enviado seu trabalho ainda em 
andamento. Agradeço também a Sandra Caldeira por ter intermediado 
nosso contato.
6 - Para Goiás, utilizamos as leis transcritas no artigo “A ordenação do 
ensino público goiano (1889-1930)” de Ana Maria Gonçalves (2006).
7- Por não conseguir a legislação integral dessa província, retiramos 
as referências de França (2006). A autora não transcreve as leis e 
regulamentos em sua totalidade.
8- A legislação educacional da província do Rio Grande do Norte está 
disponível em Bastos, Stamatto, Araújo e Gurgel (2004).

primeiras letras é ímpar: não encontramos 
nada semelhante em outras localidades. A essa 
excepcionalidade seguiu-se outra. Em 1837, 
foi sancionada uma lei para proibir pessoas 
escravas nas escolas públicas e revogar o artigo 
do Estatuto anterior:

Proibindo a admissão de pessoas escravas 
nas aulas públicas. .
Art. 1 - Fica proibido desde já receberem-
se nas aulas públicas pessoas que não 
sejam livres.
Art. 2 - Fica revogada a 2ª parte do artigo 
10 da Lei Provincial de 5 de novembro de 
1836, sob o nº 27 e mais disposições em 
contrário.

O que explica essa lei específica para 
proibir a presença de “pessoas que não sejam 
livres” nas aulas públicas, a única em todo o 
Império? Haveria procura das escravas e/ou de 
proprietários pelas aulas? Famílias livres teriam 
reclamado de escravas dividindo espaço com 
suas filhas? Apenas a legislação não responde 
essas questões, mas, cotejada com outras fontes, 
poderia auxiliar na compreensão da relação 
entre escravidão e educação naquela província.

Em Mato Grosso9, a primeira lei 
sobre instrução, de 1837, seguia as regiões 
mencionadas, ou seja, a obrigatoriedade do 
ensino reservado a livres: “Somente as pessoas 
livres podem frequentar as Escolas Públicas, 
ficando sujeitas aos seus regulamentos”. Já 
na Paraíba10, a primeira lei sobre instrução, de 
1835, não mencionava quem poderia ou não se 
matricular. No entanto, em 6 de maio de 1837, 
estabelecia: “Os professores só admitirão em 
suas aulas pessoas livres”. O que teria provocado 
essa proibição? A procura de escravos pela 
escola? O exemplo das outras províncias teria 
influenciado os legisladores paraibanos? Como 
se daria a circulação do debate sobre a educação 
de escravos no Império brasileiro? Se apenas a 

9 - A legislação de Mato Grosso foi retirada de Sá e Siqueira (2000).
10- Para a Paraíba, consultamos Cury e Pinheiro (2004).
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legislação não pode responder essas questões, 
ela possibilita que hipóteses sejam levantadas.

No mesmo ano, do outro lado do 
Império, encontramos no Rio Grande do Sul11 
duas menções a escravos. A lei que criava o 
Colégio de Artes Mecânicas estabelecia: “Serão 
igualmente admitidos nas officinas do Collegio 
quaesquer moços, exceptuado os escravos, que 
pretenderem aprender os officios que n´ellas se 
ensinarem [...]”, mesmo que o perfil desejado 
pela instituição fossem órfãos, pobres expostos 
e filhos de pais indigentes. Já a Lei de Instrucção 
Primaria de São Pedro do Rio Grande do Sul 
destacava que, além das pessoas que padeceram 
de moléstias contagiosas, “Serão prohibidos de 
frequentar as Escolas Publicas. 2º Os escravos, 
e pretos ainda que sejão livres ou libertos”. 
Ainda em 1837, a primeira lei provincial de 
Pernambuco12 a regulamentar a instrução 
pública “tornou as escolas públicas exclusivas 
às pessoas livres em geral” (SILVA, 2013, p. 213).

Entre esse ano e o final dos anos 1840, 
não encontramos menções a condições de 
alunos. Mas, em 1848, os primeiros Estatutos do 
Atheneu da Cidade do Natal negavam a matrícula 
a: quem não soubesse ler e escrever, doentes com 
moléstias contagiosas e, finalmente, “Não pode 
ser matriculado no Atheneu quem não tiver 
os seguintes requisitos a juízo do Diretor: §1º 
Ser ingênuo ou liberto”. Ou seja, escravos não 
poderiam ser matriculados naquela instituição, 
mas ingênuos e libertos, sim.

Livres, não livres, escravos, pessoas 
escravas, ingênuos, libertos, pretos: diversas 
interdições nos anos 1830 e 1840. Situações 
singulares ocorreram, como a lei norte-
riograndense, aprovada unicamente para proibir 
a matrícula de pessoas escravas, num contexto 
em que a interdição geralmente esteve inserida 
em leis e regulamentos gerais. A expressão 

11- Para o Rio Grande do Sul, consultamos Arraiada e Tambara (2004). 
Eles mencionam apenas o número da lei e o ano em que foi aprovada e 
alertam: “Esta coletânea de documentos [...] não pretende ser exaustiva; 
[...] ela reflete uma seleção [...]” (p. 10).
12- A legislação de Pernambuco não está digitalizada. Retiramos as leis 
de SILVA (2013), num artigo sobre obrigatoriedade escolar. Portanto, nem 
todo o conjunto de leis é citado pela autora.

pessoas escravas também é diferente das 
encontradas em outros períodos e províncias – 
com o passar dos anos, o termo passou a ser 
escravos. No Rio Grande do Sul, a proibição à 
frequência de escravos e pretos ainda que livres 
ou libertos também é incomum. A inclusão 
de pretos definiu uma vertente da história da 
educação, que a tomou como referência para as 
demais províncias (FONSECA, 2007), mas que, 
na análise das determinações legais posteriores 
da mesma província, ou no mesmo período, de 
outras regiões, podemos perceber que não foi 
a única possibilidade na relação da população 
negra com a escolarização no século XIX.

Anos 1850 e 1860: a primazia da 
interdição a escravos

A década de 1850 tem como marco 
o Decreto Couto Ferraz de 1854, que 
regulamentava o ensino primário e secundário 
da Corte. Entre outros aspectos, ele instituía 
que, no ensino primário, “Não serão admittidos 
á matricula, nem poderão frequentar as escolas: 
[...] §3º. Os escravos”. A interdição também 
era para a instrução secundária: o artigo 85 
reiterava: “Não serão admittidos á matricula, 
nem poderão frequentar o Collegio, os 
individuos nas condições do Art. 69”.

Mas, apesar da reputação que ganhou 
na historiografia, o Decreto não é o primeiro a 
proibir a matrícula a escravos. Em Alagoas “os 
Regulamentos da Instrução Pública provincial 
excluíam aqueles que eram submetidos ao 
cativeiro do direito a escolarização, como o 
de 1853, que declara ‘não podem frequentar 
as escolas publicas os que tiverem molestia 
contagiosa e escravos’” (SANTOS, 2013, 
p. 67). Em Minas Gerais, se em 1835 eram 
proibidas pessoas livres, no Regulamento 
de 1854, aparecia: “Não serão matriculados, 
e nem frequentarão as aulas”: os escravos. 
Vale notar a ênfase na proibição: além de 
não poderem ser matriculados, os escravos 
também não frequentariam as aulas. Haveria 
escravos frequentando-as sem matrícula, que 
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era proibida desde 1835? Por que reforçar a 
interdição? Thompson (2008, p. 86) afirma: 
“Na interface da lei com a prática agrária, 
encontramos o costume. O próprio costume é 
a interface, pois podemos considerá-lo como 
práxis e igualmente como lei”. A educação 
de escravos seria o costume, no caso aqui 
estudado? Nas outras províncias, a repetição 
da interdição seria a norma ou a tentativa de 
estabelecer a norma?

No Maranhão13, a primeira proibição 
aos escravos aparece em 1854. Assim como a 
lei mineira, também anterior ao Decreto Couto 
Ferraz, na província maranhense, segundo o 
Regulamento da Instrução Pública, “não po-
derão ser admitidos à matrícula estavam § 
4ª. Os escravos”. Ainda na região norte, em 
Pernambuco, o Regulamento de 1851 “proibiu 
o acesso de africanos às aulas públicas (mes-
mo que livres ou libertos)” (SILVA, 2013, p. 214, 
grifo nosso). Em 1855, um novo foi instituído. 
Silva cita o presidente da província: “segundo 
o próprio José Bento Figueiredo, em relatório, 
ele inspirou-se na Reforma Couto Ferraz [...] – 
e fez apenas algumas alterações para adequá-
-la à realidade local – por dois motivos: por 
considerá-la sábia e adequada à manutenção 
da ‘[...] unidade de ensino em todo o Império’” 
(2013, p. 216).

Apesar desses exemplos, que matizam o 
impacto do Decreto Couto Ferraz, é inegável a 
influência da Corte. No mesmo período, diversas 
províncias inseriram a proibição à matrícula de 
escravos em textos semelhantes ao do Decreto 
e ao das legislações mineira e maranhense, 
mencionando escravos entre os interditados. 
Em Santa Catarina14, a primeira proibição à 
matrícula de captivos apareceu em 1854: “os 
professores receberão por seus discipulos todos 
os individuos que, para aprenderem primeiras 
letras, lhes forem apresentados, excepto 
os captivos, e os affectados de molestias 
contagiosas”. No Mato Grosso, o Regulamento 

13- Para Maranhão, ver Castro (2009).
14- Para Santa Catarina, utilizamos leis e regulamentos transcritos em 
Sebrão (2010).

para a Instrução Primária, do mesmo ano, 
juntara no mesmo artigo os interditados: “Não 
serão admitidos à matrícula os que tiverem 
moléstia contagiosa e os escravos”.

No ano seguinte, foi aprovado o 
Regulamento da Casa dos Educandos Artífices 
do Maranhão de 1855, para meninos pobres e 
desvalidos. Como no Colégio de Artes Mecânicas 
gaúcho da década de 1830, estes deviam 
ser livres: artigo 3º determinava que “Não 
poderão ser admitidos, ainda que se mostrem 
compreendidos nas condições do artigo 1, §2o. 
Os escravos”.

A província do Paraná15, criada em 1853, 
aprovou a primeira lei referente à instrução no 
ano seguinte, estabelecendo o ensino primário 
obrigatório. Nela não havia menção a quem 
devia (ou não) ser aluno, e nem em 1857, quando 
foi aprovada a lei que autorizava o governo a 
criar para ambos os sexos “asilos de indigentes 
ou mistos”. Mas, nesse mesmo ano, foi aprovado 
um novo regulamento que especificava os que 
deviam ser excluídos das matrículas. Além de 
“meninos que sofrem moléstias contagiosas e 
mentais, não vacinados, menores de 5 e maiores 
de 15 anos, e incorrigíveis, pelo artigo 39 As 
matrículas são gratuitas e ficam excluídas 
delas: [...] §3º Os escravos”.

Com finalidade semelhante à instituição 
maranhense, em 1858, foi criado o Colégio dos 
Educandos Artífices do Rio Grande do Norte. 
Seu primeiro Regulamento explicitava que 
“para ser admitido como aluno tem que ser 
pobre desvalido, nao ser menor de 10 e maior 
de 15 anos e se achar em condições sanitárias 
satisfatórias”. Mas isso não era suficiente, pois 
ordenava “Não poderão ser admitidos, ainda 
que se mostrem compreendidos nas disposições 
do artigo 2º Os escravos”. Um mês depois, um 
novo Regulamento foi aprovado, reiterando: os 
escravos eram proibidos.

Em Minas Gerais, o Regulamento de 1859 
condicionava a abertura de cadeiras de primeiras 
letras à quantidade de casas próximas, habitadas 
por pessoas livres: “A importancia principal 

15 - Sobre o Paraná, ver Miguel (2004).
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das povoações com referencia á creação das 
sobreditas Cadeiras (maximè das primarias do 
1.º gráo) consistirá em serem ellas compostas de 
maior numero de casas contiguas n’um mesmo 
espaço dado, e habitadas por pessôas livres de 
um e d’outro sexo”. Quando se tratava do Liceu 
mineiro, no mesmo ano, entre os interditados, 
voltava a utilizar o termo escravos: “Não serão 
inscriptos nem frequentarão ás Aulas do Lycêo: 
§ 2.º Os escravos”.

Cinco anos depois do regulamento que 
proibia a matrícula de captivos, o Regulamento 
para a Instrução Primária de Santa Catarina, de 
maio de 1859, repetiu o texto: “os professores 
receberão por seus discipulos todos os individuos 
que, para aprenderem primeiras letras, lhes 
forem apresentados, excepto os captivos, e os 
affectados de molestias contagiosas” (grifo 
nosso). No mês seguinte, o Regulamento para a 
Instrução Secundária da província reproduzia as 
mesmas proibições, mas trocava o termo captivos 
por escravos: “não serão admittidos á matricula 
os escravos, os que soffrerem de molestias 
contagiosas, e os que por máo comportamento 
tiverem sido expulsos das por determinação do 
Presidente da Província” (grifo nosso).

Ao contrário de Minas Gerais, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, em muitas 
localidades, os regulamentos proibiam 
a matrícula a escravos apenas no nível 
primário e, no secundário, esses sequer eram 
mencionados. A interdição no nível primário 
seria suficiente? Ou seja, a exclusão de escravos 
no nível secundário era algo tão consensual 
que nem havia necessidade de inscrevê-la na 
lei? Por que, nas três primeiras províncias, isso 
era diferente, ou seja, qual a necessidade de que 
os regulamentos do ensino secundário fossem 
explícitos? Haveria riscos de escravizados 
tentarem se matricular no nível secundário?

Vale dizer, em 1857, o Regulamento da 
Instrução Primária e Secundária da Província 
de São Pedro do Rio Grande do Sul trazia: “Não 
serão admittidos á matrícula, nem poderáo 
frequentar as escolas: [...] §3. Os escravos”. 
Em 1859, novos regulamentos alteravam o 

de 1857, mas não mencionavam quem devia 
ou não ser matriculado e frequentar as aulas 
nessa província. No mesmo ano, o Regulamento 
Relativo aos Educandos Menores do Arsenal 
de Guerra da Classe Provincial, instituição 
sul-riograndense voltada para expostos, 
órfãos abandonados, filhos de prezos pobres, 
interditava diversas categorias, como “menores 
que padecerem de molestia contagiosa, os idiotas, 
os epilepticos, os que não forem robustos ou 
não gosarem de boa saúde”. Entre eles, estavam 
os escravos: “Não poderáõ ser admittidos à 
matricula. 2º Os escravos”. Porém, na mesma 
província, encontramos o Regulamento para o 
Asilo Santa Leopoldina para meninas pobres, 
órfãs, expostas, filhas de presos pobres. Em 
1858, o documento proibia a matrícula a: 
“portadora de moléstia, não ter sido vacinada, 
idade de 2 a 6 anos” (grifos nossos). Não 
mencionava as escravas. Haveria diferenciação 
entre os gêneros? Por que os educandos do 
Arsenal de Guerra não podiam ser escravos 
e essa proibição não existia para as meninas, 
sendo que o alvo dessas instituições era de um 
extrato social semelhante? Haveria necessidade 
de mão de obra feminina especializada, mesmo 
que escrava? Haveria alguma correlação com a 
brecha criada pela lei no Rio Grande do Norte 
em 1836, permitindo a matrícula de escravas (e 
revogada no ano seguinte)?

Na Paraíba, em 1859, também foi 
criado um Colégio de Educandos e Artífices. 
Seu Regulamento, aprovado em 1865, proibia 
algumas categorias, mas não apontava 
não livres, como na primeira lei de ensino 
paraibana. Porém, determinava que uma série 
de informações fossem preenchidas pelo diretor 
no ato da matrícula:

Art. 31 – Apresentando-se o menino no 
Colégio com o despacho da Presidência, 
o Diretor o fará matricular como 
educando abrindo-se-lhe assentamento 
no livro competente. Cada educando terá 
assentamento em uma ficha do livro da 
matrícula, na qual não se fará assento 
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de outro. Ali se declarará em primeiro 
lugar o nome do educando e o seu 
número de matrícula, depois sua idade, 
filiação, naturalidade, cor e mais sinais 
característicos, o nome da pessoa ou 
autoridade que solicitou a sua admissão, 
e a data do despacho da Presidência, que 
o mandou admitir. Em seguida se irão 
fazendo sucessivamente os assuntos das 
matrículas nas aulas e oficinas que for 
freqüentando, baixas e altas da enfermaria, 
licenças, ausências prêmios de sorte que no 
mesmo assentamento fique exarada a sua 
vida de educando (grifos nossos).

A previsão de “cor e mais sinais 
característicos” é um indício de que não brancos 
eram esperados na instituição paraibana?

Minas Gerais iniciou 1860 com um novo 
regulamento que reforçava a proibição. Conforme 
o disposto no artigo 56, entre outros “Não serão 
matriculados: [...] §2.º Os menores de 5 annos, 
e os escravos”. Na Bahia,16, a primeira reforma 
da instrução é de 1860. Este regulamento teria 
sido alterado em 1862, no qual “ficou explícita 
a proibição dos escravos de freqüentarem 
as escolas primárias públicas” (CONCEIÇÃO, 
2007, p. 40). No Rio Grande do Norte, o 
regulamento de 1865, estabelecia: “professores 
de escolas particulares subvencionadas são 
obrigados a ensinar gratuitamente os alunos 
reconhecidamente pobres do lugar que quiserem 
frequentar as mesmas escolas”. Porém, no mesmo 
documento, o artigo 97 reforça entre os que não 
podiam ser admitidos à matrícula: “§ 4º Os que 
não forem livres”.

A interdição continuou em Minas 
Gerais até o fim da década, aparecendo o 
termo escravos no Regulamento de 1867: 
“§ 3.º Não serão admittidos á matricula e á 
frequencia nas escolas:  § 3.º Os escravos”. 
A gradual substituição dos termos também 
aconteceu em outras províncias. Em Goiás, 
se em 1835 a proibição havia sido aos não 

16 - Para a Bahia, consultamos Conceição (2007).

livres, no Regulamento da Instrução Pública e 
Particular de 1869, determinava que “Não serão 
admittidos nas escolas: [...] § 2º Os escravos”. No 
Rio Grande do Norte, se em 1865 proibia-se os 
que não forem livres, o termo utilizado depois 
também passou a ser escravos. De acordo com 
o regulamento de 1869 dessa província, “Não 
poderão ser admitidos à matrícula, nem poderão 
frequentar escolas: [...] § 4º Os escravos”.

Em São Paulo, embora a primeira 
lei organizando a instrução pública seja de 
184617 (PROVÍNCIA..., 1846), a referência à 
população negra nessa província só apareceu no 
Regulamento da Instrução Provincial de 1869. 
Podemos ver, no artigo 90, que “os professores 
admittiráão á matricula, em suas escolas, durante 
o anno lectivo, os individuos que se propuzerem á 
inscripção, e que não estiverem comprehendidos 
nas prohibições deste regulamento”. A seguir, 
completa: “Não serão admittidos á matricula: [...] 
§ 4º Os escravos”.

A província de Santa Catarina, através do 
Regulamento de 1869, também explicitava a proi-
bição a escravos, substituindo o termo captivos da 
lei anterior. Segundo o artigo 66: “Não poderão 
ser admittidos á matricula, nem poderão frequen-
tar as escolas: §1. os meninos que padecerem de 
molestias contagiosas. §2. os escravos”.

Consideramos que a concepção de que 
o Decreto Couto Ferraz “serviu de exemplo 
norteador do que deveria ser seguido nas 
capitais provinciais pelos demais governos 
locais” (AURNHEIMER FILHO, 2008, p. 1) deve 
ser problematizada no que se refere à matrícula 
de escravos nas escolas públicas. Ainda que 
a Corte fosse o “espaço privilegiado da ação 
política do governo do Império” (AURNHEIMER 
FILHO, 2008, p. 1), a proibição de escravizados 
nas aulas públicas já estava presente em leis e 
regulamentos provinciais anteriores, inclusive 
no mesmo ano do decreto. A repetição da 
interdição em quase todas as províncias sugere 
que esse debate circulava pelo Império e que 

17- A legislação de São Paulo foi consultada na página do NIEPHE - Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisa em História da Educação. http://www.usp.br/
niephe/bancos/legis_lista.asp - Acessado em 20 de outubro de 2014.
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a rejeição aos escravos nos espaços escolares, 
já anunciada na Constituição de 1824, vinha 
sendo reiterada desde as décadas anteriores. 
O medo branco (AZEVEDO, 1987) não havia 
desaparecido com a repressão às revoltas 
escravas nos anos anteriores. Pelo contrário, 
na década de 1850, o debate sobre a força de 
trabalho e o destino dos escravos era ainda 
mais consolidada. A Lei Eusébio de Queiroz, 
proibindo o tráfico e libertando os africanos 
apreendidos, trazia mais um elemento para a 
composição da sociedade: africanos livres, que 
viviam numa situação sócio-jurídica ambígua, 
já que legalmente eram livres, mas tutelados 
pelo Estado ou por arrematantes particulares 
(MOREIRA, 2003). A explicitação da palavra 
escravo em províncias que já haviam proibido 
não livres, e a inclusão dessa categoria pela 
primeira vez em outras províncias durante 
os anos 1850 e 1860 revelam um aspecto da 
disputa sobre o lugar do negro na sociedade 
brasileira. Disputa porque a insistência na 
proibição também pode ser interpretada como 
tentativa dos poderes estabelecidos de instaurar 
um costume: a procura de pessoas negras 
(mesmo escravas) pela escola incomodaria e, 
portanto, precisava ser regrada?

Década de 1870: escolas noturnas e 
Lei do Ventre Livre

Os anos de 1870 foram de intensas 
transformações na sociedade brasileira. Na 
educação, a atuação dos liberais conformou 
“um ambiente social e cultural rico não só em 
debates e polêmicas que discutiam a educação 
necessária para realizar o país moderno e livre, 
como também em iniciativas e realizações 
que encaminham um intenso movimento 
de escolarização da sociedade brasileira” 
(HILSDORF, 2003, p. 50). O Manifesto 
Republicano de 1870 (HILSDORF, 2003), 
reanimando o debate sobre a importância 
da instrução para a construção da nação, e 
a aprovação da Lei do Ventre Livre em 1871 
são alguns desses marcos. É singular que, na 

legislação educacional, a proibição a escravos 
permaneça em todas as províncias que 
aprovaram leis e regulamentos nessa década. 
Porém, ao mesmo tempo, foi esse o período 
em que se introduziu o ensino noturno no 
país. Seria isso um reflexo da necessidade de 
educação também para a população negra, 
inclusive a escravizada? Para o povo, “as 
primeiras letras, moral religiosa e ensino de 
ofícios tinham como objetivos hierarquizar 
saberes e posições sociais, na tentativa de 
controlar sua circulação e seus usos” (COSTA, 
2012, p. 19). Assim, nas últimas décadas do 
século XIX, “medidas como escolas noturnas 
para trabalhadores, instituições para ensino de 
ofícios, asilos para a infância desvalida, etc., foram 
implementadas, não sem conflitos e dificuldades, 
como estratégias de ‘salvação’ e ‘regeneração’ da 
massa de ‘ignorantes’ que compunha a população 
da corte e da província, além de seu controle para 
proteção da ‘boa sociedade’” (COSTA, 2012, p. 
19). Na legislação educacional da década de 1870, 
podemos ver como essas questões aparecem na 
dimensão negra.

Na Paraíba, a lei que, em 1870, criou uma 
aula noturna primária para o sexo masculino 
não proibia a matrícula a nenhum tipo de aluno. 
Já em outras províncias, a exclusão permaneceu. 
Em Alagoas, “o Regulamento de setembro de 
1870 ratifica a proibição em seu artigo 7º: ‘não 
serão admitidos a matrícula os menores de seis e 
maiores de 15 anos, os escravos, e os que sofrem 
moléstias contagiosas’” (SANTOS, 2012, p. 67).

No Paraná, o Regulamento da Instrução 
Pública Primária de 1871 estabelecia que “para 
que seja matriculado na escola qualquer menino 
basta que seja apresentado por pai, mãe, tutor 
ou qualquer pessoa do mesmo encarregada, e 
logo que for admitido na escola o professor o 
admitiria no livro de matrícula”. E continuava: 
“Não serão admitidos á matrícula, nem poderão 
frequentar as escolas: [...] §2º Os escravos”. 
Mas a mesma região criava, em 1872, o ensino 
noturno, no qual, assim como no paraibano, 
não proibia a matrícula aos escravizados. Ainda 
no Paraná, a província instituía, em 1874, 
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a obrigatoriedade do ensino primário “não 
tendo eles impossibilidade física ou moral”, 
sem mencionar interditados. No entanto, o 
Regulamento da Instrução Primária da Província 
de setembro do mesmo ano os trazia de volta: 
“Não serão admitidos á matrícula, nem poderão 
frequentar as escolas: [...] §2º Os escravos”.

Ao contrário dos atos paraibano e 
paranaense, em Santa Catarina, a lei referente 
ao ensino noturno não extinguiu a proibição aos 
escravos, mas abria uma possibilidade: a licença 
dos senhores. Segundo o Regimento da Escola 
Noturna Sete de Setembro, de 1874: “Não serão 
admitidos á matrícula: [...] §2 os escravos que 
não tiverem licença de seus senhores”. Já no Rio 
Grande do Norte, o Regulamento de 1872 não 
proibia a matrícula de escravos. O mesmo ocorreu 
no Mato Grosso: o Regulamento Orgânico 
da Instrução Pública de 1873 determinava 
a obrigatoriedade do ensino e criava aulas 
noturnas na capital. Junto a isso, desapareciam 
as referências à proibição de escravos nas escolas 
oficiais, presentes na legislação anterior. Ainda 
nesta província, uma nova Lei Regulamentar do 
Ensino Público e Particular foi aprovada em 1875 
e também não fazia referências aos escravos 
entre os proibidos de se matricular. São Paulo 
instituiu a obrigatoriedade de ensino em 1874, 
sem mencionar alunos ou o ensino noturno.

Como em Santa Catarina, no Rio Grande 
do Sul, o Regulamento da Instrução Pública 
Primária de 1876 mantinha a proibição: “não 
serão admittidos á matrícula, nem poderáo 
frequentar as escolas: [...] §2º Os escravos”. Dois 
meses depois, um novo texto foi aprovado, 
conservando o anterior. Mas, nas aulas noturnas, 
era diferente: o Regulamento para a Escola 
Nocturna Provincial gaúcha, de 1876, definia:

Artigo 1º A escola nocturna provincial se 
destina especialmente ao ensino das classes 
menos abastadas privadas de frequentar 
durante o dia os estabelecimentos de 
instrucção.
Artigo 2º Em suas aulas serão admittidos 
os adultos, ingenuos ou libertos, sem outra 

condição além do procedimento e meio de 
vida honesto devidamente comprovado.

No Maranhão, em 1877, foi aprovado 
o Regulamento para as Escolas Públicas de 
Primeiras Letras da Província, não trazendo 
referências a escravos.

No final da década, um movimento 
inverso pode ser apreendido. No Mato 
Grosso, onde no início dos anos 1870 a 
proibição aos escravos havia sido retirada, 
em 1878, o Regulamento da Instrução Pública 
determinava: “Não poderão ser matriculados 
nas escolas públicas de instrução primária: [...] 
§ 2º Os escravos”.

A Corte também inscreveu a educação de 
adultos na legislação de 1878 e destacou a quem 
se destinava: “Art. 5º Nos cursos nocturnos 
poderão matricular-se, em qualquer tempo, 
todas as pessoas do sexo masculino, livres ou 
libertos, maiores de 14 annos [...] (grifo nosso)”. 
Ainda na Corte, o Decreto nº 7247, de 1879, 
determinava a obrigatoriedade do ensino, não 
mencionando escravos, libertos ou ingênuos. 
Vale atentar para o fato de que, pela Lei do 
Ventre Livre, a partir de 1879, os senhores 
deveriam optar por entregar ao Estado os filhos 
das escravas nascidos após 1871 ou mantê-los 
em seu poder e educá-los. Ainda assim, em 
Minas Gerais, o Regulamento sobre a Instrução 
Primária do mesmo ano repetia a proibição aos 
escravos das leis anteriores dessa província: 
“Art. 35. Não serão admittidos á matricula e á 
frequencia nas escolas: [...] §3.º os escravos”.

O que teria provocado o desaparecimento 
da menção a escravos no início da década e seu 
retorno no final do período em algumas provín-
cias? As aulas noturnas os incluiriam? A Lei do 
Ventre Livre teria influenciado os legisladores no 
sentido de não incorporar a interdição aos escra-
vos nos anos posteriores à sua aprovação? Por 
que – com exceção dos regulamentos específicos 
das aulas noturnas – a proibição teria voltado 
justamente em 1878, período em que o governo 
deveria começar a se preparar para receber os in-
gênuos? As escolas noturnas seriam um espaço 
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autorizado para escravos? O reforço à proibição 
nas demais escolas demarcaria a diferença en-
tre alunos desejados em cada espaço? Somente a 
legislação não pode responder a essas questões, 
mas sua análise aponta para a importância de 
novas pesquisas.

Década de 1880: nos estertores da 
escravidão, a continuidade da proibição

Desde 1871, o principal espaço de disputa 
sobre os rumos da mão de obra no Brasil era 
político e jurídico, e esse processo ganhou mais 
força nos anos 1880 (MENDONÇA, 1999). Essa 
contenda esteve presente também na legislação 
sobre educação pública. Como nas décadas 
anteriores, não havia homogeneidade entre as 
províncias nem continuidade dentro de cada 
uma delas até o final do período escravista no 
que se refere à educação de negros.

Se, em 1878, o Mato Grosso proibia a 
matrícula de escravos, no Regulamento da 
Instrução Primária e Secundária da Província 
de 1880, tal interdição desapareceu. O artigo 65 
deslocava para cada professor a responsabilidade 
pela escolha dos alunos:

No regimento interno das escolas se 
estabelecerão as condições de matrícula, 
frequencia e regras para os exercícios 
escolares, meios disciplinares, forma e 
época dos exames, escrituração dos livros a 
cargo dos professores, e outros objetos desta 
ordem, que não estiverem expressamente 
aqui regulados. (SÁ; SIQUEIRA, 2000).

Já na Bahia, a interdição se mantinha: 
conforme o Regulamento de 1881,

[...] a matrícula será feita pelo professor, 
mediante guia do pai, tutor ou protetor, 
em que se declare, além da naturalidade 
e filiação do menino, não ser escravo, 
ter idade de cinco a quinze anos, estar 
vacinado e não sofrer moléstia contagiosa 
(CONCEIÇÃO, 2007, p. 49, grifo nosso).

Em Santa Catarina, o texto era semelhante. 
O Regulamento para a Instrução Pública de 1881 
repetia a redação anterior: “Art. 83. Não serão 
admittidos á matricula, nem poderão frequentar 
as escolas: [...] §2 os escravos” (SEBRÃO, 2010). 
No mesmo ano, o Regulamento da Instrução 
Pública do Rio Grande do Sul, que tratava do 
ensino obrigatório, não proibia a matrícula de 
escravos ou outras categorias. Segundo o artigo 
42, inclusive, o professor que desejasse poderia 
utilizar espaço e mobília de uma escola para 
abrir vagas noturnas. Ampliando o processo 
dos anos anteriores, as aulas noturnas seriam 
a dimensão permitida aos escravizados? O 
mesmo pode ser visto em Santa Catarina, que, 
no Regulamento de 1883, não mencionava 
escravos ou cativos entre a quem a matrícula 
era vedada.

No Paraná, é digna de destaque a menção 
à Lei do Ventre Livre na legislação. A Lei nº 
769, de 1883, que regulamentava o ensino 
obrigatório, fixava:

Art. 1º É obrigatória a frequência das 
escolas de ensino primário nas cidades, 
vilas e povoações para todas as crianças; 
sendo dos 7 aos 14 anos de idade para o 
sexo masculino, dos 7 aos 12 para o sexo 
feminino.
§ Único. Estão compreendidos nas 
disposições deste artigo os ingênuos da lei 
de 28 de setembro de 1871. (MIGUEL, 2004).

Apesar da singularidade desse parágrafo, 
já que nenhuma referência à Lei de 1871 foi 
encontrada em outras províncias, podemos 
questionar se o fato de tal determinação ter 
aparecido apenas em 1883, sendo que desde 
1879 os ingênuos deveriam ter começado 
a ser entregues ao Estado, não faz parte da 
disputa entre o Estado e os interesses dos 
senhores de escravos, característica da década 
(MENDONÇA, 1999).

Em outras províncias, a interdição era 
mantida. O Regulamento da Instrução Pública 
de Goiás de 1884 determinava: “Não serão 
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admittidos á matricula: [...] §4° Os escravos” 
(GONÇALVES, 2006). Dois anos depois, na mesma 
província, o Regulamento da Instrucção Pública 
Primária e Secundária não aludia a quem poderia 
ou não ser matriculado em nenhum dos níveis. 
Mas na Paraíba, no mesmo ano, o impedimento 
permanecia. Segundo o Regulamento de 1886, 
“para admissão da matrícula e freqüência 
das escolas públicas exigese ser livre” (CURY; 
PINHEIRO, 2004, grifo nosso).

São Paulo também reiterou a proibição 
de escravos nas escolas públicas até o final do 
regime escravista. No entanto, as aulas noturnas 
estariam franqueadas a eles, caso seus senhores o 
permitissem. Segundo o Regulamento de 1887, não 
seriam admitidos à matrícula: “§5º Os escravos, 
salvo nos cursos nocturnos e com consentimento 
dos senhores” (PROVÍNCIA..., 1887).

As variadas formas como esses sujeitos 
aparecem ou não nas legislações do ensino nos 
anos de 1880 refletem disputas sobre o lugar 
desses grupos na sociedade brasileira. Da lei 
paranaense que ordenava que as escolas primárias 
matriculassem os ingênuos em obediência à Lei do 
Ventre Livre, ao regulamento paulista que exigia 
“consentimento dos senhores” para matricular 
escravos, ainda que no ensino noturno, assim 
como na paraibana que diferenciava escolas 
públicas (proibidas) e noturnas (não explicita 
quem pode ou não ser matriculado), a relação 
entre negros e educação deve ser matizada.

As divergências e semelhanças entre 
as províncias que mencionaram ingênuos e 
escravos em seus ordenamentos legais pode 
auxiliar no entendimento das lutas, conflitos, 
resistências, acomodações e ambiguidades que 
permeavam a existência da população negra 
no final do século XIX à luz da disputa pela 
educação escolar.

Conclusões

Ao contrário de algumas interpretações 
ainda vigentes na historiografia, não é possível 
afirmar que negros eram proibidos nas escolas 
do século XIX. Mesmo a interdição a escravos, 

presente em grande parte das leis e regulamentos 
sobre a instrução, deve ser historicizada. Da 
primeira lei de Minas Gerais (1835) à de São Paulo 
(1887), é possível verificar uma multiplicidade 
de textos, tipos de proibições, ausências, e 
também permissões ao longo do período no que 
se refere às diversas possibilidades de ser negro 
no Império brasileiro.

Com isso, não pretendemos negar a 
especificidade de ser negro numa sociedade 
escravista, onde viviam subsumidos à lógica 
senhor-escravo, “sujeitos a numerosas 
restrições legais ou simplesmente impregnados 
nos costumes de uma sociedade dominada por 
uma diminuta elite branca” (AZEVEDO, 1987, 
p. 33). Os trabalhos sobre educação de negros 
no século XIX constatam as dificuldades, 
empecilhos e restrições à presença negra na 
escola, baseadas nos costumes, na cultura, 
e também na legislação, mesmo quando a 
lei vedava a instrução aos escravos e não a 
qualquer outra categoria de origem negra.

Tendo consciência dos limites de um 
trabalho panorâmico, nosso objetivo foi uma 
mirada geral, comparativa. Não tomamos a 
legislação como totalidade das relações. Se 
institui práticas, a lei também é resultado de 
processos, de disputas e conflitos. É burlada, 
alterada e descumprida – seja quando 
permite, seja quando proíbe. A obrigação 
de escolarizar os ingênuos no Paraná, por 
exemplo, não significa que todos os ingênuos 
daquela província tiveram acesso à escola, 
como a proibição de matrícula não excluiu 
todos os escravizados em todos os períodos 
e regiões do processo de escolarização – 
episódios que vêm sendo investigados por 
muitos pesquisadores. Além disso, durante 
o século XIX, uma gama de possibilidades 
convivia e disputava com a escola pública a 
hegemonia da formação dos sujeitos que se 
desejava educar – escolas particulares, por 
exemplo (VIDAL; FARIA FILHO, 2000, p. 21). 
Vale salientar que a legislação disponível 
versa sobre a escola pública, deixando de fora 
outros modelos educativos.



604604 Surya Pombo de BARROS. Escravos, libertos, filhos de africanos livres, não livres, pretos, ingênuos:...

Ressaltamos que a legislação não 
dá conta de toda a experiência negra na 
relação com a educação no período estudado. 
Ademais, diferentes fontes podem e devem ser 
consultadas: atas das assembleias provinciais, 

relatórios de presidentes de províncias, de 
inspetores de ensino e professores, imprensa, 
entre inúmeras outras. A legislação é só uma 
das possibilidades de análise no que se refere 
à educação da população negra no século XIX.
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Construções coletivas em educação do campo 
inclusiva: reflexões sobre uma experiência na formação de 
professores
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Resumo

A educação do campo é resultado de um processo de transformação 
de valores e práticas na sociedade civil na forma de política do 
movimento social do campo. Neste artigo, exploramos a proposta 
de uma educação do campo inclusiva através de uma pesquisa 
realizada em um curso de formação de professores sobre o tema. 
A educação do campo se apresenta como um espaço aberto para 
trabalhar ideias sobre educação inclusiva, uma vez que pauta 
suas práticas em uma educação que saia dos moldes tradicionais 
e que valorize os sujeitos envolvidos. O trabalho de formação de 
professores realizado foi pautado em práticas reflexivas sobre o 
tema, em quatro encontros para uma pesquisa de mestrado de uma 
das autoras. Para este artigo, optamos por analisar as discussões 
e falas que emergiram durante o segundo encontro, uma vez que 
este foi o início do processo de construção de um espaço reflexivo 
aberto a possibilidades. A reflexão de futuros educadores sobre as 
questões com as quais irão lidar em sala de aula apareceu como um 
ponto bastante interessante para que seja realizada uma construção 
coletiva em cursos de licenciatura em educação do campo e se 
elabore uma possibilidade real e contextualizada de uma educação 
do campo inclusiva.
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Abstract 

Rural education is the result of the transformation of values and 
practices in civil society  presented as a policy of the rural social 
movement. In this paper, we explore the proposal of inclusive 
rural education based on a study conducted in a teacher education 
course on that topic. Rural education is an open space to work on 
inclusive education ideas, since its practices are guided by a non-
traditional model of education that values the subjects involved in 
the process. This teacher education work was guided by reflection 
on the topic in four meetings conducted for the Master’s research 
of one of the authors.  In this article, we analyze the discussions 
and discourses of the second meeting, since it was the beginning 
of the construction of a reflective space open to possibilities. The 
reflection of future educators on issues that they will deal with 
in classroom appeared as a very interesting point for collective 
construction in undergraduate courses in rural education and for a 
real and contextualized possibility of inclusive rural education. 
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A educação do campo se caracteriza 
como um espaço inovador em relação à 
educação rural, inaugurando uma postura ética 
e política que, em sua construção coletiva, 
nos permite repensar práticas escolares e de 
formação de professores. Considerando as 
dificuldades vividas por professores tanto nas 
escolas urbanas quanto nas escolas do campo 
e a carência de produções acadêmicas ou 
reflexões sobre práticas escolares que abordem 
uma educação inclusiva, tornam-se necessárias 
pesquisas que envolvam esse assunto no 
contexto da educação do campo.

A educação para a população rural foi 
mencionada pela primeira vez em legislações 
brasileiras no artigo 28 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, que versava sobre as 
adaptações necessárias à educação naquele 
contexto. Atualmente, a educação do campo é 
regida pelo Decreto nº 7.352, de 4 de novembro 
de 2010, que dispõe sobre a política de educação 
do campo e o Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária. Ao falar sobre a educação 
do campo, Santos (2012) afirma que esta é 
resultado de um processo de transformação de 
valores e práticas da sociedade civil na forma 
de política do movimento social dos e para 
os camponeses. A autora elenca três grandes 
desafios para essa educação: assegurar aos 
camponeses o direito de acesso ao conhecimento, 
de modo a instrumentalizá-los para romper com 
sua histórica condição de subordinação frente ao 
capital; assegurar o direito à diferença, com o 
reconhecimento de suas práticas e conhecimentos 
produzidos; e, por fim, romper com o paradigma 
hegemônico do capital, por meio de um projeto 
que elabore e dissemine conhecimentos que são 
fruto de sua cultura.

Em contraposição à educação rural, 
a educação do campo busca responder às 
demandas das diferentes comunidades que 
a compõem como os quilombolas, os povos 
indígenas, as variadas formas de trabalhadores e 
trabalhadoras do meio rural e os camponeses. A 
educação rural é uma prática escolar conduzida 
por organismos oficiais, propagando o ideário 

de produção capitalista e que busca adaptar os 
sujeitos do campo a essa produtividade, bem 
como exaltar o modo de vida urbano (OLIVEIRA; 
CAMPOS, 2012). Relaciona-se ainda com a 
escolarização fornecida pelos proprietários das 
terras ou com a total falta de possibilidades de 
educação, sem responsabilidade por parte do 
Estado em prover uma educação pública e de 
qualidade para todos.

Entendemos que uma educação de 
qualidade contempla as demandas de toda a 
comunidade escolar no que diz respeito tanto 
a aspectos do ensino formal e sua estrutura 
necessária até o acolhimento social e emocional 
de seus participantes como sujeitos de direitos 
e desejos. Além dessa complexidade em 
abarcar diferentes contextos sociais, culturais 
e geográficos, a educação do campo envolve 
questões de cunho político, e, em especial, de 
empoderamento, no sentido de seus atores se 
tornarem sujeitos ativos e autônomos na práxis 
de suas decisões. 

De acordo com Caldart (2012), a 
designação traz a consciência de mudança, 
uma vez que a educação do campo é resultado 
de uma luta dos trabalhadores desse meio para 
assegurar acesso a uma educação que seja feita 
pelos e para os camponeses. Ainda segundo a 
autora, as organizações sindicais que idealizam 
e constroem essa forma de educar são grupos 
de luta e protagonismo em busca constante 
por seus direitos. Esses grupos, com forte 
presença identitária e bandeiras que visam a 
conquistas próprias que justificam a educação 
do campo, vivenciam dentro do processo 
pedagógico desafios que se assemelham aos 
enfrentados pelas escolas urbanas no sentido 
de perpetuar práticas tradicionais de ensino 
que são discriminatórias e excludentes para 
uma parcela desse grupo que destoa da 
normatividade imposta. Tal fato se coloca 
como mais um desafio para que a educação 
do campo mantenha a estreita relação com a 
vida concreta, com o campo, seus habitantes, 
seus ideais e posturas. É a partir de uma 
construção realizada por esses sujeitos que a 
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educação do campo se constitui por e para seus 
integrantes, possibilitando uma transformação 
nas concepções de escola e trazendo elementos 
fundamentais para que a sociedade como um 
todo se direcione para um caminho que abarque 
os direitos dos cidadãos do campo.

A práxis da educação e da escola do 
campo tem uma possibilidade real de modificar 
suas estruturas justamente por ser caracterizada 
como práxis: uma prática social transformadora, 
em que teoria e prática não se dissociam. 
Podemos perceber essa vinculação em Caldart 
(1997), pela maneira como a educação nos 
espaços do MST foi e continua sendo conduzida. 
Consiste em uma educação que tem em sua 
base uma preocupação de formação também 
política, uma participação coletiva derivada 
de situações práticas e direcionada para as 
mesmas, num processo inclusive de elaboração 
de conhecimento teórico inovador. É na 
experiência e no cotidiano que se pautam os 
conhecimentos que são produzidos, registrados, 
refletidos, colocados em prática e levados 
à reflexão, sempre para novas produções e 
registros. A educação do campo cria o cenário 
em que quer se desenrolar, ressignificar o 
mundo da educação e criar seu próprio espaço 
existencial.

O processo de repensar e construir uma 
educação desvinculada daquela existente nas 
escolas urbanas tradicionais pode ser uma 
abertura para que sejam inseridas práticas 
de educação inclusiva nesses espaços. 
Entendemos a educação inclusiva como 
uma nova maneira de se ver e fazer a escola, 
na qual todos os envolvidos se beneficiam 
de mudanças estruturais, pedagógicas e 
filosóficas. Uma escola que pratica o respeito 
a todos, que trabalha a partir de uma ótica 
multicultural, que vê riqueza nas diferenças, 
nas complementaridades, se torna um ambiente 
que oportuniza importantes aprendizagens e 
um desenvolvimento humano valioso.

Optamos por utilizar a nomenclatura 
educação inclusiva no lugar da expressão 
inclusão escolar, mais comumente usada, 

porque entendemos o segundo como um 
acontecimento passivo: a escola permanece 
como está, ela não se modifica para que a 
inclusão – o ato em si – aconteça (ou tente 
acontecer). Enquanto que, ao se trabalhar com 
a proposta de uma educação inclusiva, coloca-
se na educação a necessidade de se transformar, 
de se tornar uma nova educação, uma educação 
que é inclusiva, de todos e para todos.

Assim, considerando que a educação do 
campo é um espaço que busca e possibilita a 
consciência e a vontade de transformação, que 
traz em suas origens uma nova visão de mundo, 
de educação e de escola, seu contexto histórico, 
de lutas políticas e sociais, buscando sempre a 
garantia de direitos, abre-se caminho para se 
pensar em educação do campo inclusiva, com 
a inclusão sendo algo intrínseco a ela. Buscar 
uma transformação na educação que implique  
mudanças na sociedade de maneira mais ampla 
e garantir uma educação inclusiva através de 
acesso e permanência de todos na escola são 
ações que fazem parte da educação do campo. 
É possível, ainda, que nesse contexto seja 
mais fácil construir e colocar em prática uma 
educação inclusiva que de fato oportunize a 
todos os estudantes espaços de desenvolvimento 
cognitivo, social e emocional, uma vez que já 
se parte do princípio de que a estrutura escolar 
deve ser reformulada. A força de transformação 
daqueles que já são excluídos de tantas esferas 
de nossa sociedade pode em muito contribuir 
para as políticas de educação inclusiva em 
um país que já produziu muitas desigualdades 
dentro e fora das salas de aula.

Práticas em formação docente 
para a inclusão

Pensando nas especificidades de uma 
formação de professores para a educação do 
campo e na importância de se trabalhar a 
respeito da educação inclusiva naquele espaço, 
defendemos uma prática pedagógica baseada na 
educação popular e que apresente uma prática 
política, coletiva e emancipadora. Freire (2007) 
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concebe uma educação na qual o educando 
desempenha uma atitude ativa em relação à 
sua produção de saber, colaborando para a 
construção e produção do conhecimento. O 
autor critica a pura transmissão de conteúdos 
na escola, denominada por ele de educação 
bancária, por suprimir a criatividade e a 
curiosidade do educando no ato de aprender, 
construir e problematizar o conhecimento 
de forma autônoma. A concepção de que não 
é possível utilizar um único método para 
diferentes pessoas, com características diversas 
de aprendizagem e distintos contextos de 
vida, é de suma importância na reformulação 
e transformação da educação e da sociedade 
como um todo.

Freire (2001, p. 60) coloca que:

O que venho propondo é um profundo 
respeito pela identidade cultural dos alunos 
e das alunas – uma identidade cultural que 
implica respeito pela linguagem do outro, 
pela cor do outro, o gênero do outro, a 
classe do outro, a orientação sexual do 
outro, a capacidade intelectual do outro; 
que implica a habilidade para estimular a 
criatividade do outro.

Marques (2007) considera que a escola 
popular construída por Paulo Freire revela 
fundamentos de uma escola inclusiva, uma 
vez que assegura a permanência do aluno na 
instituição de ensino e se compromete com 
o aspecto global da qualidade na educação, 
assegurando que haja um desenvolvimento 
integral e não apenas cognitivo. A partir 
dos escritos freirianos, podemos assumir a 
importância de se construir uma possibilidade 
de inclusão escolar para cada instituição de 
ensino. Falamos em construir uma possibilidade, 
pois, como fica claro na obra de Paulo Freire, 
não existe uma única resposta, abordagem ou 
método que sejam adequados para que todos 
os educandos sejam incluídos na escola. Estar 
atento às singularidades dos sujeitos envolvidos 
e às subjetividades que compõem e constroem o 

meio escolar é de suma importância para que a 
inclusão exista e se consolide.

Uma prática de formação de professores 
a partir das propostas de Paulo Freire necessita 
que haja construção de um espaço de vivência 
onde se possa exercitar a problematização, a 
reflexão, a tomada de consciência e o diálogo 
em uma perspectiva de trocas de ideias e 
experiências que possam sensibilizar os 
educadores para uma nova prática educativa 
inclusiva. Na formação de professores, em 
geral, observa-se que não existe diálogo com 
as práticas dos professores, portanto, estas 
ficam inalteradas, conforme afirma Furlanetto 
(2011). A autora ainda defende que, ao invés de 
se ancorar na teoria, a formação de professores 
deveria se instalar no espaço entre a teoria e 
a prática, considerado como um espaço da 
dúvida e ausência de respostas para as questões 
que surgem no processo educativo. Araújo 
(2011) chama a atenção para o fato de que a 
universidade tende a centralizar o espaço de 
produção do conhecimento nela mesma. A 
autora sugere que se produza conhecimento em 
conjunto com a escola e com as professoras, 
ao invés de pesquisar sobre a escola e sobre as 
práticas docentes de forma distanciada.

Sobre a importância de superar a prática 
pedagógica tradicional, Martins (2014) critica a 
formação restrita ao conteúdo das disciplinas 
e às metodologias pré-determinadas, que ele 
chama respectivamente de saber e saber-fazer. 
O autor defende que sejam introduzidas 

[...] outras dimensões no processo, aquelas 
relativas às experiências, às subjetividades, 
ao vivido, às relações humanas, novas 
perspectivas se abrem para o processo 
de formação, especificamente em sua 
intencionalidade, pois as preocupações não 
recaem mais somente sobre um saber ou 
saber-fazer, mas sobre o saber-ser, saber-
tornar-se. (MARTINS, 2014, p. 473).

Tomando emprestada a expressão 
freiriana quefazer, que pode ser entendida 
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como o resultado da ação combinada à reflexão 
em uma promoção de transformações, Martins 
(2014) sintetiza seu pensamento explanando 
sobre a importância de um quefazer pedagógico 
que dê espaço para implicações, alterações, 
subjetividades, vivências e vicissitudes. Ao 
ir além do fazer pedagógico, defendendo um 
quefazer e, mais ainda, um quefazer que parte de 
vivências, subjetividades e vicissitudes, o autor 
abre espaço para uma prática de acolhimento 
dos professores em formação.

Da mesma forma, em uma crítica 
baseada em Foucault sobre as relações 
de saber-poder e a maneira como os 
conhecimentos são produzidos, Aguiar (2012) 
ressalta a importância do saber dos afetos 
no lugar de uma busca pela verdade, de um 
conhecimento estável. Novos saberes são 
construídos e novas possibilidades desenhadas 
a partir de indagações, reflexões e trocas. É 
nos movimentos de resistência, no diálogo e 
nas relações que são produzidos saberes.

Unindo a prática de educação 
inclusiva à de educação do 
campo

Os cursos de formação de professores 
para educação do campo são voltados para 
alunos provenientes do meio rural, como os 
do Movimento dos Trabalhadores sem Terra e 
das comunidades quilombolas. Esses espaços 
têm em comum uma característica bastante 
importante para a definição de sua identidade 
coletiva: são espaços de resistência e de luta. 
Assim, seja na esfera política, econômica ou 
educacional, existe uma postura diferenciada, 
que os possibilita percorrer um caminho que 
se distancia dos modelos padronizados da 
sociedade urbana capitalista em que estamos 
inseridos. Tendo em conta tal fato, evidencia-
se a dificuldade e a contradição de que uma 
pessoa ou instituição proveniente do contexto 
urbano capitalista possa ou deva determinar a 
maneira como as escolas do campo devem agir 
em situações como a educação inclusiva.

As diretrizes educacionais brasileiras 
(BRASIL, 2001a; 2001b; e 2013) partem de uma 
visão de educação inclusiva que mantém servi-
ços de atendimento especializado. Essa concep-
ção pode até mesmo dificultar a concretização 
da inclusão escolar, uma vez que muitos profes-
sores não se vêm como responsáveis pelo desen-
volvimento de estudantes que são caracterizados 
como pessoas com deficiência. Esses serviços 
incluem profissionais com formação específica 
e equipamentos que viabilizam a acessibilidade 
de estudantes a materiais de aula e tecnologias 
assistivas. A falta de disponibilidade dessa estru-
tura em áreas como o campo, periferias e outras 
regiões do país acarreta dificuldades para a efe-
tivação de uma educação inclusiva, uma vez que 
tais serviços são a base das diretrizes educacio-
nais no Brasil.

Ao discorrer acerca da formação de 
professores para uma educação inclusiva, 
diversos autores (COELHO, 2010; FURLANETTO, 
2011; ARAÚJO, 2011; BRAÚNA, 2011) citam a 
necessidade de partir da realidade da escola, 
das vivências dos professores e de aliar a 
teoria com a prática, realizando um processo 
mais contextualizado e significativo para 
os professores. A construção conjunta de 
conhecimentos e possibilidades é fundamental 
aqui, porque a intenção é oportunizar uma 
educação inclusiva mesmo em espaços onde 
não existam os recursos que as diretrizes 
educacionais preveem.

Universidades federais brasileiras têm 
criado e mantido nos últimos anos cursos de 
licenciatura em educação do campo (LEdoC), 
para formar profissionais que irão trabalhar no 
segundo ciclo do Ensino Fundamental nas escolas 
do campo. A presente pesquisa foi realizada 
em um desses cursos. Partindo das concepções 
freirianas de educação e considerando as 
bases da educação do campo, percebemos 
que o trabalho proposto com os estudantes do 
LEdoC deveria ser realizado de forma coletiva, 
a partir dos conhecimentos e vivências em 
suas comunidades. De acordo com seu Projeto 
Político Pedagógico, o LEdoC tem, entre seus 
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objetivos, realizar uma “construção coletiva 
de um projeto de formação de educadores que 
sirva como referência prática para políticas 
e pedagogias de educação do campo” (UNB, 
2009, p. 3). Essa visão de construção coletiva 
torna o LEdoC um espaço que tem em sua base 
uma visão que percebe o outro também como 
produtor de conhecimentos.

A construção de estratégias pedagógicas 
passa pela emergência dos sentidos subjetivos 
que serão mobilizados a respeito do tema quan-
do se fala sobre ele. Partindo das concepções 
expostas por González Rey (2007), entendemos 
sentidos subjetivos como uma unidade psicoló-
gica que integra processos emocionais e simbóli-
cos produzidos em diferentes experiências, sobre 
definições de determinada cultura. São produzi-
dos por meio da ação do sujeito e se organizam 
em configurações subjetivas que delimitam os 
limites e potencialidades que serão próprios da 
subjetividade, sistema gerador, criativo e singu-
lar. Os sentidos subjetivos devem ser entendidos 
em uma processualidade que envolve as relações 
e a organização social em que a pessoa vive e 
que a pode levar, em seu processo de tornar-se 
sujeito, a subverter o que é simplesmente dado 
pela cultura, “implicando sua ação no compro-
misso tenso e contraditório de sua subjetividade 
individual e da subjetividade social dominante” 
(GONZÁLEZ REY, 2007, p. 135).

Sendo assim, o presente artigo tem como 
objetivo refletir sobre a construção de estraté-
gias pedagógicas visando a uma educação do 
campo inclusiva, realizadas conjuntamente en-
tre estudante do LEdoC e pesquisadoras da área 
de psicologia.

O espaço Aion como prática 
metodológica

Esta pesquisa teve como orientação te-
órico-metodológica a epistemologia qualitativa 
de González Rey (2005) articulada com ideias e 
práticas construídas e desenvolvidas pelo espa-
ço Aion (PULINO, 2007; 2009). O projeto de ex-
tensão Espaço de reflexão, prática em filosofia, 

artes e humanidades: Espaço Aion (PULINO, 
2007; 2010; 2011), da Universidade de Brasília, 
constitui-se como um espaço de diálogo e refle-
xões que assume uma noção de tempo diferen-
ciada, como indica o próprio nome. Conforme 
o filósofo pré-socrático Heráclito, no fragmen-
to 52, aion é o tempo da criança criançando 
(COSTA, 2002), o tempo do acontecimento, um 
tempo não mensurável, em oposição a chronos, 
o tempo cronológico.

Tomando-se essa referência, já se delimita 
que o espaço Aion consiste num espaço / tempo 
de experiência, de troca não apenas de ideias, 
de reflexão, mas de afeto, de ações conjuntas. 
Nesse espaço são realizadas oficinas, onde não 
se espera que as pessoas ajam de modo pré-
determinado, dando respostas rápidas e corretas, 
mas que expressem suas ideias, sentimentos 
e ações como sujeitos, autores, isto é, que se 
coloquem na primeira pessoa. Dessa forma, não 
se espera um resultado da conversa do grupo, 
mas, sim, o desenrolar do processo mesmo 
de construção de discursos que se articulam, 
por concordância ou discordância, sempre 
permeados de afeto. Permite-se que se desenhem 
caminhos e momentos, de modo que seja possível 
compreender o movimento da participação das 
pessoas que fazem parte do grupo em relação 
a assuntos tematizados no início, por meio de 
um pretexto, ou texto motivador, ou que surjam 
durante a oficina (PULINO, 2007).

Pela participação conjunta, constroem-
-se reflexões e posicionamentos em relação ao 
tema escolhido. Essa dinâmica de discussão, em 
que todas as vozes têm espaço, vai ao encontro 
das ideias de Freire acerca do processo educativo, 
que deve levar em consideração a singularidade 
subjetiva de cada estudante que compõe o grupo 
de reflexão. Nesse contexto, promove-se a cons-
trução conjunta do processo educativo em que as 
pessoas atuam enquanto sujeitos, que segundo 
González Rey (2005), são indivíduos implicados 
de forma constante em suas práticas, reflexões e 
sentidos subjetivos, intervindo através de sua pro-
cessualidade reflexiva nos espaços sociais, sendo 
também constituídos por estes.
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O espaço / tempo experienciado em 
cada encontro aiônico por meio de materiais 
motivadores, os chamados pretextos, que 
convidam à reflexão e às trocas intersubjetivas, 
vai ao encontro do que González Rey (2005) 
define como processo essencial para a condição 
de constituição e emancipação do sujeito, que 
é a ruptura dos limites impostos pelo contexto 
social, pelas tendências dominantes, para que 
as pessoas possam ir modificando esses limites e 
gerando novas opções de participação na trama 
social em que atuam, por meio da construção 
de caminhos que acessem novas zonas de 
sentido dessa trama, num processo que implica 
responsabilidade e afeto.

As concepções educativas de Paulo 
Freire, a visão de sujeito de Gonzáléz Rey e os 
procedimentos inspirados na prática-teórica 
do espaço Aion podem se constituir como um 
processo rico e produtivo de práticas pedagó-
gicas inovadoras e inclusivas no contexto da 
formação de professores. Dar voz ao professor 
em formação pode possibilitar que essa abertu-
ra também aconteça em suas salas de aula, pro-
movendo processos de ensino e aprendizagem 
interessantes, inclusivos e acolhedores.

Em um viés epistemológico, o 
conhecimento produzido em espaço coletivo, 
com a participação de futuros professores – ou 
mesmo professores em formação continuada 
– pode se configurar como um saber crítico, 
contextualizado em sua realidade, que amplie 
suas reflexões sobre as condições sociais em que 
se encontram, de modo que possam implicar-
se com responsabilidade e afeto nas mudanças 
desejadas para o meio social do qual fazem parte.

A partir do que foi colocado acima, 
no contexto da pesquisa aqui relatada, as 
informações foram construídas por meio 
de oficinas inspiradas no trabalho teórico-
prático do espaço Aion. Elegeu-se como 
orientação do percurso de pesquisa, análise e 
compreensão das informações construídas a 
perspectiva cartográfica, que assume a pesquisa 
como investigação e intervenção, incluindo 
participantes e pesquisadores no processo.

Caminhos para a análise

Nessa perspectiva, uma visão inspirada 
no método cartográfico auxiliou o processo de 
construção de um contexto para proporcionar 
reflexão sobre temas relacionados a uma 
educação do campo inclusiva.  A partir da base 
cartográfica proposta por Deleuze e Guattari 
(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009; DELEUZE; 
GUATTARI, 2008; GUATTARI; ROLNIK, 2005), 
que compreende e analisa o processo, no lugar 
de buscar objetivos previamente estipulados, 
foi desenvolvido um espaço de reflexão sobre a 
questão, envolvendo também as pesquisadoras. Tal 
perspectiva de construção conjunta é amparada 
por estudos que utilizam a cartografia de Deleuze 
e Guattari, uma vez que, como bem sustenta 
Romagnoli (2009), o pesquisador cartógrafo, que 
constitui também seu meio de pesquisa, deve 
atentar e mapear relações, conexões, marcas 
e estratos para buscar conhecer a realidade 
pesquisada em sua complexidade.

Passos, Kastrup e Escóssia (2009) 
ressaltam que a cartografia não é um método 
prescritivo, com protocolos e instruções dados a 
priori, e assumem o caráter provisório, instável 
e parcial das pesquisas. Essa compreensão da 
pesquisa como um processo, como um devir 
contínuo, é essencial no caso aqui trabalhado, 
uma vez que entendemos que a educação – e 
mais, em nossa concepção, a educação inclusiva 
– deve estar em constante reformulação. Esse 
processo deve ser construído por aqueles que 
o integram, sendo renovado diariamente, tanto 
em ações quanto em ideias. Por se tratar ainda 
um assunto bastante recente e sem políticas e 
práticas definidas por organismos externos, 
faz-se necessário, portanto, realizar seus passos 
iniciais partindo de seu contexto, seu povo e seu 
modo de pensar. E é para tal fim que se propõem 
oficinas que se destinam a buscar dar início, a 
partir de dispositivos que fomentem reflexão e 
construção, ao que poderá se constituir como 
uma educação do campo inclusiva.

Passos e Benevides (2009) destacam que 
é imprescindível considerar a inseparabilidade 
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existente, na visão cartográfica, entre pesquisar 
e intervir, do que decorre que toda pesquisa é 
intervenção. As autoras defendem ainda que o 
caminho da pesquisa-intervenção é um cami-
nhar com o objeto, constituir e constituir-se no 
caminho de sua construção. A intervenção tem, 
assim, um caráter político, uma vez que não se 
busca a representação do objeto, mas sim traba-
lhar a partir de uma compreensão que percebe 
a realidade sendo transformada, com a partici-
pação de todas as pessoas envolvidas, inclusive 
do pesquisador.

Esses diferentes olhares que vão além 
da esfera de saberes estritamente teóricos da 
educação e da psicologia estão perpassados 
por identidades e culturas específicas na 
constituição subjetiva de cada participante 
dessa construção. O que permite esse diálogo é 
a identidade dos estudantes com as questões da 
educação do campo.

A análise e a compreensão das 
informações construídas durante a pesquisa 
seguem uma inspiração cartográfica, uma vez 
que a cartografia traz em seu bojo a compreensão 
acerca dos processos de subjetivação, que se 
constituíram como foco das oficinas realizadas. 
Os espaços de construção de conhecimento 
são concebidos a partir da compreensão de 
que os indivíduos e os coletivos, por meio de 
seus processos de subjetivação, constroem e 
transformam seus espaços e suas sociedades. 
Ao trabalharmos a partir de uma perspectiva de 
inspirações cartográficas, estamos assumindo 
um papel de pesquisadoras conscientes, com 
uma postura ética, estética e política, que 
observam e buscam refletir sobre os percursos e 
processos vividos e experienciados na pesquisa.

Método

Contexto: curso de licenciatura em 
educação do campo (LEdoC) da Universidade de 
Brasília (UnB).

Participantes: quarenta estudantes de um 
curso de LEdoC, pertencentes a uma mesma turma 

que cursava disciplina sobre desenvolvimento, 
aprendizagem e práticas  pedagógicas. Duas 
pesquisadoras da área de psicologia do 
desenvolvimento e aprendizagem. (IP/UnB).

Instrumentos: foram utilizados como 
pretextos da oficina fragmentos de textos e 
imagens relacionados ao contato de professores 
com a necessidade da educação inclusiva; à 
iniciativa bem-sucedida de uma professora em 
realizar educação inclusiva em sala de aula; e à 
crítica a um modelo educacional preconceituoso 
ou padronizador da subjetividade dos estudantes, 
com o objetivo de motivar os discursos e diálogos 
que se seguiram em torno das experiências dos 
participantes em relação ao tema da educação 
inclusiva e das possibilidades de construção 
de estratégias pedagógicas que articulassem a 
educação inclusiva à educação do campo.

As diversas questões e perspectivas 
em torno dos temas foram sinalizados em 
quadro-negro.

As pesquisadoras utilizaram gravadores 
e diário de campo para a construção da análise 
e reflexão sobre a complexidade da realidade 
pesquisada.

Procedimentos: a partir da apresentação 
do trabalho de uma das pesquisadoras no 
LEdoC, surgiu a demanda para a realização 
de atividades que abordassem a questão da 
inclusão escolar e da educação especial em uma 
disciplina de psicologia dentro do curso. Foram 
realizados nesse momento cinco encontros 
a partir dos quais um projeto de pesquisa foi 
construído para trabalhar com uma nova turma.

Para a pesquisa, foram realizados quatro 
encontros em formato de oficinas reflexivas, 
como no espaço Aion, com a turma, pautando-
-se na concepção de uma construção coletiva de 
possibilidades de educação inclusiva no espaço 
da educação do campo, tendo como foco o pro-
cesso desta construção. Iremos aqui trabalhar e 
aprofundar as situações construídas no segun-
do encontro, por ter possibilitado uma abertura 
para o diálogo e a emergência de conteúdos que 
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ilustram a discussão acerca do processo de cons-
truir possibilidades educacionais para o contexto 
específico da inclusão, em conjunto com a popu-
lação desse espaço.

Os encontros foram planejados no 
sentido de promover, problematizar e repensar 
as posturas e os modos de ver, lidar e entender 
a educação inclusiva a partir dos contextos e 
vivências dos envolvidos. Nosso propósito com 
isso foi possibilitar a construção de estratégias 
pedagógicas, entendidas não apenas como 
concretização de instrumentos, mas também – e 
principalmente – de uma disposição subjetiva para 
lidar com o tema. Entendemos esse termo como 
uma abertura para experienciar o processo, ponto 
fundamental para as reflexões que propomos.

Relato e análise

Como pretexto inicial, foi proposta a lei-
tura de textos informais escritos por professores 
que se depararam com a questão da inclusão es-
colar em suas salas de aula. A partir da leitura 
e posterior debate em pequenos grupos, foram 
elencadas algumas questões que se pautaram no 
compartilhamento das experiências de cada um 
com o tema, em críticas, dúvidas e inseguranças 
sobre a possibilidade de realizar uma educação 
inclusiva nas escolas do campo.  As reflexões 
suscitadas a partir das questões levantadas foram 
bastante significativas no que concerne à com-
preensão e produção de conhecimento nas áreas 
de formação de professores e de inclusão escolar, 
uma vez que a oficina proporcionou uma aber-
tura para que se falasse a partir de uma ótica ex-
periencial, crítica e verdadeira, aproximando-se 
do modo singular como os educadores do campo 
produzem conhecimento teórico inovador: par-
tindo de uma participação coletiva derivada de 
situações práticas e direcionada para as mesmas, 
como explicita Caldart (1997). 

Vale ressaltar que o teor crítico das falas 
está relacionado a um percurso histórico – tanto 
de grupo quanto individual – marcado por 
omissão por parte do Estado e de outras parcelas 
da sociedade, o que construiu uma identidade de 

luta com base em um saber político e econômico 
que busca modificar as estruturas vigentes em 
prol dos direitos e desejos das populações do 
campo (CALDART, 2012). Consideramos que 
uma visão crítica colabora para a construção 
de algo novo, uma vez que um dos aspectos do 
posicionamento crítico é a insatisfação com a 
situação presente. A maneira como o encontro 
foi realizado tinha o propósito de mobilizar os 
participantes em relação ao assunto, levá-los 
a debater e a refletir sem que houvesse uma 
linha de raciocínio ou comportamento a ser 
seguido. Aliando-se à visão crítica que já faz 
parte da formação dos educadores do campo, o 
espaço Aion (PULINO, 2007; 2009) se constituiu 
como espaço possível para o compartilhamento 
de pontos de vista críticos, indo além, como 
contexto propício à reflexão e à tomada de 
consciência dos participantes de serem sujeitos 
capazes de ações promotoras de mudança. Nesse 
sentido, a necessidade de implicação afetiva dos 
participantes, tanto no processo de compartilhar suas 
experiências, quanto no de acolher as experiências 
do outro, em um contexto de construção e não de 
resolução, possivelmente colabora para o processo 
de assegurar o direito à diferença e ampliar a 
disseminação de conhecimentos que são próprios 
da cultura do campo, pontos que foram indicados 
por Santos (2012) como desafios a esta forma de 
pensar a educação.

Buscou-se romper com a rotina de fun-
cionamento de uma sala de aula, trabalhando-
-se sem a definição de papéis a serem desem-
penhados, tanto por se partir do princípio de 
que as metodologias de ensino precisam ser 
modificadas a fim de envolver os estudantes 
em seu processo de aprendizagem, quanto por 
compreender que os conhecimentos dissemina-
dos nas instituições de ensino e em específico 
acerca do tema de uma educação inclusiva no 
campo devam ser construídos conjuntamente. 
Essa abordagem para a realização da pesquisa 
oportunizou a expressão de medos, ansiedades, 
desejos e opiniões favoráveis e contrárias sobre a 
educação inclusiva, principalmente em relação à 
formação de professores e à estrutura necessária 
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para tal. Utilizando uma abordagem sensível à 
necessidade de reconhecimento e emergência da 
identidade cultural e da singularidade dos parti-
cipantes (FREIRE, 2007) na reflexão e construção 
de estratégias educacionais para lidar com a in-
clusão, observamos o início de um processo de 
autoimplicação, responsabilidade e afeto na co-
-construção de posicionamentos em relação ao 
tema, condição necessária para a emancipação 
do sujeito e geração de novos sentidos subjetivos 
(GONZÁLEZ REY, 2005) que possibilitam a ocor-
rência de inovações nas estratégias pedagógicas.

O processo de construção do novo

As questões iniciais formuladas pelos 
pequenos grupos giraram em torno de um 
dualismo entre as dificuldades de se realizar 
uma educação inclusiva e a importância de 
colocá-la em prática. As frases levantadas pelos 
grupos a partir da discussão foram as seguintes:

1 - Necessidade de mudar mentalidade.
2 - Professor conseguiu sem preparo 

nenhum fazer a criança aprender. Mas, na 
realidade, não é sempre assim, né?

3 - Quais os benefícios e malefícios da 
inclusão em uma sala superlotada?

4 - Até que ponto nossa sociedade 
entende que é normal ser diferente?

5 - Todos nós temos dificuldades para 
trabalhar com pessoas com deficiência.

6 - É difícil, mas não é impossível. A 
gente tem que buscar.

7 - Construção coletiva a partir de troca 
de experiências, “amor ao que faz”.

A partir dessas frases, os estudantes 
selecionaram a terceira e foi então realizada 
uma grande discussão em um processo de 
reflexão e de construção conjunta por meio de 
um diálogo que envolveu articulação, defesa e 
análise de posturas e compreensões de mundo 
que abarcam a educação do campo inclusiva. A 
crítica em relação à viabilidade dessa educação 
esteve presente, principalmente porque o viés de 
compreensão de inclusão em que se pautaram 
estava bastante preso à deficiência. Além disso, 

existiram várias críticas e questionamentos em 
relação às exigências do Estado que não eram 
compatíveis com a infraestrutura disponível, 
principalmente no que concerne à formação 
de professores e à existência de profissionais 
especializados (COSTA, 2008). Ao final do 
processo, foram emergindo compreensões de 
que a noção de inclusão extrapola a questão 
escolar da deficiência e que é possível – e 
necessário – construir um trabalho educacional 
a partir de uma ótica inclusiva no campo.

Para melhor discutir esse processo que 
tomou diferentes formas e proporcionou o início 
de uma construção de possibilidades acerca de 
uma prática de educação inclusiva na educação 
do campo, optamos por trazer algumas falas que 
nos mobilizaram e que demonstram as diferentes 
etapas vivenciadas durante o encontro. Ao 
problematizar os benefícios e malefícios de 
uma educação inclusiva em uma sala de aula 
superlotada, os estudantes manifestaram haver 
mais malefícios:

Já é difícil para a gente, imagina então 
para um aluno que tem um certo grau de 
dificuldade, daí se a gente tá falando de 
inclusão, se a professora não é qualificada 
para especialmente fazer isso, porque na 
verdade ela não é preparada. Se ele for 
surdo, por exemplo, ela tem que dar mais 
cuidado para ele, né? Trabalho junto, né?

Assim, se tratando assim da nossa realidade 
no campo, porque geralmente falta 
professor. Assim, professor de português 
que dá matemática, porque tem deficiência 
para professores nas suas próprias áreas, 
porque assim, lá, não é querer tratar 
diferente, né, no sentido assim, mas precisa 
de um cuidado, precisa de uma formação 
assim para trabalhar com crianças assim 
na nossa realidade não tem.

Eu vejo os dois lados, os malefícios e os 
benefícios. No sentido de politicamente 
mais semelhante é um benefício para 
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democratizar o ensino e a inclusão, mas 
vendo o lado do maleficio, por exemplo, 
não dando condições, o professor não tem 
qualificação para trabalhar, além da má 
qualificação, as coisas mais físicas não 
são preparadas. Benefícios, só o político, 
porque a democratização da inclusão tá 
sendo vista, mas a desmoralização das 
escolas, que não tão conseguindo atender 
a qualidade de ensino para alunos que são 
normais e para os que não são normais.

No início da oficina, a postura observada 
era de incerteza e insegurança frente ao problema, 
por meio de críticas em relação ao Estado e isenção 
da responsabilidade de realizar uma educação 
do campo inclusiva. Esta postura foi justificada 
pela inexistência de uma formação adequada, 
bem como pela estrutura física que não atende 
às demandas de estudantes e professores. Os 
estudantes pareciam encontrar dificuldades em, 
a partir da crítica, dar prosseguimento a outras 
reflexões. Apesar de a crítica ser fundamental 
para um processo de transformação, entendemos 
que quando ficamos restritos a ela, podemos nos 
impedir de buscar novas possibilidades. Embora 
entendamos que essa postura possa refletir a 
cultura de falta de diálogo com a prática dos 
professores, desencorajando a criatividade e 
a implicação do professor como sujeito, bem 
como vinculando o conhecimento simplesmente 
ao saber-fazer (FURLANETTO, 2011; MARTINS, 
2014), este também é o momento de tomada de 
consciência que permite a problematização e 
construção coletiva de conhecimento (ARAÚJO, 
2011) a partir de uma estratégia alternativa que 
faz uma ruptura com o saber-poder, iniciando a 
construção de conhecimento pautada pelo saber 
do afeto na busca pela verdade e por novas 
soluções (AGUIAR, 2012). O foco na deficiência 
também vale ser frisado, uma vez que pode se 
tornar um impeditivo de práticas verdadeiramente 
inclusivas. Ao pensar o estudante surdo apenas 
como uma pessoa com deficiência auditiva, 
ele deixa de ser visto como um sujeito de 
possibilidades para ser uma deficiência que 

atrapalha o processo educativo (VYGOTSKY, 
1997). Ainda assim, as especificidades da pessoa 
surda precisam ser respeitadas, principalmente 
no que concerne à sua comunicação, fato que 
foi apontado quando uma das pesquisadoras, 
buscando dar continuidade ao processo de 
reflexão dos estudantes, questionou sobre o que 
seria considerado um professor habilitado e o 
que seria necessário para tal:

Estudante 1- Vou dar um exemplo, por 
exemplo, um professor que tem habilidade 
para falar linguagem de sinais...

Pesquisadora - Tá, então cada uma 
das escolas deveria ter um professor 
habilitado para cada uma das necessidades 
específicas? Como a colega trouxe, uma 
escola especial, uma APAE novamente, 
seria uma instituição como uma APAE, 
para surdos, seria essa a solução então?

Estudante 2 - Eu acho que voltar a APAE, 
por exemplo, não seria inclusão.

Estudante 1 - Poderia ser em outro 
período, ir de manhã e à tarde, de manhã 
ele ia aprender bem e à tarde incluindo 
ele também. Num período APAE e no 
outro período inclusão também com 
outros colegas que não são portadores de 
necessidades especiais.

Pesquisadora - Na experiência de vocês, o 
que mais poderia ser feito?

Estudante 3 - A gente não tinha nenhuma 
política social até 2011, a escola não 
tem sequer como fazer. Vamos buscar os 
recursos, vamos trabalhar, conscientizando, 
trabalhando com os pais: Olha, a inclusão é 
assim, seu filho tá incluso, mas agora quero 
saber como de fato ele pode ser incluso, de 
fato, não incluso só fisicamente. Foi o que 
eu coloquei no início, a democratização e a 
inclusão é fácil falar, agora... Fazer acontecer, 
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é que é o nosso desafio, na nossa realidade... 
E lutar por essa causa.

Estudante 4 - A gente descobriu que essas 
pessoas que têm dificuldade de aprender, a 
gente vê um modo de descobrir um ponto 
que [ela] gosta de trabalhar. Por exemplo, 
um aluno não gosta de escrever um ditado, 
de copiar do quadro, ou não gosta de fazer 
uma redação, tem de descobrir se ele gosta 
de futebol, fazer uma redação sobre futebol, 
se ele gosta de andar a cavalo, tem que 
fazer uma redação sobre um dia que andou 
a cavalo, descobrir o esporte, o que agrada 
ele. Acho que também pode ser um caminho 
para desenvolver aos poucos as pessoas que 
tem dificuldade. Acho que é isso.

Como todo processo, este que estamos 
detalhando também está em permanente 
construção, em um devir constante. Dado isso, 
é importante colocar e discutir aqui que não 
aconteceu um contínuo crescente em direção ao 
que se considera usualmente como o esperado 
em uma situação de pesquisa. Não buscamos 
atingir como resultado uma fala homogênea 
e doutrinada sobre a importância e o caráter 
imprescindível de uma educação do campo 
inclusiva. O objetivo reside na tentativa de 
melhor compreensão do processo vivido e, 
no caso, as falas finais foram fundamentais. 
Essas eram fruto de desestabilizações, ânsias e 
medos dos estudantes, nos mobilizaram e nos 
levaram à reflexão, colaborando imensamente 
com a construção de conhecimento sobre 
uma educação do campo inclusiva. Uma 
dessas manifestações trouxe à tona questões 
bastante importantes sobre o tema e foi um dos 
definidores da necessidade de aprofundar aqui 
as questões trazidas:

Esse momento, essa aula, aula, viu? 
[risos]. Essa aula cria uma esperança, cria 
uma expectativa muito forte. Porque, por 
exemplo, eu olho pra você que já tem um 
preparo nessa área e tudo mais e eu fico 

esperando que você vá tirar o coelho da 
cartola e resolver os nossos problemas, 
sabe? Eu penso: Não, ela tá pegando tudo, 
depois ela vai pegar tudo e dizer assim: tá 
aqui, a fórmula mágica. E às vezes eu olho 
pra você e falo assim: Não, ela tá igual, no 
mesmo nível que a gente, ela tá colhendo 
informação pra formar a opinião dela. E 
daí eu falo: Tamo perdido!

Percebemos aí alguns aspectos que 
possibilitam as seguintes discussões: primeiro, 
a ideia de que há a necessidade de que o 
conhecimento do saber-fazer (MARTINS, 2014) 
seja necessariamente transmitido por alguém 
que o detém mesmo sem fazer parte da realidade 
da educação do campo. Nota-se uma posição 
que desconsidera a existência de um processo 
epistemológico de construção de conhecimentos 
em diferentes contextos, no caso, o campo. Nessa 
concepção, os conhecimentos são existentes a 
priori e produzidos apenas por especialistas que 
se encarregam de disseminá-lo (OLIVEIRA, 2012). 
A partir desse fato e considerando as falas dos 
participantes da pesquisa, levantamos a hipótese 
de que a expectativa por respostas, relatada 
acima, esteja relacionada a essa concepção de que 
apenas o especialista é detentor de conhecimento, 
sem que, no caso mencionado, futuros professores 
de escolas do campo possam contribuir para a 
construção desse saber. Percebemos ainda certa 
hesitação por parte dos estudantes em relação 
à postura da pesquisadora que se propôs 
sair do modelo educacional tradicional de 
aula, sem respostas prontas e conhecimentos 
previamente formulados.

Em segundo lugar, a necessidade de que 
isso se faça em um ambiente tradicional que 
chamamos de aula, demonstra o engessamento 
do sistema educacional que não permite 
vislumbrar outras possibilidades de ação dentro 
de uma instituição de ensino. Vale frisar que esse 
encontro foi realizado em uma parte externa às 
salas de aula, mas ainda assim persistiu a noção 
de aula e o formato específico que essa aula deve 
atender. Uma discussão pertinente neste caso 
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é o papel de submissão acadêmica que existe 
entre estudantes provenientes do campo e os 
professores e / ou pesquisadores provenientes 
de contextos urbanos e, mais ainda, com um 
percurso na universidade, em que se observa 
a tendência de centralização do conhecimento 
em si mesma (ARAÚJO, 2011). Munarim (2006) 
discute a concepção social difundida de que o 
campo é inferior e insuficiente em relação à 
cidade. O mesmo ocorre com o conhecimento, 
que deve vir da cidade e ser depositado (FREIRE, 
1983) nos estudantes campesinos. Acreditamos 
que o conhecimento proveniente do campo é 
não só importante, mas fundamental para se 
construir uma educação do campo inclusiva. 
Ao longo da discussão novas reflexões foram 
emergindo a partir desse debate, como podemos 
perceber nas falas seguintes:

É um desafio, mas a educação é importante 
para todos e todas. E muitos de nós temos 
diferenças, deficiências que talvez não 
sejam físicas, mas são deficiências que 
também lidam no dia a dia.

Muita gente tava esperando por uma 
resposta, mas na verdade nós é que 
temos que construir esse processo e essa 
informação para estarmos preparados.

Ao mesmo tempo em que esse encontro traz 
essas trocas de experiências, mas também 
traz muitas dúvidas. [...] São dúvidas que 
a gente não vai conseguir responder de 
imediato, como você disse, que a gente vai 
construir aos poucos. Mas tudo é muito 
gratificante. Se a gente conseguir sair daqui 
com o mínimo, o que o tempo permitir 
que a gente trabalhe. [...] Mas isso com 
certeza vai fazer muita diferença nas nossas 
comunidades quando a gente chegar em 
sala de aula e trabalhar a inclusão.

A inclusão, ela irá começar a partir de 
nós, porque como não foi fácil ter escolas 
itinerantes, também não é fácil ter essa 

inclusão. Ela vai começar a partir de nós, 
a partir do que a gente for cobrar, receber 
essas pessoas e cobrando juntamente com 
os pais e com a própria escola.

Considerações finais

Ao analisar todas as reflexões expostas, 
ressalta-se o caráter transitório e em constante 
modificação que esta construção em forma 
de devires proporciona. O debate coletivo, 
a partir de alguns elementos apresentados e 
diversos outros trazidos pelos participantes, 
proporcionou uma importante reflexão sobre 
seus papéis como sujeitos ativos do processo 
de construção de possibilidades para uma 
educação do campo inclusiva.

Um espaço de construção coletiva na 
formação de professores nos cursos de licenciatura 
em educação do campo pode colaborar para 
que seja problematizada e construída uma 
possibilidade real e contextualizada de uma 
educação do campo inclusiva. Essa proposta de 
formação reconhece e estimula as experiências e 
os conhecimentos próprios dos seus participantes 
que, como a própria nomenclatura sugere, 
participam ativamente do processo de construção 
de conhecimento.

Apesar de ser extremamente necessário 
que o Estado dê condições para que todos 
e todas tenham a garantia do direito à 
educação, frisamos aqui a importância de que 
o(a) professor(a) se reconheça como capaz de 
exercer uma prática de educação inclusiva. 
É fundamental que não se outorguem aos 
profissionais especializados a responsabilidade 
total do desenvolvimento de um estudante que 
apresenta desenvolvimento atípico. Entender 
a educação do campo como uma educação do 
campo inclusiva é perceber que todas as atitudes 
tomadas em sala de aula devem ser inclusivas, 
sem um foco específico em um estudante que 
recebeu um diagnóstico de deficiência. Isso 
poderá acrescentar muito ao desenvolvimento 
do campo, uma vez que possibilita a qualidade 
da educação para todos.
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Reconhecer-se como produtor de 
conhecimento pode auxiliar no desempenho de 
um papel ativo quando acontecer a vivência da 
situação. Além disso, valorizar o conhecimento 
da mulher e do homem do campo tem um papel 
político importante, que fortalece não apenas 
os sujeitos, mas o próprio contexto, além 
de possibilitar a existência de referenciais e 
práticas específicas destinadas àquele espaço, 
produzidos por seus integrantes.

Por fim, reconhecemos que os partici-
pantes dessa pesquisa estão em um contexto de 
lutas e conquistas por direitos de inclusão por 
meio de uma articulação com o Estado que re-
conheça a legitimidade das reivindicações das 
populações do campo e atenda às demandas 
deste contexto. A nossa proposta visou a agre-
gar a essa luta um espaço de reflexão e produ-
ção de conhecimento que poderá dar subsídios 
para que esse processo continue.
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Incluindo quem? Um exame de indicadores socioeconômicos 
do Programa de Inclusão Social da USPI
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Resumo

Em 2006, a Universidade de São Paulo (USP) criou o Programa 
de Inclusão Social da USP (Inclusp), um sistema de pontuação 
acrescida, cujo principal objetivo é ampliar o número de estudantes 
egressos de escolas públicas (EP) na USP. Contudo, uma das críticas 
que esse programa recebe é a de que ele não conseguiria incluir 
estudantes com perfil socioeconômico muito diferente daqueles que 
já seriam aprovados no exame do vestibular, independentemente 
de sua ação. Assim, o objetivo deste trabalho é o de aprofundar 
o conhecimento de alguns indicadores do Inclusp, com vistas a 
melhor responder à questão: quem o programa tem contribuído 
para incluir na USP? Mais especificamente, são examinados alguns 
dados socioeconômicos de estudantes que ingressaram na USP por 
essa via. Comparamos o perfil socioeconômico, nos três cursos mais 
e menos concorridos, dos estudantes em geral, daqueles oriundos de 
EP e, dentre estes, dos que ingressaram na USP em função do bônus 
concedido pelo Inclusp. A análise de indicadores socioeconômicos 
mostra que o programa tem contribuído para incluir estudantes de 
EP provenientes de famílias com renda familiar mais baixa do que 
seus pares também provenientes de EP. No entanto, aponta também 
que não há variação do nível de instrução do pai entre esses dois 
grupos, o que indica que, se por um lado, o Inclusp contribui para 
reduzir a desvantagem econômica, por outro, ele não tem sido 
capaz, de modo geral, de eliminar obstáculos culturais que impedem 
ou dificultam o acesso de estudantes de meios populares à USP.
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Including who? An examination of socioeconomic indicators of 
the Social Inclusion Program of the University of São Paulo (USP)I

Débora Cristina PiottoII

Maria Alice NogueiraIII

Abstract

In 2006, the University of São Paulo (USP) created the Social 
Inclusion Program of USP (named Inclusp, and its acronym in 
Portuguese), an added scoring system whose main purpose is to 
expand the number of students coming from public schools (PS) 
within the institution. However, one of the criticisms this program 
gets is that it would not be able to include students with socioeconomic 
profile very different from those who would pass the “vestibular” (in 
Brazil, it is an exam which classifies candidates to a university 
according to their score), regardless of the program´s actions. Thus, 
the objective of this work is to obtain in-depth knowledge of some 
the Inclup´s indicators, with the aim of providing a better answer to 
the question: who the program has been contributing to include in 
USP? More specifically, some socioeconomic data are examined from 
students who entered USP this way. We compared the socioeconomic 
profile, for the three most and least attractive degree courses, of 
students in general, of those coming from PS and, among them, 
of those who were admitted at USP as a result of getting a bonus 
granted by Inclusp. The analysis of the socioeconomic indicators 
shows that the program has contributed to include PS students from 
families with a family income lower than their peers who also come 
from a PS. Notwithstanding, it also points to the fact that there 
is no variation in the education level of the father between those 
two groups, which indicates that, whereas Inclusp helps reduce the 
economic disadvantage, it has not been able, generally speaking, of 
eliminating cultural obstacles that prevent or make it difficult the 
access of students from working class backgrounds to the University 
of Sao Paulo.
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Introdução

Desde o ano de 1995, a Universidade 
de São Paulo (USP) discutia a necessidade de 
medidas visando à ampliação do contingente 
de estudantes negros entre seus alunos 
(MUNANGA, 2010). Onze anos mais tarde, e 
após muitos embates, a USP adotou, em lugar 
de cotas raciais, um sistema de bonificação de 
caráter socioeconômico destinado a elevar o 
número de alunos egressos de escolas públicas 
(EP) (BALBACHEVSKY, 2010), o chamado 
Programa de Inclusão Social da USP1 (Inclusp).

Foi assim que, em 2006, a universidade 
decidiu, em caráter experimental, acrescentar 
3% à nota final (em cada uma das duas fases do 
vestibular) dos candidatos que haviam cursado 
integralmente o ensino médio nas redes públicas 
de ensino, o que foi implementado no vestibular 
de 2007. Em 2008, a possibilidade de acréscimo 
à nota final estendeu-se a até 12%, pois se 
considerou também a nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e do Programa de 
Avaliação Seriada da USP2 (Pasusp), além do 
bônus de 3%. Em razão do atraso na aplicação 
da prova do Enem, nos anos de 2009 e 2010, 
utilizou-se a nota do vestibular da Fundação 
para o Vestibular (Fuvest), sobre a qual incidia 
o bônus, ao invés da nota do Enem. Em 2011, 
com a mudança de gestão da universidade, o 
sistema de pontuação acrescida foi modificado. 
Em lugar do acréscimo de 3% a todos os alunos 
oriundos de EP, a universidade aumentou 
o valor total do bônus, que poderia chegar a 
até 15%, condicionando-o ao desempenho do 
candidato no vestibular da Fuvest e no Pasusp3.

1- Para maiores detalhes sobre o Inclusp, ver Toledo (2008).
2 - Criado em 2008, o Pasusp integra o Inclusp e destina-se a estudantes 
que tenham cursado o ensino fundamental em escolas públicas e estejam 
cursando o 2º ou o 3º ano do ensino médio também em escolas públicas, 
concedendo bonificação adicional. Até 2011, os alunos que desejassem 
participar do programa deveriam se submeter a uma prova elaborada pela 
Fuvest especificamente para esse fim. A partir de 2012, essa prova foi 
suprimida e o bônus adicional concedido pelo Pasusp foi vinculado ao 
desempenho no exame vestibular da Fuvest.
3 - A partir de 2011 criaram-se duas formas de bônus: uma para 
estudantes que haviam cursado o ensino fundamental em escolas públicas 
e estavam cursando o ensino médio também na rede pública (e podiam 
participar do Pasusp), e outra para estudantes que cursavam ou cursaram 

Em 2012, no contexto da promulgação da 
Lei nº 12.711, que instituiu a reserva de 50% das 
vagas nas instituições federais de ensino superior 
para alunos oriundos de EP e, dentre estes, para 
estudantes pretos, pardos e indígenas, conforme 
sua proporção na população de cada estado 
da federação, as três universidades estaduais 
paulistas desencadearam uma discussão a respeito 
da adoção de cotas em seus vestibulares. A 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Unesp) foi a única a adotar o sistema 
de cotas instituindo, no vestibular de 2014, a 
reserva de vagas para estudantes que realizaram 
integralmente o ensino médio em escolas públicas. 
Já a USP e a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) optaram por implementar mudanças 
em seus sistemas preexistentes de pontuação 
acrescida, respectivamente, Inclusp e Programa 
de Ação Afirmativa e Inclusão Social4 (Paais).

No caso da USP, o Inclusp foi modificado, 
concedendo, a partir do vestibular de 2014, um 
bônus adicional de 5% aos candidatos oriundos de 
EP, autodeclarados negros e indígenas. Contudo, 
uma das críticas que esse programa, assim como 
seu semelhante, o Paais da Unicamp, recebe é a de 
que eles não conseguiriam incluir estudantes com 
perfil socioeconômico muito diferente daqueles 
que já seriam aprovados no exame do vestibular, 
independentemente de sua ação.

O objetivo do presente trabalho é 
justamente o de aprofundar o conhecimento 
de alguns indicadores do Inclusp, com vistas 
a melhor responder à questão fundamental: 
quem o programa tem contribuído para incluir 
na USP? Mais especificamente, examinaremos, 
à guisa de resultados do Inclusp, alguns dados 
socioeconômicos de estudantes que ingressaram 
na USP por essa via5.

apenas o ensino médio em escolas públicas (integrariam o Inclusp). Para os 
primeiros, o bônus poderia chegar a até 15%, a depender do desempenho 
no exame do vestibular; para os segundos, esse valor seria de, no 
máximo, 8%. Como os dados analisados neste trabalho são anteriores a 
essa modificação, nos referiremos, ao longo do texto, apenas ao bônus 
concedido pelo Inclusp.
4 - Para saber mais a respeito do Paais, ver Tessler (2008).
5 - Apesar de sua importância, a questão da cor dos ingressantes na USP 
oriundos de escola pública não pôde ser abordada nos limites deste trabalho. 
A esse respeito, consultar Guimarães (2007) e Aguiar, Silva e Piotto (2014).
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Os egressos da escola pública 
na USP e o Inclusp

A presença de estudantes oriundos de 
EP na USP, ao longo dos últimos anos, pode 
ser dimensionada a partir do exame de três 
tabelas que foram construídas com base em 
dados emanados da Fuvest e do trabalho de 
Matos et al. (2012), autores que compuseram 
a equipe responsável pela implantação do 
Inclusp na gestão 2006-2009 da Pró-Reitoria 
de Graduação da USP (PRG/USP). Este último 
trabalho constitui uma das poucas fontes de 
dados divulgados sobre o programa.

Assim, para a construção da Tabela 1, 
utilizamos o número total de inscritos, presente 
em Matos et al. (2012), e o número total de 
alunos matriculados, disponível no sítio da 

Fuvest, e calculamos a taxa geral de aprovação. 
Para a elaboração da Tabela 2, valemo-nos 
do percentual de inscritos da rede pública e 
o número total de inscritos, disponíveis em 
Matos et al. (2012), e calculamos os demais 
valores para inscritos da rede privada. Para 
a construção da Tabela 3, utilizamos os 
percentuais de estudantes de EP aprovados, 
disponíveis em Matos et al. (2012), o número 
total de alunos aprovados, disponível no sítio 
da Fuvest, e calculamos as taxas de aprovação 
para cada rede de ensino.

A Tabela 1 apresenta a taxa geral de 
aprovação no vestibular da Fuvest. Para o 
cálculo desse índice utilizamos o número total 
de alunos matriculados após a última chamada, 
pois as matrículas novas na USP podem ocorrer 
após até cinco chamadas.

Tabela 1 – Número total de alunos inscritos, de alunos matriculados após a última chamada e taxa geral de aprovação na 
USP – 2005-2010

Ano Total de inscritos Total de alunos matriculados Taxa geral de aprovação (%)

2005 136.789 11.223 8

2006 152.927 11.603 7

2007 125.998 11.474 9

2008 123.476 11.281 9

2009 122.472 11.271 9

2010 113.793 11.345 10

Fonte: Fuvest; Matos et al. (2012).

A Tabela 2 mostra dados relativos 
às inscrições no vestibular da Fuvest, 
discriminando o número absoluto e o relativo 
de alunos inscritos oriundos de escolas públicas 
e particulares. E a Tabela 3 apresenta dados 
relativos à aprovação no vestibular segundo a 
escola de origem dos candidatos.

Observando a Tabela 1, nota-se a 
diminuição do número total de inscritos no 
vestibular da Fuvest, que passou de 136.789 em 
2005 para 113.793 em 2010. Em contrapartida, 
observa-se, no mesmo período, um aumento 
do número total de alunos aprovados. Com a 
diminuição dos inscritos e o aumento do número 

de vagas6, observa-se, consequentemente, um 
aumento na taxa geral de aprovação, que, de 
8% em 2005, passou para 10% em 2010. Ou seja, 
embora ainda altamente seletivo, o vestibular 
da Fuvest tornou-se dois pontos percentuais 
mais permeável.

Já em relação à diminuição do número 
total de inscritos, com base na Tabela 2, é 
possível verificar que ela se deve à diminuição 
da inscrição dos estudantes oriundos de EP: 
esses alunos, que somavam 57.574 em 2005 
(representando 42% dos inscritos), decresceram, 

6- Esse aumento de vagas oferecidas pela USP deve-se a um período de 
recente expansão pelo qual passou a universidade.
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Tabela 2 – Número total e percentual de alunos inscritos no vestibular da Fuvest segundo o tipo de escola em que o aluno cursou 
o ensino médio – 2005-2010 

Ano Inscritos da rede privada Inscritos da rede pública Total Inscritos

Nº total % Nº total %

2005 79.215 57,9 57.574 42,1 136.789

2006 83.927 54,9 69.000 45,1 152.927

2007 76.834 60,9 49.164 39,0 125.998

2008 80.259 65,0 43.217 35,0 123.476

2009 81.873 66,8 40.599 33,1 122.472

2010 83.524 73,4 30.269 26,6 113.793

Fonte: Matos et al. (2012).
Notas: O traço em negrito destaca o ano de 2007, – início de vigência do Inclusp.

Tabela 3 – Número total, percentual (entre parênteses) e taxa de aprovação no vestibular da Fuvest segundo o tipo de escola em 
que o aluno cursou o ensino médio – 2005-2010

Ano
Aprovados da rede privada Aprovados da rede pública

Total de aprovados
Nº total Taxa de aprovação (%) Nº total Taxa de aprovação (%)

2005 8.227 (73,3%) 9,0 2.996 (26,7%) 5,0 11.223

2006 8.737 (75,3%) 10,0 2.866 (24,7%) 4,0 11.603

2007 8.411 (73,3%) 11,0 3.063 (26,7%) 6,0 11.474

2008 8.315 (73,7%) 10,0 2.966 (26,3%) 7,0 11.281

2009 7.879 (69,9%) 9,6 3.392 (30,1%) 8,0 11.271

2010 8.441 (73,4%) 10,0 2.904 (25,6%) 9,5 11.345

Fonte: Fuvest; Matos et al. (2012).
Notas: O traço em negrito destaca o ano de 2007, – início de vigência do Inclusp.

em 2010, para 30.269 (26%); enquanto o 
número de inscritos da rede privada elevou-se 
de 79.215 (57%) para 83.524 (73%). Ora, quando 
se sabe que a rede privada de ensino fornece, 
a cada ano, apenas 20% do total geral de 
concluintes do ensino médio (NEVES; RAIZER; 
FACHINETTO, 2007), torna-se evidente a 
importância do fenômeno da “autoeliminação” 
que se abate com força sobre os egressos da EP 
em relação à USP. Mas, se a Tabela 2 demonstra 
que o número e a proporção de alunos inscritos 
no vestibular da Fuvest que cursaram o ensino 
médio em EP vêm decrescendo, sua taxa de 
aprovação vem aumentando, passando de 
5%, em 2005, para 9,5%, em 2010, proporção 
bem próxima da taxa de aprovação dos alunos 
provenientes da rede particular (que não sofreu 
grande alteração, permanecendo em torno 

de 10%) e próxima também da taxa geral de 
aprovação no vestibular da Fuvest (cf. Tabela 
1). Apesar disso, seu contingente, em valores 
absolutos, mantém-se muito aquém de seus 
pares egressos da rede privada de ensino, a 
qual, como acabamos de ver, responde por uma 
nítida minoria da população escolarizada no 
ensino médio.

Se de 2005 para 2006, conforme a Tabela 
3, essa taxa diminuiu um ponto percentual, 
indo de 5% para 4%, no ano de 2007 esse índice 
subiu dois pontos percentuais, totalizando 6% 
de aprovados dentre os estudantes inscritos 
que cursaram integralmente o ensino médio 
em EP. Após 2007, primeiro ano de vigência do 
Inclusp, essa taxa tem subido pelo menos um 
ponto percentual a cada ano, chegando, como 
vimos, a 9,5% em 2010 (cf. Tabela 3).
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Segundo análise do impacto do Inclusp 
no perfil dos ingressantes na USP realizada por 
Pimenta et al. (2008), a porcentagem de 26,7%, 
em 2007, e 26,3%, em 2008, representa uma 
contenção da tendência de queda no número 
de alunos provindos de EP desde 2006, quando 
esses alunos representavam 24,7% do total de 
matriculados. Com o aumento do bônus em 
2009 (que passou a poder totalizar 12%, a 
depender das notas do Enem e do Pasusp), a taxa 
de aprovação de alunos egressos de EP cresceu 
12,7%, resultando na maior participação de 
estudantes formados na rede pública de ensino 
médio desde 2001 (29,3%) (AUMENTA..., 2009)7.

A diminuição do número de inscritos da 
rede pública de ensino no vestibular da Fuvest 
ao longo dos anos do período aqui analisado é 
algo digno de nota. Com a implementação de um 
programa visando ao aumento de estudantes com 
esta proveniência escolar, poder-se-ia esperar 
um aumento na quantidade de candidatos 
oriundos de escolas públicas. Contudo, os dados 
apresentados mostram o contrário: conforme a 
Tabela 2, vemos que, a partir de 2006, quando o 
Inclusp foi criado, há um acentuado decréscimo 
do número de inscritos egressos da rede pública 
de ensino, embora, como acabamos de ver, 
segundo Pimenta et al. (2008), o programa tenha 
contribuído para conter a tendência de queda 
do número de aprovados egressos de EP. A esse 
respeito, é importante assinalar que a diminuição 
de candidatos oriundos de escolas públicas 
ocorreu em um contexto de ampliação de vagas 
no ensino superior, tanto privado, com a criação, 
por exemplo, do Programa Universidade para 
Todos (Prouni)8, quanto público, com a criação de 
novas instituições federais de ensino superior e 

7- Em 2011, o percentual de estudantes oriundos de EP ingressantes 
na USP foi 25,84% e em 2012 chegou a 28,03% (AUMENTOU..., 2012; 
MAIS..., 2012).
8- Criado em 2004, esse programa federal oferece 
vagas em universidades, faculdades isoladas e centros 
universitários privados em troca de isenções fiscais, disponibilizando 
bolsas de estudos integrais e parciais (50%) a alunos que comprovem 
a insuficiência de recursos financeiros e que tenham tido um bom 
desempenho no Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. Para uma 
discussão crítica a respeito do Prouni, ver, por exemplo, Almeida (2014), 
Catani, Hey e Gilioli (2006), Carvalho (2006).

ampliação de vagas naquelas já existentes. Essa, 
aliás, tem sido, de um modo geral, a explicação 
dada a esse fenômeno. Contudo, em que pese 
a coerência do argumento, a diminuição no 
número de candidatos das escolas públicas aqui 
apontado, dada a sua relevância, mereceria ser 
objeto de novos estudos.

Outro dado a ser destacado e que também 
mereceria ser mais bem estudado é o fato de que, 
muito embora o número de inscritos provenientes 
de escolas públicas tenha diminuído no período 
considerado, indo de 69 mil em 2006 até um 
mínimo de trinta mil em 2010 (cf. Tabela 2), o 
número de aprovados com essa proveniência 
variou muito menos, ficando em torno de três 
mil em todos os anos considerados (cf. Tabela 3). 
As razões para essa invariância necessitariam ser 
mais bem investigadas.

Como vimos, apesar da diminuição do 
número de inscritos no vestibular da Fuvest 
provenientes de EP, a taxa de aprovação desses 
estudantes aumentou após a adoção do Inclusp. 
No entanto, resta saber se, de fato, tal aumento 
pode ser atribuído diretamente a esse sistema 
de bonificação.

A Tabela 4 apresenta o número de estu-
dantes oriundos de EP para os quais o benefício 
do bônus concedido pelo Inclusp foi determi-
nante para o ingresso na USP. Esse número foi 
obtido em Matos et al. (2012), e as demais infor-
mações foram calculadas por nós com base nos 
dados das tabelas anteriormente apresentadas9.

Com base na Tabela 4, observa-se que 
a quantidade de alunos de EP para os quais o 
bônus foi determinante para o ingresso na USP 
aumentou desde a implantação do Inclusp, em 
2007, tendo o percentual desses alunos mais do 
que dobrado em apenas três anos. Isso está em 
consonância com o apresentado na Tabela 3, 
que mostra a elevação da taxa de aprovação 
entre estudantes de EP no vestibular da 

9 - Limitamos a análise ao período 2007 – 2010 porque os dados 
disponíveis sobre o número de estudantes que se valeram do bônus 
para ingressar na USP somente pôde ser obtido em Matos et al. (2012). 
Conforme já apontado, este constitui o único trabalho divulgado com esse 
tipo de dado sobre o programa, realizando sua análise até o ano 2010, 
período em que os autores estiveram na gestão da PRG/USP.
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Fuvest. Assim, uma das explicações para esse 
crescimento pode ser justamente o sistema de 
pontuação acrescida, instituído pelo Inclusp, o 
que adquire importância central na discussão 
sobre a temática da inclusão social na USP. Se os 
dados apresentados anteriormente mostravam 
que o número de estudantes egressos de EP 
inscritos no vestibular da Fuvest diminuiu, 
esses estudantes têm, contudo, obtido uma taxa 
de aprovação mais elevada, coincidindo com a 
implantação do Inclusp, o que levaria a uma 
associação entre esses dois fenômenos.

Não obstante esses resultados positivos, 
de forma geral, dentre o conjunto dos egressos 
de EP, a proporção de alunos beneficiados com o 
bônus é reduzida, alcançando o máximo de 28% 
em 2009 (ver Tabela 4). É lícito, portanto, afirmar 
que a maior parte dos estudantes oriundos da 
rede pública de ensino que ingressa na USP (mais 
de 70% em 2009) o faz a despeito do sistema de 
bonificação concedido pelo Inclusp.

Se considerarmos o total geral de 
ingressantes, o índice daqueles para os quais o 
ingresso na USP deveu-se ao bônus concedido 
é ainda menor. Tomando-se o ano de 2009, 
quando a taxa de aprovados da rede pública 
(29,3%) foi a maior desde 2001 (AUMENTA..., 
2009), do total de 11.271 aprovados, 953 
precisaram do bônus para ingressar na USP, 
o que representa 8% do universo total de 
matriculados. Para 2008, –ano de referência 

para a seleção dos cursos focalizados neste 
trabalho, esse índice é ainda mais baixo: 4% 
do total de ingressantes necessitaram do 
bônus ofertado pelo Inclusp para ingressar na 
universidade (478 sobre 11.281).

Tal realidade, contudo, não parece ser 
exclusividade da USP. A título de comparação, 
na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), que também adotava (antes da Lei 
nº 12.711/2012, que instituiu o sistema de 
cotas nas universidades federais) sistema 
de bonificação, a proporção de alunos que 
dependeram do bônus para ingressar na 
universidade foi 11,4%, no período de 2009 a 
2010 (PEIXOTO; BRAGA, 2012).

Tanto os dados da USP quanto da 
UFMG estão em consonância com o discutido 
por Daflon, Feres Júnior e Campos (2014). 
Procurando investigar a hipótese segundo a 
qual universidades de maior tradição e com 
melhor desempenho em avaliações nacionais 
apresentariam maior reticência em relação a 
programas de ações afirmativas, os autores 
cruzaram o conceito obtido nessas avaliações 
por universidades públicas que adotavam algum 
tipo de ação afirmativa com dados sobre a 
proporção de vagas reservadas. Como resultado, 
encontraram que o percentual de vagas 
reservadas por políticas de ações afirmativas 
decresce à medida que o conceito da universidade 
se eleva. Com base nisso, afirmam que:

Tabela 4 – Número total de alunos oriundos da rede pública aprovados no vestibular da Fuvest, número total e porcentagem de 
alunos para os quais o bônus foi determinante para o ingresso na USP (considerando-se o total de matriculados após todas as 
chamadas) – 2007-2010

Ano Aprovados rede pública Bônus determinante para ingresso (1) % alunos / bônus determinante

2007 3.063 358 11,6%

2008 2.966 478 16,0%

2009 3.392 953 28,0%

2010 2.904 (2) 559 (2) 19,0%

Fonte: Fuvest; Matos et al. (2012)
Notas: 1- Informação obtida em Matos et al. (2012). 2- Os dados de 2010 referem-se apenas àqueles alunos convocados para matrícula na primeira lista 
de chamada do vestibular. Após a conclusão de todas as chamadas, muito provavelmente esse número tenha crescido. No entanto, não foi possível o acesso 
a esse dado.
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Em síntese, embora algumas das universi-
dades de mais prestígio adotem programas 
de ação afirmativa, elas parecem abraçar 
com menos entusiasmo as metas de inclu-
são, estipulando cotas mais reduzidas ou 
optando pelo sistema de bonificação no 
vestibular que [...] tem resultados modes-
tos. (DAFLON; FERES JÚNIOR; CAMPOS, 
2014, p. 321).

Analisando especificamente os resultados 
obtidos pelos sistemas de bonificação da USP e 
da Unicamp, considerados pelos autores como 
“tímidos”, eles também afirmam que10:

Os casos da USP e da Unicamp demonstram 
que o sistema de vantagem adicional pode 
redundar em fracasso caso não sejam 
estipuladas metas efetivas de inclusão 
como base de cálculo da magnitude 
do bônus. (DAFLON; FERES JÚNIOR; 
CAMPOS, 2014, p. 320).

No caso da USP, mostramos que a 
maior parte dos estudantes de EP que nela 
ingressam o fazem a despeito do Inclusp, ou 
seja, que o percentual geral dos que precisam 
do bônus para ser aprovados no vestibular 
é pequeno. Mas, como vimos, esse fenômeno 
não parece ser dissonante do que ocorre em 
outras universidades públicas semelhantes. 
Resta saber, então, se os estudantes que devem 
seu ingresso na USP ao sistema de pontuação 
acrescida possuem um perfil socioeconômico 
diferente de seus demais colegas.

Os cursos selecionados: perfil 
socioeconômico dos estudantes

Para saber se o perfil socioeconômico dos 
estudantes que ingressaram na USP via Inclusp é 
diferente dos demais estudantes, procederemos a 
uma comparação entre o perfil socioeconômico 

10-  No caso da USP, os autores referem-se ao aumento de 3,2% para 
3,6% no número total de matriculados egressos de escolas públicas entre 
os anos de 2007 e 2008.

do conjunto dos estudantes da USP , o daque-
les oriundos de EP11, mas que não se valeram do 
bônus para ingressar na universidade (não bonis-
tas), e o daqueles que nela ingressaram por meio 
do bônus concedido pelo Inclusp (bonistas), dos 
três cursos mais e menos concorridos nos campi 
de São Paulo e Ribeirão Preto, no ano de 2008, 
perfazendo um total de 12 cursos. Em São Paulo, 
os três cursos mais concorridos foram (em ordem 
decrescente de concorrência): jornalismo, publici-
dade e propaganda e relações internacionais; e os 
três menos: ciências da atividade física, ciências 
da natureza e música. Para o campus de Ribeirão 
Preto, os cursos mais concorridos foram: medici-
na, psicologia e direito; e os menos concorridos 
foram: licenciatura em enfermagem, matemática 
aplicada a negócios e música12.

O referido perfil socioeconômico 
estará baseado nas seguintes informações 
dos estudantes matriculados após a última 
chamada em um dos cursos: rede de ensino 
onde o estudante cursou o ensino fundamental 
e médio, ramo do ensino médio cursado, grau 
de instrução do pai e renda familiar mensal. 
As Tabelas 5 a 8 contêm um resumo das 
informações socioeconômicas, considerando-
se o dado predominante para cada tipo de 
informação no ano de 2008. Assim, nas 
tabelas constam os dados cuja ocorrência 
foi predominante para cada informação 
considerada dos cursos analisados, estando 
a porcentagem dessa ocorrência assinalada 
entre parênteses. Essas informações foram 
obtidas no sítio da Fuvest e são provenientes 
de questionários socioeconômicos respondidos 
por todos os candidatos e entregues no ato da 
inscrição para o exame do vestibular. Para a 

11- Por oriundos de EP, entendemos aqui, em consonância com o definido 
no Inclusp, estudantes que cursaram integralmente o ensino médio na rede 
pública.
12- As informações socioeconômicas que serão analisadas referem-se 
a 2008 porque, neste ano, tivemos acesso a dados pessoais de todos os 
estudantes egressos de escolas públicas dos doze cursos aqui enfocados. 
Este acesso ocorreu em função da realização de uma pesquisa de cunho 
qualitativo coordenada pelos autores (PIOTTO; NOGUEIRA, 2013). Em que 
pese o tempo transcorrido desde então, a utilização desses dados justifica-
se pela dificuldade em se ter acesso a esse tipo de informação (ver, por 
exemplo, o trabalho de Tarábola, 2010).
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elaboração das tabelas, valemo-nos da mesma 
nomenclatura utilizada nesse questionário. 
Por exemplo, o dado relativo ao tipo de ensino 
médio cursado foi obtido a partir da tabulação, 
disponível no sítio, das respostas à questão: 
“Que tipo de ensino médio você realizou?”, 
para a qual havia as seguintes alternativas: 
“1) ensino médio comum; 2) curso técnico 
(industrial, rletrônica, química etc.); 3) curso 
para magistério (antigo normal); 4) educação 
de jovens e adultos (antigo supletivo ou 
madureza) presencial ou à distância; 5) 
outro”. Assim, a designação “ensino médio 
comum” refere-se ao ensino propedêutico, 
em contraposição, fundamentalmente, aos 
ramos técnicos e profissionalizantes desse 
nível do ensino. Também as informações 
sobre o rendimento provêm da tabulação, 

disponível no sítio da Fuvest, das respostas à 
questão: “Qual é a sua faixa de renda mensal 
(em salários mínimos)?”, para a qual havia 
as seguintes alternativas: “a) Inferior a um 
salário mínimo; b) Entre um e dois salários 
mínimos; c) Entre dois e três salários mínimos; 
d) Entre três e cinco salários mínimos; e) Entre 
cinco e sete salários mínimos; f) Entre sete e 
dez salários mínimos; g) Entre dez e quatorze 
salários mínimos; h) Entre quatorze e vinte 
salários mínimos; i) Acima de vinte salários 
mínimos”. No caso da informação relativa ao 
rendimento familiar, para os cursos menos 
concorridos, somamos duas faixas de renda, 
em função da grande dispersão encontrada 
para esse dado. (Informamos os percentuais 
das faixas de renda somadas, quando isso foi 
necessário13.)

13- O procedimento de agrupar duas categorias também foi necessário 
para a informação da escolaridade do pai, mas apenas para os cursos de 
licenciatura em enfermagem e música do campus de Ribeirão Preto.

Tabela 5 – Ocorrência predominante de respostas, por parte de alunos ingressantes na USP (campi da cidade de São Paulo) nos 
três cursos mais concorridos, às questões sobre rede de ensino onde foram realizados o ensino fundamental e médio, ramo do 
ensino médio cursado, grau de instrução do pai e renda familiar mensal (em salários mínimos) – 2008

Cursos com maior concorrência - Campi São Paulo

Cursos/ Informações Jornalismo Publicidade e propaganda Relações internacionais

Ensino fundamental Só em escola particular (71,2%) Só em escola particular (66,0%) Só em escola particular (76,7%)

Ensino médio Só em escola particular (74,6%) Só em escola particular (66,0%) Só em escola particular (73,3%)

Ramo de ensino médio Comum (91,5%) Comum (98,0%) Comum (95,0%)

Grau de instrução pai Universitário completo (55,3%) Universitário completo (55,1%) Universitário completo (50,8%)

Renda familiar mensal (em 
salários mínimos) Entre 10 e 20 (43,7%) Entre 7 e 14  (48,0%) Entre 10 e 20 (45,6%)

Fonte: Fuvest.
Nota:  Valor do salário mínimo em 2008 = R$415,00.

Tabela 6 – Ocorrência predominante de respostas, por parte de alunos ingressantes na USP (campus de Ribeirão Preto) nos três 
cursos mais concorridos, às questões sobre rede de ensino onde foram realizados o ensino fundamental e médio, ramo do ensino 
médio cursado, grau de instrução do pai e renda familiar mensal (em salários mínimos) – 2008

Cursos com maior concorrência - Campus Ribeirão Preto

Cursos/ Informações Medicina e ciências médicas Psicologia Direito

Ensino fundamental Só em escola particular (77,0%) Só em escola particular (75,0%) Só em escola particular (78,8%)

Ensino médio Só em escola particular (89,0%) Só em escola particular (92,5%) Só em escola particular (80,0%)

Ramo de ensino médio Comum (98,0%) Comum (100,0%) Comum (96,0%)

Grau de instrução pai Universitário completo (60,2%) Universitário completo (60,0%) Universitário completo (62,6%)

Renda familiar mensal (em salários mínimos) Entre 14 e 20 (41,8%) Entre 7 e 14 (37,5%) Entre 14 e 20 (49,0%)

Fonte: Fuvest.
Notas:  Valor do salário mínimo em 2008 = R$415,00.
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De acordo com as Tabelas 5 e 6, os perfis 
socioeconômicos para os cursos mais concorridos 
são semelhantes, quer esteja o curso localizado 
na cidade de São Paulo ou em Ribeirão Preto: 
a maior parte dos estudantes frequentou a 
escola privada, cursou o ensino médio comum 
(propedêutico) e tem pai diplomado no ensino 
superior. Já em relação à renda, as informações 

variam entre os campi, sendo que os estudantes 
dos cursos de medicina e direito localizados em 
Ribeirão Preto são os que possuem renda familiar 
mensal mais alta, na faixa entre quatorze e vinte 
salários mínimos.

As Tabelas 7 e 8 resumem as informações 
socioeconômicas para os cursos menos concorridos 
dos campi de São Paulo e Ribeirão Preto.

Tabela 7 – Ocorrência predominante de respostas, por parte de alunos ingressantes na USP (campi da cidade de São Paulo) nos 
três cursos menos concorridos, às questões sobre rede de ensino onde foram realizados o ensino fundamental e médio, ramo do 
ensino médio cursado, grau de instrução do pai e renda familiar mensal (em salários mínimos) – 2008

Cursos com menor concorrência - Campi São Paulo

Cursos/Informações Ciências da atividade física Ciências da natureza Música

Ensino fundamental Só em escola particular (40,7%) Só em escola pública (75,4%) Só em escola pública (42,9%)

Ensino médio Só em escola particular (54,2%) Só em escola pública (68,7%) Só em escola particular (54,3%)

Ramo de ensino médio Comum (89,8%) Comum (81,7%) Comum (91,4%)

Grau de instrução pai Universitário completo (32,7%) Ensino fundamental incompleto (37,7%) Universitário completo (42,9%)

Renda familiar mensal
(em salários mínimos) Entre 2 e 5  (39%) (1) Entre 1 e 3  (55,8%) (2) Entre 3 e 7 (44,1%) (3)

Fonte: Fuvest.
Notas:  Valor do salário mínimo em 2008 = R$415,00.
(1) Valor obtido a partir da soma de duas faixas de renda: entre dois e três (15,3%) e entre três e cinco salários mínimos (23,7%). (2) Valor obtido a partir da 
soma de duas faixas de renda: entre um e dois (31%) e entre dois e três salários mínimos (24,8%). (3) Valor obtido a partir da soma de duas faixas de renda: 
entre três e cinco (23,5%) e entre cinco e sete salários mínimos (20,6%).

Tabela 8 – Ocorrência predominante de respostas, por parte de alunos ingressantes na USP (campus de Ribeirão Preto) nos três 
cursos menos concorridos, às questões sobre rede de ensino onde foram realizados o ensino fundamental e médio, ramo do ensino 
médio cursado, grau de instrução do pai e renda familiar mensal (em salários mínimos) – 2008

Cursos com menor concorrência - Campus Ribeirão Preto

Cursos/Informações Licenciatura em enfermagem Matemática aplicada a negócios Música

Ensino fundamental Só em escola pública (70%) Só em escola particular (60%) Só em escola pública (70%)

Ensino médio Só em escola pública (66%) Só em escola particular (71,1%) Só em escola pública (56,7%)

Ramo de ensino médio Comum (94%) Comum (95,6%) Comum (90%)

Grau de instrução pai Ensino fundamental incompleto (44,9%) 
(1) Universitário completo (46,7%) Ensino fundamental incompleto 

(34,5%) (2)

Renda familiar mensal
(em salários mínimos) Entre 2 e 5 (58%) (3) Entre 2 e 5 (33,3%) (4) Entre 2 e 5 (50%) (5)

Fonte: Fuvest.
Notas:  Valor do salário mínimo em 2008 = R$415,00.

(1) Valor obtido a partir da soma de dois níveis de escolaridade: “Iniciou o ensino fundamental, mas abandonou entre a 1ª e a 4ª série” (28,6%) e “Iniciou 
o ensino fundamental, mas abandonou entre a 5ª e a 8ª série” (16,3%). (2) Valor obtido a partir da soma de dois níveis de escolaridade: “Iniciou o ensino 
fundamental, mas abandonou entre a 1ª e a 4ª série” (20,7%) e “Iniciou o ensino fundamental, mas abandonou entre a 5ª e a 8ª série” (13,8%). (3) Valor 
obtido a partir da soma de duas faixas de renda: entre dois e três (26%) e entre três e cinco salários mínimos (32%). (4) Valor obtido a partir da soma de 
duas faixas de renda: entre dois e três (8,9%) e entre três e cinco salários mínimos (24,4%). (5) Valor obtido a partir da soma de duas faixas de renda: entre 
dois e três (26,7%) e entre três e cinco salários mínimos (23,3%).
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As Tabelas 7 e 8 evidenciam que 
para os cursos menos concorridos o perfil 
socioeconômico é menos homogêneo.

No caso dos campi da cidade de São 
Paulo, os cursos de ciência da atividade 
física e música aproximam-se de algumas 
das características observadas para os cursos 
concorridos (com exceção da renda familiar), 
na medida em que a maior parte dos estudantes 
desses cursos realizaram a educação básica 
em escolas particulares (com exceção dos 
estudantes de música que realizaram ensino 
fundamental em EP) e cursaram o ensino médio 
comum (propedêutico). Em relação ao grau de 
instrução dos pais, 43% dos estudantes do curso 
de música possuem pais com ensino superior, 
enquanto para o curso de ciências da atividade 
física essa porcentagem é de 33%. Já o perfil 
socioeconômico dos estudantes do curso de 
ciências da natureza apresenta características 
distintas: educação básica cursada em EP e pais 
que não completaram o ensino fundamental. No 
tocante ao rendimento familiar, os estudantes 
dos cursos menos concorridos localizados 
na cidade de São Paulo são provenientes de 
famílias com faixas de renda bastante inferiores 
em relação às dos estudantes dos cursos mais 
concorridos, variando entre um e três a três e 
sete salários mínimos.

 No campus de Ribeirão Preto, os cursos 
de licenciatura em enfermagem e música 
reúnem estudantes com perfil socioeconômico 
parecido: educação básica cursada em EP e 
pais com ensino fundamental incompleto. Já o 
perfil socioeconômico predominante no curso 
de matemática aplicada a negócios está mais 
próximo ao dos cursos concorridos (educação 
básica cursada integralmente em escolas 
particulares e pais com ensino superior completo). 
Todavia, os estudantes dos três cursos menos 
concorridos localizados no campus de Ribeirão 
Preto assemelham-se em relação à renda familiar 
mensal, já que esta varia entre dois e cinco salários 
mínimos para grande parte deles. Observa-se, no 
entanto, mais uma vez um diferencial em relação 
ao curso de matemática aplicada a negócios, já 

que neste caso a faixa de dois e cinco salários 
mínimos corresponde ao rendimento familiar de 
apenas 33,3% dos estudantes, indicando existir 
maior variação entre os estudantes desse curso no 
tocante à renda familiar.

Considerando-se as Tabelas 5 a 8, vemos 
que, com exceção dos cursos de ciências da na-
tureza (campi da cidade de São Paulo), licencia-
tura em enfermagem e música (campus Ribeirão 
Preto), os estudantes dos demais cursos apresen-
tam, de forma geral, perfis próximos no tocante à 
escolarização: a maior parte deles cursou toda a 
educação básica (ou parte dela) na rede privada de 
ensino e seus pais alcançaram o ensino superior. 
A renda parece ser, portanto, a característica que 
mais distingue os estudantes dos cursos analisa-
dos entre si e entre os próprios cursos.

Diante desse quadro, resta saber se os 
estudantes que devem seu ingresso na USP 
ao sistema de pontuação acrescida do Inclusp 
possuem um perfil socioeconômico que se 
afasta do padrão predominante em cada um dos 
cursos aqui considerados.

Os ingressantes via Inclusp: 
características socioeconômicas

 
Para saber se os estudantes que devem seu 

ingresso na USP ao sistema de pontuação acresci-
da possuem um perfil socioeconômico diferente do 
padrão predominante em cada um dos cursos aqui 
considerados, é necessário proceder a uma com-
paração entre os estudantes oriundos de EP que se 
valeram do bônus para ingressar na USP (bonistas) 
e aqueles que não o fizeram (não bonistas).

As Tabelas 9 e 10 apresentam o número 
de bonistas, não bonistas e o total de estudantes 
provenientes de EP para cada um dos cursos 
selecionados. O número de bonistas refere-se 
aos estudantes convocados para a matrícula, 
devido ao bônus, na primeira chamada14.

14- Esse foi o dado que nos foi fornecido pela Pró-Reitoria de Graduação da 
USP e, não obstante nossos esforços, o único ao qual foi possível ter acesso. 
Importante lembrar, no entanto, que as matrículas novas na USP podem 
ocorrer após até cinco chamadas, o que pode trazer alterações no número 
de estudantes bonistas, possivelmente aumentando-o. Embora cientes desse 
limite, consideramos que a presente análise aponta aspectos importantes.
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 Em relação ao número de estudantes 
oriundos de EP, percebe-se, como tendência 
geral, uma relação inversamente proporcional, 
ou seja, quanto mais concorrido o curso, menor 
é a taxa de alunos provenientes da rede pública 
entre seus matriculados, indicando seu grau de 
seletividade. Os cursos menos concorridos se 
mostram mais permeáveis a alunos de EP.

De forma geral, a proporção de alunos 
egressos da rede pública de ensino nos cursos 
focalizados é baixa, em consonância com 
os dados já apresentados para toda a USP. 
Exceções são os cursos de ciências da natureza 
e de música no campus de Ribeirão Preto.

Já em relação ao número de estudantes 
que devem seu ingresso ao bônus concedido pelo 

Inclusp, observamos que os índices mais altos 
encontram-se nos cursos mais concorridos. Ou 
seja, é neles que, proporcionalmente, o sistema 
de bonificação mais contribuiu para aumentar 
o número de egressos de EP. Nesses cursos, em 
que a concorrência é altíssima, a concessão de al-
guns pontos a mais parece fazer grande diferença, 
em consonância com o que já foi apontado por 
Pimenta et al. (2008), o que mostra que o Inclusp, 
de forma geral, contribui especialmente para o au-
mento de egressos da rede pública de ensino nos 
cursos mais altamente seletivos da universidade. 
Mas, se a proporção de egressos da rede pública 
é baixa para os cursos em geral, e é ainda menor 
quando se trata dos cursos concorridos, mesmo 
com o auxílio representado pelo bônus, chama a 

Tabela 9 – Número total de vagas, número de alunos bonistas, número de alunos não bonistas e número total de alunos oriundos 
de escolas públicas (EP) segundo os cursos dos campi da USP da cidade de São Paulo – 2008

Curso Vagas Nº bonistas Nº não bonistas Nº total alunos EP

Jornalismo 60 03 09 12

Publicidade e propaganda 50 01 13 14

Relações internacionais 60 02 11 13

Ciências da atividade física 60 03 18 21

Ciências da natureza 120 03 80 83

Música 35 01 13 14

Total 385 13 144 157

Fonte: Fuvest; PRG/USP.
Nota: O traço em negrito separa os cursos mais e menos concorridos.

Tabela 10 – Número total de vagas, número de alunos bonistas, número de alunos não bonistas e número total de alunos oriundos 
de escolas públicas (EP) segundo os cursos do campus da USP de Ribeirão Preto – 2008  

Curso Vagas Nº bonistas Nº não bonistas Nº total alunos EP

Medicina e ciências médicas 100 02 01 03

Psicologia 40 - 03 03

Direito 100 04 06 10

Licenciatura em enfermagem 50 03 24 27

Matemática apl. a negócios 45 01 10 11

Música 30 01 19 20

Total 365 11 63 74

Fonte: Fuvest; PRG/USP.
Nota: O traço em negrito separa os cursos mais e menos concorridos.
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atenção a diferença na taxa de ingressantes de EP 
entre os campi de São Paulo e Ribeirão Preto.

Com base nas Tabelas 9 e 10, observamos 
que na cidade de São Paulo o percentual médio 
de estudantes de EP é de 41%, ao passo que 
em Ribeirão Preto é de 20%. No curso mais 
concorrido de São Paulo – jornalismo –, o 
percentual de estudantes de EP é de 20%, no 
curso de relações internacionais é de 22% e no 
de publicidade e propaganda é de 28%. Essas 
proporções contrastam com as existentes nos 
cursos mais concorridos no campus de Ribeirão 
Preto: 10% no curso de direito, 7,5% no de 
psicologia e 3% no curso de medicina.

Para conhecer o tipo de EP de onde os 
estudantes provinham, construímos as Tabelas 11 
e 12. Como explicitamos anteriormente, também 
aqui utilizamos a mesma nomenclatura adotada 
pela PRG/USP. Assim, em relação ao tipo de EP 
frequentada pelos estudantes no ensino médio, as 
alternativas apresentadas são: “Estadual Técnica 
do Estado de São Paulo; Federal Técnica do 
Estado de São Paulo; Estadual de Ensino Médio 
Regular do Estado de São Paulo; Municipal do 
Estado de São Paulo e Pública de outro Estado”. 
Neste caso, a referência a “escola de ensino 
médio regular” contrapõe-se às escolas de ensino 
médio técnico (federais ou estaduais).

Tabela 11 – Tipo de escola pública (“Estadual Técnica do Estado de São Paulo; Federal Técnica do Estado de São Paulo; Estadual 
de Ensino Médio Regular do Estado de São Paulo; Municipal do Estado de São Paulo ou Pública de outro Estado”) em que os alunos 
da USP dos campi da cidade de São Paulo, divididos por curso, cursaram o ensino médio – 2008

Cursos / Tipos Escolas Estadual técnica Federal técnica Ensino médio regular Municipal Pública outro estado Total

Jornalismo 5 4 3 - - 12

Publicidade e propaganda 4 7 3 - - 14

Relações internacionais 3 7 2 - 1 13

Ciências da ativ. física 3 - 17 - 1 21

Ciências da natureza 1 - 77 1 4 83

Música 5 1 7 - 1 14

Fonte: PRG/USP.

Tabela 12 – Tipo de escola pública (“Estadual Técnica do Estado de São Paulo; Federal Técnica do Estado de São Paulo; Estadual 
de Ensino Médio Regular do Estado de São Paulo; Municipal do Estado de São Paulo ou Pública de outro Estado”) em que os alunos 
da USP do campus Ribeirão Preto, divididos por curso, cursaram o ensino médio – 2008

Cursos / Tipos Escolas Estadual técnica Federal técnica Ensino médio regular Municipal Pública outro estado Total

Medicina - - 1 1 1 3

Psicologia - - 3 - - 3

Direito 1 3 5 1 - 10

Lic. em enfermagem 4 - 21 2 - 27

Mat. apl. Negócios 6 5 - - - 11

Música 1 - 14 5 - 20

Fonte: PRG/USP.
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A maioria das EP de onde provêm os 
estudantes dos cursos mais concorridos dos campi 
de São Paulo correspondem a escolas técnicas 
(federais ou estaduais). A título de ilustração, 
dos doze estudantes de jornalismo oriundos 
de EP, nove cursaram escolas técnicas: quatro 
deles o fizeram no Centro Federal de Educação 
Tecnológica de São Paulo (Cefet), três no Colégio 
Técnico de Campinas (ligado à Unicamp) e dois 
em escolas técnicas estaduais (ETEs)15.

No estado de São Paulo, as escolas técni-
cas representam, de forma geral, instituições que 
oferecem ensino público considerado de mais 
elevada qualidade quando comparado àquele 
dispensado pelas escolas de “ensino médio re-
gular”. Há de se ressaltar, todavia, que um com-
ponente importante de seu padrão de qualidade 
deriva da seleção rigorosa que operam, por meio 
de provas de ingresso – os chamados “vestibuli-
nhos” – que são, em geral, muito concorridos16. 
Como no interior do estado esses nichos de “ex-
celência” dentro da rede pública existem em nú-
mero bem menor do que na capital, ou nem se-
quer existem, talvez resida aí o fator responsável 
por essa maior proporção de egressos da rede pú-
blica nos cursos mais concorridos de São Paulo17.

Matos et al. (2012) fornecem a distribui-
ção dos ingressantes na USP oriundos da rede 
pública, segundo o tipo de escola cursada en-
tre os anos de 2006 a 2009, demonstrando que 
grande parte deles provêm de escolas públicas 
de ensino médio regular e que a adoção do siste-
ma de bonificação do Inclusp ampliou em 27,5% 
o número de estudantes oriundos desse tipo de 
escola. Para os autores, esse dado indicaria que 
o Inclusp beneficia igualmente a todos os estu-
dantes de EP, contestando o “mito” de que os 
egressos de escolas técnicas seriam ainda mais 
favorecidos pelo bônus por estarem “suposta-
mente” mais bem preparados para o vestibular.

15 - Esses dados figuravam entre as informações pessoais dos 
estudantes às quais tivemos acesso, conforme informado anteriormente.
16- A esse respeito, ver Arco Netto (2011).
17- Na Região Administrativa de Ribeirão Preto, por exemplo, há apenas 
uma escola técnica federal (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo – campus Sertãozinho).

Sugerimos, no entanto, que esse resultado 
talvez sofresse nuances se uma análise por curso 
tivesse sido realizada pois, como vimos aqui, pelo 
menos em uma parcela dos cursos mais concorri-
dos das localidades onde existem escolas técnicas 
estaduais e federais de alta reputação, há nítida 
predominância delas em relação à procedência dos 
egressos do ensino médio público. As análises de 
dados gerais da universidade parecem atenuar as 
desigualdades existentes entre os cursos da USP.

Nesse sentido, é preciso verificar se, 
nos cursos aqui focalizados, os estudantes que 
devem seu ingresso ao bônus concedido pelo 
Inclusp (bonistas) são também, e na mesma 
medida, provenientes de escolas técnicas.

Tabela 13 – Tipo de escola pública (“Estadual Técnica do 
Estado de São Paulo; Federal Técnica do Estado de São Paulo; 
Estadual de Ensino Médio Regular do Estado de São Paulo; 
Municipal do Estado de São Paulo ou Pública de outro Estado”) 
em que os bonistas da USP dos campi da cidade de São Paulo, 
divididos por curso, cursaram o ensino médio – 2008

Cursos / Tipos Escolas
Ensino médio 

regular
Estadual 
técnica

Federal 
técnica

Jornalismo 2 1 -

Publicidade e propaganda 1 - -

Relações internacionais - 1 1

Ciências da atividade física 3 - -

Ciências da natureza 3 - -

Música 1 - -

Fonte: PRG/USP.
Nota: Elaboração das autoras.

Tabela 14 – Tipo de escola pública (“Estadual Técnica do 
Estado de São Paulo; Federal Técnica do Estado de São Paulo; 
Estadual de Ensino Médio Regular do Estado de São Paulo; 
Municipal do Estado de São Paulo ou Pública de outro Estado”) 
em que os bonistas da USP do campus de Ribeirão Preto, 
divididos por curso, cursaram o ensino médio – 2008 

Cursos / Tipos Escolas
Ensino médio 

regular
Estadual 
técnica

Federal 
técnica

Medicina e ciências médicas 1 - 1

Psicologia - - -

Direito 1 3 -

Lic. em enfermagem 3 - -

Matemática apl. a negócios 1 - -

Música 1 - -

Fonte: PRG/USP.
Nota: Elaboração das autoras.
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Com base nas Tabelas 13 e 14, 
verificamos que, considerando-se todos os 
cursos conjuntamente, a maior parte dos bonistas 
estudou em “escolas de ensino médio regular”.

Mas, tomando-se apenas os cursos 
concorridos em separado, tanto dos campi da 
cidade de São Paulo quanto de Ribeirão Preto, 
observa-se que a maior parte dos bonistas 
nesses cursos é proveniente de escolas técnicas 
(federais ou estaduais). Esse dado contrasta com 
as informações dos cursos menos concorridos, 
em que a totalidade dos estudantes bonistas 
frequentou “escolas de ensino médio regular”.

Assim, de forma geral, em relação ao 
tipo de ensino médio cursado, as informações 
concernentes aos estudantes que devem seu 
ingresso na USP ao bônus – os bonistas – são 
próximas às daquelas relativas aos demais 
estudantes oriundos de EP. Isto é, quando se analisa 
os dados dos cursos conjuntamente, observa-se  
que a maior parte dos bonistas estudou em escolas 
públicas de “ensino médio regular”. Mas, quando 
se considera apenas os cursos mais concorridos, 
percebe-se que nestes cursos a maior parte dos 
bonistas é proveniente de escolas técnicas.

A respeito da predominância de 
frequência das escolas técnicas nos cursos mais 
concorridos, é importante mencionar, também, 
o fato de essas escolas realizarem provas de 
ingresso altamente seletivas – os chamados 
‘vestibulinhos’. Como mostrou Arco Netto 
(2011), em relação à Escola Técnica Federal 
de São Paulo, um público tão fortemente 
selecionado na entrada é seguramente mais 
suscetível à ação pedagógica da instituição 
que já é, ela mesma, diferenciada em relação 
à realidade das escolas públicas “comuns”. Por 

tudo isso, a passagem por tais instituições de 
ensino eleva suas chances de aprovação em 
exames de ingresso futuros, construindo assim 
uma “engrenagem de sucesso”, como denomina 
Accardo (1997).

Contudo, em que pesem essas 
informações, a predominância de estudantes 
provenientes de escolas públicas técnicas 
em cursos de alta seletividade não parece ser 
realidade exclusiva da USP. Exemplo disso 
é o fato de a Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (Uerj), nas cotas adotadas para 
estudantes oriundos de EP, excluir aqueles que 
frequentaram escolas públicas consideradas de 
elite (SOUZA, 2012).

Nessa mesma direção, Winther e Golgher 
(2010), ao analisarem fatores que influenciariam 
o desempenho de estudantes da região 
metropolitana de Belo Horizonte no Enem 
(tomado como um indicador da aprovação 
no vestibular para o ensino superior público), 
mostraram que estudantes oriundos de escolas 
federais de ensino médio tinham desempenho 
superior ao de outros estudantes de escolas 
públicas e também de escolas particulares. 
Mesmo quando os autores consideraram outras 
variáveis, como renda e escolaridade materna, 
o tipo de escola frequentada continuou a 
impactar de forma marcante o desempenho 
escolar dos estudantes.

Se o tipo de escola pública onde os 
estudantes cursaram o ensino médio não 
diferencia bonistas de não bonistas, resta 
conhecer os dados relativos ao nível de 
escolaridade do pai e à renda familiar. As 
Tabelas de 15 a 19 apresentam os dados 
relativos à escolarização paterna.
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Tabela 15 – Número e porcentagem de estudantes bonistas (B) e não bonistas (NB) para os cursos da USP dos campi da cidade de 
São Paulo (jornalismo, publicidade e propaganda, relações internacionais, ciência da atividade física, ciência da natureza e música) 
segundo o nível de escolaridade dos pais – 2008

Nível escolaridade 
pai / Curso

Jornalismo Publicidade e 
propaganda

Relações 
internacionais

Ciências da 
atividade física

Ciências da 
natureza Música

B NB B NB B NB B NB B NB B NB

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Não frequentou 
escola - - - - - - - - - - - - 4 5,0 - - - -

Entre a 1ª e a 4ª 
série 1 33,3 - - 1 100 - - - - 1 9,1 1 33,3 5 27,8 1 33,3 29 36,3 - - 1 7,7

Entre a 5ª e a 8ª 
série 1 33,3 - - - - - - 2 18,2 - - 3 16,7 - - 8 10,0 - - 1 7,7

Ens. fundamental 
completo - - 1 11,1 - - 1 7,7 - - 1 9,1 - - 2 11,1 - - 1 1,3 - - 3 23,1

Ensino médio 
incompleto - - - - - - - - - - - - 1 33,3 1 5,6 1 33,3 6 7,5 - - - -

Ensino médio 
completo - - 3 33,3 - - 2 15,4 - - 3 27,3 1 33,3 4 22,2 - - 22 27,5 1 100 2 15,4

Universitário 
incompleto - - 1 11,1 - - 1 7,7 2 100 1 9,1 - - 3 16,7 1 33,3 6 7,5 - - 2 15,4

Universitário 
completo 1 33,3 2 22,2 - - 8 61,5 - - 2 18,2 - - - - - - 4 5,0 - - 4 30,8

Mestrado ou 
doutorado - - 2 22,2 - - - - - - 1 9,1 - - - - - - - - - -

Não respondeu - - - - - - 1 7,7 - - - - - -

TOTAL 3 100 9 100 1 100 13 100 2 100 11 100 3 100 18 100 3 100 80 100 1 100 13 100

Fonte: PRG/USP.
Nota: Elaboração das autoras.

Tabela 16 – Número e porcentagem de estudantes bonistas e não bonistas para todos os cursos dos campi da USP da cidade de 
São Paulo, segundo o nível de escolaridade dos pais – 2008

Nível escolaridade pai 
BONISTAS NÃO BONISTAS

Nº % Nº %

Não frequentou escola - - 4 2,8

Entre a 1ª e 4ª série 4 30,8 36 25,0

Entre a 5ª e 8ª série 1 7,7 14 9,7

Ensino fundamental completo - - 9 6,3

Ensino médio incompleto 2 15,4 7 4,9

Ensino médio completo 2 15,4 36 25,0

Universitário incompleto 3 23,1 14 9,7

Universitário completo 1 7,7 20 13,9

Mestrado ou doutorado - - 3 2,1

Não respondeu - - 1 0,6

TOTAL 13 100,0 144 100,0

Fonte: PRG/USP.
Nota: Elaboração das autoras.
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Tabela 17 – Número e porcentagem de estudantes bonistas (B) e não bonistas (NB) para os cursos do campus da USP de Ribeirão 
Preto (medicina, psicologia, direito, licenciatura em enfermagem, matemática aplicada a negócios e música), segundo o nível de 
escolaridade dos pais – 2008

Nível 
escolaridade 
pai / Curso

Medicina Psicologia Direito Lic. em enfermagem Mat. aplicada negócios Música

B NB B NB B NB B NB B NB B NB

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Não frequentou 
escola

- - - - - - - - - - - - - - 2 8,3 - - - - - - - -

Entre a 1ª e 4ª 
série

- - - - - - 1 33,3 - - - - 2 66,7 9 37,5 - - 1 10,0 1 100,0 5 26,3

Entre a 5ª e 8ª 
série

- - - - - - - - 1 25,0 1 16,7 - - 2 8,3 - - 2 20,0 - - 4 21,1

Ens. 
fundamental 

completo
- - - - - - - - - - - - - - 2 8,3 - - 1 10,0 - - 1 5,3

Ensino médio 
incompleto

- - - - - - - - - - - - 1 33,3 4 16,7 - - - - - - 1 5,3

Ensino médio 
completo

- - - - - - 1 33,3 - - 1 16,7 - - 3 12,5 - - 4 40,0 - - 4 21,1

Universitário 
incompleto

1 50,0 - - - - 1 33,3 1 25,0 1 16,7 - - 1 4,2 - - 1 10,0 - - 1 5,3

Universitário 
completo

1 50,0 1 100,0 - - - - 2 50,0 3 50,0 - - 1 4,2 1 100,0 1 10,0 - - 2 10,5

Mestrado ou 
doutorado

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Não respondeu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5,3

TOTAL 2 100,0 1 100,0 0 0 3 100,0 4 100,0 6 100,0 3 100,0 24 100,0 1 100,0 10 100,0 1 100,0 19 100,0

Fonte: PRG/USP.
Nota: Elaboração das autoras.

Tabela 18 – Número e porcentagem de estudantes bonistas e não bonistas para todos os cursos do campus da USP de Ribeirão 
Preto, segundo o nível de escolaridade dos pais – 2008

Nível escolaridade pai 
BONISTAS NÃO BONISTAS

Nº % Nº %

Não frequentou escola - - 2 3,2

Entre 1ª e 4ª série 3 27,3 16 25,4

Entre 5ª e 8ª série 1 9,1 8 12,7

Ensino fundamental completo - - 5 7,9

Ensino médio incompleto - - 5 7,9

Ensino médio completo 1 9,1 13 20,6

Universitário incompleto 2 18,2 5 7,9

Universitário completo 4 36,4 8 12,7

Mestrado ou doutorado - - - -

Não respondeu - - 1 1,6

TOTAL 11 100,0 63 100,0

Fonte: PRG/USP.
Nota: Elaboração das autoras.
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Tabela 19 – Número e porcentagem de estudantes bonistas e não bonistas para todos os cursos considerados dos campi da USP 
de São Paulo e Ribeirão Preto, segundo o nível de escolaridade dos pais – 2008

Nível escolaridade pai
BONISTAS NÃO BONISTAS

Nº % Nº %

Não frequentou escola 6 2,9

Entre 1ª e 4ª série 7 29,2 52 25,1

Entre 5ª e 8ª série 2 8,3 22 10,6

Ensino fundamental completo - - 14 6,8

Ensino médio incompleto 2 8,3 12 5,8

Ensino médio completo 3 12,5 49 23,7

Universitário incompleto 5 20,8 19 9,2

Universitário completo 5 20,8 28 13,5

Mestrado ou doutorado - - 3 1,5

Não respondeu - - 2 1,0

TOTAL 24 10,0 207 10,0

Fonte: PRG/USP.
Nota: Elaboração das autoras.

Observando-se as Tabelas 15 e 16, temos 
que, para os cursos localizados nos campi da 
cidade de São Paulo, os perfis de bonistas e 
não bonistas quanto à escolaridade dos pais 
é semelhante. O percentual de pais que não 
completaram o ensino fundamental para os 
dois grupos é praticamente o mesmo, a saber, 
38,5% para os bonistas e 37,5% para os não 
bonistas (ver Tabela 16). Para os níveis de 
escolaridade mais elevados, ou seja, pais que 
possuem, no mínimo, ensino médio completo, 
o percentual também é próximo, sendo 
46,2% para os bonistas e 51,3% para os não 
bonistas, perfazendo uma diferença de 5 pontos 
percentuais.

Já com base nas Tabelas 17 e 18, 
observamos uma diferença entre bonistas e não 
bonistas no tocante à escolaridade dos pais para 
os cursos localizados no campus de Ribeirão 
Preto. Nos níveis inferiores de escolaridade, ou 
seja, pais com ensino fundamental incompleto, 
os percentuais são próximos, sendo 36,4% para 
os bonistas e 41,3% para os não bonistas. Mas, 
nos níveis superiores de escolarização (pais 
com ensino médio ou ensino superior) temos 
um percentual maior de bonistas, 63,7%, contra 
41,2% para não bonistas, uma diferença de 22,5 
pontos percentuais.

E, por fim, observando-se a Tabela 19 e 
considerando-se todos os cursos aqui enfoca-
dos, notamos que os perfis dos bonistas e não 
bonistas são semelhantes nos níveis mais bai-
xos de escolarização dos pais (ensino funda-
mental incompleto), sendo 37,5% para bonistas 
e 38,6% para não bonistas. Já nos níveis su-
periores de escolaridade dos pais (ensino mé-
dio ou ensino superior), observa-se percentual 
maior de bonistas (41,6%) em relação aos não 
bonistas (25,2%), perfazendo uma diferença de 
16,4 pontos percentuais.

Assim, com base nas Tabelas 15 a 
19, podemos afirmar que, de modo geral e 
considerando-se todos os cursos, os perfis dos 
estudantes bonistas e não bonistas, no tocante 
à escolaridade dos pais, é semelhante. Uma 
diferença pôde ser observada em relação aos 
níveis superiores de escolaridade (pais com 
ensino médio ou ensino superior), para os cursos 
localizados no campus de Ribeirão Preto, nos 
quais os bonistas prevaleceram. Essa diferença 
parece ser devido aos cursos mais concorridos 
estarem localizados no campus de Ribeirão 
Preto, considerados cursos tradicionais, como 
medicina e direito (ver Tabela 17).

Em relação ao rendimento familiar, os 
dados seguem organizados nas Tabelas 20 a 
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24. As informações contidas nas tabelas foram 
fornecidas pela PRG/USP e derivam da seguinte 
pergunta: “Qual é a sua faixa de renda mensal 
(em salários mínimos)?”, para a qual havia as 
seguintes alternativas: “a) Inferior a um salário 
mínimo; b) Entre um e dois salários mínimos; c) 

Entre dois e três salários mínimos; d) Entre três 
e cinco salários mínimos; e) Entre cinco e sete 
salários mínimos; f) Entre sete e dez salários 
mínimos; g) Entre dez e quatorze salários 
mínimos; i) Entre quatorze e vinte salários 
mínimos; j) Acima de vinte salários mínimos”.

Tabela 20 – Número e porcentagem de estudantes bonistas (B) e não bonistas (NB) para os cursos dos campi da cidade de São 
Paulo (jornalismo, publicidade e propaganda, relações internacionais, ciência da atividade física, ciência da natureza e música), 
segundo a faixa de renda familiar – 2008

Renda / 
Curso

Jornalismo
Publicidade e 
propaganda

Relações 
internacionais

Ciências da 
atividade física

Ciências da 
natureza

Música

B NB B NB B NB B NB B NB B NB

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Inferior a 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1,3 - - - -

Entre 1 – 2 1 33,3 - - - - - - - - - - 2 66,7 4 22,2 2 66,7 27 33,7 - - 2 15,4

Entre 2 – 3 - - - - - - 2 15,3 - - 2 18,2 1 33,3 3 16,7 - - 22 27,5 - - 2 15,4

Entre 3 – 5 - - 2 22,2 1 100,0 1 7,7 1 50,0 2 18,2 - - 7 38,9 - - 20 25,0 1 100,0 4 30,7

Entre 5 – 7 1 33,3 - - - - 1 7,7 - - 2 18,2 - - 4 22,2 1 33,3 6 7,5 - - 4 30,7

Entre 7 – 10 1 33,3 3 33,3 - - 1 7,7 - - 2 18,2 - - - - - - 1 1,3 - - - -

Entre 10 – 14 - - 2 22,2 - - 6 46,2 1 50,0 - - - - - - - - 2 2,5 - - - -

Entre 14 – 20 - - 1 11,1 - - 1 7,7 - - 1 9,1 - - - - - - - - - - 1 7,7

Acima de 20 - - 1 11,1 - - 1 7,7 - - 2 18,2 - - - - - - - - - - - -

Não 
respondeu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1,3 - - - -

TOTAL 3 100,0 9 100,0 1 100,0 13 100,0 2 100,0 11 100,0 3 100,0 18 100,0 3 100,0 80 100,0 1 100,0 13 100,0

Fonte: PRG/USP.
Notas: 1 Elaboração das autoras.
          2 Valor do salário mínimo em 2008 = R$415,00.

Tabela 21 – Número e porcentagem de estudantes bonistas e não bonistas para todos os cursos dos campi da cidade de São 
Paulo, segundo a faixa de renda familiar em salários mínimos – 2008

Faixas de renda
Bonistas Não bonistas

Nº % Nº %

Inferior a 1 - - 1 0,7

Entre 1 – 2 5 38,5 33 22,9

Entre 2 – 3 1 7,7 31 21,5

Entre 3 – 5 3 23,1 36 25,0

Entre 5 – 7 2 15,4 17 11,8

Entre 7 – 10 1 7,7 7 4,9

Entre 10 – 14 1 7,7 10 6,9

Entre 14 – 20 - - 4 2,8

Acima de 20 - - 4 2,8

Não respondeu - - 1 0,7

TOTAL 13 100,0 144 100,0

Fonte: PRG/USP.
Notas: 1 Elaboração das autoras.
          2 Valor do salário mínimo em 2008 = R$415,00.



644644 Débora Cristina PIOTTO; Maria Alice NOGUEIRA. Incluindo quem? Um exame de indicadores socioeconômicos do...

Tabela 22 – Número e porcentagem de estudantes bonistas (B) e não bonistas (NB) para os cursos do campus de Ribeirão Preto 
(medicina, psicologia, direito, licenciatura em enfermagem, matemática aplicada a negócios e música), segundo a faixa de renda 
familiar – 2008

Renda / Curso

Medicina Psicologia Direito Licenciatura em enf. Mat. aplicada 
negócios Música

B NB B NB B NB B NB B NB B NB

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Inferior a 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 4,2 - - - - - - 2 10,5

Entre 1 – 2 - - - - - - 2 66,7 - - - - - - 3 12,5 1 100,0 3 30,0 - - 2 10,5

Entre 2 – 3 - - - - - - - - 1 25,0 1 16,7 1 33,3 7 29,2 - - - - 1 100,0 5 26,3

Entre 3 – 5 - - - - - - 1 33,3 - - - - 1 33,3 8 33,3 - - 5 50,0 - - 5 26,3

Entre 5 – 7 - - - - - - - - 1 25,0 2 33,3 1 33,3 2 8,4 - - - - - - 4 21,1

Entre 7 – 10 - - 1 100,0 - - - - - - - - - - 3 12,5 - - 1 10,0 - - 1 5,3

Entre 10 – 14 2 100,0 - - - - - - 1 25,0 3 50,0 - - - - - - 1 10,0 - - - -

Entre 14 – 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acima de 20 - - - - - - - - 1 25,0 - - - - - - - - - - - - - -

Não respondeu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 2 100,0 1 100,0 - - 3 100,0 4 100,0 6 100,0 3 100,0 24 100,0 1 100,0 10 100,0 1 100,0 19 100,0

Fonte: PRG/USP.
Nota  Valor do salário mínimo em 2008 = R$415,00.

Tabela 23 – Número e porcentagem de estudantes bonistas e não bonistas para todos os cursos do campus de Ribeirão Preto, 
segundo a faixa de renda familiar em salários mínimos – 2008

Faixas de renda
Bonistas Não bonistas

Nº % Nº %

Inferior a 1 - - 3 4,8

Entre 1 – 2 1 9,1 10 15,9

Entre 2 – 3 3 27,3 13 20,5

Entre 3 – 5 1 9,1 19 30,2

Entre 5 – 7 2 18,1 8 12,7

Entre 7 – 10 - - 6 9,5

Entre 10 – 14 3 27,2 4 6,3

Entre 14 – 20 - - - -

Acima de 20 1 9,1 - -

Não respondeu - - - -

TOTAL 11 100,0 63 100,0

Fonte: PRG/USP.
Notas  Valor do salário mínimo em 2008 = R$415,00.
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Tabela 24 – Número e porcentagem de estudantes bonistas e não bonistas para todos os cursos considerados dos campi de São 
Paulo e Ribeirão Preto, segundo o nível de escolaridade dos pais – 2008

Faixas de renda
Bonistas Não bonistas

Nº % Nº %

Inferior a 1 - - 4 1,9

Entre 1 – 2 6 25,0 43 20,8

Entre 2 – 3 4 16,7 44 21,2

Entre 3 – 5 4 16,7 55 26,5

Entre 5 – 7 4 16,7 25 12,1

Entre 7 – 10 1 4,1 13 6,3

Entre 10 – 14 4 16,7 11 5,3

Entre 14 – 20 - - 7 3,4

Acima de 20 1 4,1 4 1,9

Não respondeu - - 1 0,5

TOTAL 24 100,0 207 100,0

Fonte: PRG/USP.
Notas:  Valor do salário mínimo em 2008 = R$415,00.

Observando-se as Tabelas 20 e 21, 
notamos que os perfis dos estudantes bonistas 
e dos não bonistas dos cursos localizados nos 
campi da cidade de São Paulo são semelhantes 
no tocante à renda familiar. Em ambos os 
grupos, cerca de 70% dos estudantes são 
provenientes de famílias cujo rendimento está 
abaixo de cinco salários mínimos.

Já em relação aos cursos localizados no 
campus de Ribeirão Preto é possível observar, com 
base nas Tabelas 22 e 23, uma diferença entre os 
dois grupos. Nas faixas de renda de até três salários 
mínimos, a distribuição é próxima, sendo 41,3% 
de não bonistas e 36,4% para bonistas, perfazendo 
uma diferença de 4,9 pontos percentuais. Mas, 
para as faixas superiores de rendimento familiar 
(acima de sete salários mínimos), o percentual 
de bonistas é maior (36,3%) do que o de não 
bonistas (15,9%), perfazendo uma diferença de 
20,4 pontos percentuais.

Tomando-se por base a Tabela 24 e 
considerando-se todos os cursos aqui enfocados, 
percebemos uma distribuição semelhante entre 
bonistas e não bonistas para as faixas inferiores 
de renda (até três salários mínimos). Já para os 
níveis superiores de rendimento familiar (acima 

de sete salários mínimos), observamos uma 
pequena diferença a favor dos bonistas (24,9%), 
contra 17,4% de não bonistas, numa diferença 
de 7,5 pontos percentuais.

 Observando-se as Tabelas 20 a 24, 
podemos afirmar que, de maneira geral, assim 
como ocorreu no tocante à escolaridade dos pais, 
os perfis dos estudantes bonistas e não bonistas 
são semelhantes em relação ao rendimento 
familiar. Também da mesma forma que observado 
para a escolarização paterna, em referência à 
renda familiar, notamos uma pequena diferença 
para os cursos localizados no campus de Ribeirão 
Preto, nos quais os bonistas são provenientes de 
famílias com faixas superiores de rendimento 
(ver Tabela 23). Como também já aludimos, 
essa diferença parece ser devida ao fato de os 
cursos mais concorridos localizados no campus 
de Ribeirão Preto serem aqueles tidos como mais 
tradicionais, como Medicina e Direito.

 Em suma, é possível afirmar com 
base nos dados apresentados que, quanto à 
escolaridade dos pais e ao rendimento familiar, 
os estudantes bonistas e os não bonistas 
dos cursos aqui focalizados possuem perfis 
semelhantes. As diferenças observadas referem-



646646 Débora Cristina PIOTTO; Maria Alice NOGUEIRA. Incluindo quem? Um exame de indicadores socioeconômicos do...

se aos níveis superiores desses dois fatores para 
os cursos localizados no campus de Ribeirão 
Preto, notadamente os cursos mais concorridos. 
Dessas diferenças, destacamos aquela relativa à 
escolaridade dos pais, já que, considerando-se 
todos os cursos conjuntamente, o percentual de 
estudantes bonistas com pais com ensino médio 
ou ensino superior foi 16,4 pontos maior do que 
o de não bonistas (ver Tabela 19), enquanto a 
diferença no tocante à renda familiar foi de 7,5 
pontos percentuais (ver Tabela 24).

 Os dados aqui analisados mostram que 
o perfil socioeconômico dos estudantes de EP 
que deveram seu ingresso na USP ao bônus 
do Inclusp é semelhante aos de seus pares da 
rede pública que não precisaram do bônus 
(não bonistas). Na direção das críticas que são 
feitas a programas de ações afirmativas como 
o Inclusp, o presente trabalho mostrou que, de 
fato, esse programa não tem contribuído para 
incluir estudantes com características sociais e 
econômicas mais desfavorecidas. Ao contrário, 
mostramos que, quando há diferenças entre 
bonistas e não bonistas, elas são favoráveis aos 
bonistas que são, em alguns cursos, provenientes 
de famílias com pais mais escolarizados e 
rendas mais elevadas do que seus pares de 
EP não beneficiados pelo bônus do Inclusp 
(não bonistas). Nesse caso, merece destaque 
a diferença do nível de escolaridade dos pais 
dos bonistas nos cursos mais concorridos de 
Ribeirão Preto, considerados mais tradicionais.

 Assim, se é correto afirmar que um 
dos efeitos do Inclusp foi o de ter contribuído 
para o aumento de estudantes de EP nos cursos 
mais seletivos da USP (PIMENTA et al., 2008), 
parece-nos igualmente correto afirmar que esses 
estudantes beneficiados pelo bônus do Inclusp 
precisam ser detentores de um favorecimento 
cultural anterior, a saber, serem filhos de pais 
com alto nível de escolaridade.

Considerações finais

O objetivo deste trabalho foi fornecer 
indicadores socioeconômicos do Inclusp, com 

vistas a responder à questão: quem o programa 
tem contribuído para incluir na USP?  Para 
isso, apresentamos dados relativos ao ingresso 
de estudantes de EP na USP e realizamos uma 
comparação entre o perfil socioeconômico dos 
estudantes em geral, daqueles oriundos de EP 
que necessitaram do bônus para sua aprovação 
no vestibular (bonistas) e daqueles que não 
necessitaram (não bonistas).

Em relação à presença de egressos 
de EP na USP, vimos que, embora a taxa de 
inscrição desses estudantes no vestibular tenha 
decrescido ao longo dos últimos anos, sua taxa 
de aprovação se elevou, coincidindo com a 
implementação do Inclusp, que atua por meio 
de um sistema de bonificação. No entanto, 
como vimos, a maior parte dos estudantes 
egressos de EP que ingressam na USP o fazem 
independentemente do Inclusp, mesmo se 
considerarmos o efeito de ações indiretas do 
programa, como a concessão de isenções da 
taxa de inscrição no vestibular ou a divulgação 
do programa em escolas públicas e em diferentes 
mídias, gerando também um efeito simbólico18.

A análise de indicadores socioeconômicos 
relativos ao corpo discente de doze cursos 
dos campi de São Paulo e Ribeirão Preto veio 
demonstrar que o Inclusp tem contribuído, 
sobretudo, para incluir estudantes de EP que 
são semelhantes em termos socioeconômicos a 
seus pares da rede pública que não devem a esse 
programa o seu ingresso na USP. Na comparação 
entre bonistas e não bonistas, vimos que a maior 
diferença observada ocorreu nos cursos mais 
concorridos do campus de Ribeirão Preto, tidos 
como mais tradicionais, como medicina e direito, 
no tocante à escolaridade dos pais. Assim, 
pareceu-nos acertado afirmar que, se o Inclusp 
contribui para o ingresso de estudantes de EP nos 
cursos mais seletivos, como apontam Pimenta 
et al. (2008), é necessário que esses estudantes 
detenham certo favorecimento cultural.

Essa problemática remete diretamente 
à discussão do peso diferenciado dos fatores 

18 - Em texto anterior, abordamos uma trajetória que ilustra esse tipo de 
efeito (ver PIOTTO; NOGUEIRA, 2013).
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econômicos e culturais no destino escolar 
dos indivíduos, que tem em Pierre Bourdieu 
(1998) seu expoente maior. Desde a década de 
1960, esse sociólogo buscou, com o conceito 
de capital cultural, um meio de explicar as 
diferenças de rendimento escolar de crianças 
com situação econômica semelhante, opondo-
se, contudo, às explicações – predominantes à 
época – baseadas na existência de dons ou de 
aptidões “naturais”.

Em texto de 1966, ao se reportar aos 
dados então obtidos pela demografia francesa, 
ele revelava a origem e as bases de suas teses 
sobre o papel crucial da distribuição desigual 
do capital cultural entre as classes sociais e as 
frações de classe: 

Paul Clerc mostrou que, com diploma 
igual, a renda não exerce nenhuma influ-
ência própria sobre o êxito escolar e que, 
ao contrário, com renda igual, a proporção 
de bons alunos varia de maneira signifi-
cativa segundo o pai não seja diplomado 
ou seja bacharel, o que permite concluir 
que a ação do meio familiar sobre o êxito 
escolar é quase exclusivamente cultural. 
(BOURDIEU, 1998, p. 42).

A partir dos dados analisados, a diferença 
encontrada entre bonistas e não bonistas 
mostrou que, para que os primeiros ingressem 
nos cursos tidos como mais tradicionais, é 
preciso que tenham pais mais escolarizados e, 
nesse aspecto, não discrepam sobremaneira do 
conjunto dos estudantes da USP.

No mesmo texto, tentando conhecer 
as mediações pelas quais se exerce a ação do 

nível cultural da família, Bourdieu (1998, p. 44, 
grifos nossos) afirma:

As pesquisas sobre os estudantes das 
faculdades de filosofia, ciências e letras 
tendem a mostrar que a parte do capital 
cultural que é a mais rentável na vida 
escolar é constituída pelas informações 
sobre o mundo universitário e as trajetórias 
escolares, pela facilidade verbal e pela 
cultura geral adquirida nas experiências 
extraescolares.

No caso dos estudantes bonistas, é 
possível supor que ter pais que atingiram 
certo grau de escolaridade favoreça, de algum 
modo, a obtenção de um capital de informações 
sobre as diferentes possibilidades de percurso 
escolar e sobre o ensino superior, constituindo-
se em fator mais rentável para o ingresso na 
universidade do que a própria renda.

As questões aqui levantadas apontam 
os limites do Inclusp. Todavia, é importante 
ressaltar que tais limitações talvez não se re-
firam apenas à ação de inclusão social imple-
mentada pela USP, mas que também possam 
ser estendidas a outros programas semelhan-
tes. Para se verificar essa possibilidade, se-
riam necessários outros estudos que também 
investigassem características socioeconômi-
cas de estudantes beneficiados por políticas 
de ações afirmativas no ensino superior.

Por fim, resta concluir que a análise de 
indicadores socioeconômicos do Inclusp mostra 
como iniciativas desse tipo ainda têm alcance 
reduzido, sujeitas que estão à ação dos mecanis-
mos de reprodução do capital cultural familiar.
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A perspectiva de Michael Apple para os estudos das 
políticas educacionais

Luís Armando GandinI 
Iana Gomes de LimaI

Resumo

Este artigo tem como objetivo analisar as contribuições de Michael Apple 
para o campo da pesquisa em políticas educacionais. Na extensa obra de 
Michael Apple, destacamos seis elementos que podem auxiliar aqueles 
que estão interessados na área de políticas em educação: o princípio 
epistemológico da análise relacional; o exame do Estado como relação; a 
herança de Antonio Gramsci e de Raymond Williams que Michael Apple 
incorpora no uso de conceitos como hegemonia e senso comum; a análise 
que Michael Apple faz das políticas educacionais como políticas culturais, 
como disputas por visão de mundo, como luta por consolidação de uma 
hegemonia que vai além do econômico; a sua postura de pesquisador; e 
a capacidade que Michael Apple tem de ir além da lógica da reprodução 
e determinação para enfatizar o papel da agência e da contra-hegemonia. 
Através de exemplos práticos da própria obra de Apple e de outras 
pesquisas empíricas, apresentam-se as implicações de cada um dos seis 
pontos acima citados para os pesquisadores interessados na área de 
políticas educacionais. Conclui-se que muitas das contribuições de Apple 
podem auxiliar em pesquisas nessa área, tendo em vista a discussão que 
o autor realiza em sua obra e sua crítica ao determinismo econômico 
nas análises do campo educacional, salientando a importância, assim, de 
aspectos que estão relacionados à esfera da cultura.
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Michael Apple’s contributions to research on 
educational policy

Luís Armando GandinI 
Iana Gomes de LimaI

Abstract

This paper aims at analyzing Michael Apple’s contributions to 
research on educational policy. Among the vast work of Apple, we 
point to six elements that can help those interested in the field 
of educational policy: the epistemological principle of relational 
analysis; examining the State as a relation; the legacy of Antonio 
Gramsci and Raymond Williams that Michael Apple incorporates 
into the use of concepts such as hegemony and common sense;  
Apple’s analysis of educational policy as cultural policy, as disputes 
over worldview, as a struggle for the consolidation of hegemony 
that goes beyond economy; his attitude as a researcher; and his 
ability of going beyond the logics of reproduction and determination 
to emphasize the role of agency and counter-hegemony. Through 
concrete examples of Apple’s own work and of other empirical 
research, we present the implications of each of the six elements 
aforementioned to the scholars interested in educational policy. We 
conclude by showing that many of Apple’s contributions can indeed 
improve on current research in the area, particularly taking into 
consideration his critique of economic determinism in educational 
analysis, pointing out to the crucial role of culture in research.
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A obra de Michael Apple é vasta 
e reconhecidamente influente na área da 
educação. Desde a década de 1970, Apple 
já nos brindou com mais de uma dezena de 
livros, nos quais se encontra uma verdadeira 
e diferenciada obra autoral, que tem sido 
utilizada por várias gerações de pesquisadores, 
docentes e ativistas. Apesar de ser conhecido 
como um autor de grande contribuição ao 
campo do currículo, Apple não se resume a 
esse campo, como alguns pressupõem. Michael 
Apple é professor de dois departamentos na 
University of Wisconsin-Madison nos Estados 
Unidos, onde está baseado: do Curriculum and 
Instruction (Currículo e Ensino) e também do 
Educational Policy Studies (Estudos de Política 
Educacional). Ou seja, já em sua afiliação 
institucional ele está ligado ao exame das 
políticas educacionais.

Este artigo foca nas contribuições da obra 
de Michael Apple para o exame das políticas 
educacionais. Das muitas contribuições que a 
obra de Michael Apple pode trazer para esta 
análise, elegemos1 aqueles que consideramos 
os mais relevantes. Seis elementos teóricos da 
obra de Apple serão destacados e examinados 
neste artigo, buscando mostrar como a 
incorporação de tais aspectos a uma análise 
de políticas educacionais (tanto em suas 
manifestações empíricas, quanto na discussão 
teórica sobre o estudo dessas políticas) pode 
ser de grande proveito para aqueles que se 
dedicam a essa investigação.

Antes de explorar de cada um dos seis 
aspectos que contribuem diretamente para uma 
qualificada análise das políticas educacionais, 
destacamos uma primeira contribuição mais 
geral, que perpassa todos os seis elementos. 
Essa contribuição está relacionada com a forma 
como Apple trata os fenômenos que estuda e a 

1- Como apontado por um avaliador anônimo (ao qual agradecemos o 
parecer), há outros elementos que poderiam ter sido examinados, como 
os conceitos de currículo oculto e conhecimento oficial, amplamente 
trabalhados por Apple. De fato, há muita utilidade em trabalhar com 
esses conceitos no exame das políticas educacionais, mas, neste artigo, 
buscamos explorar outros temas, menos trabalhados, com a contribuição 
de Apple, na literatura sobre política educacional.

forma como ele escreve. Trata-se de um exercício 
rigoroso de analisar fenômenos complexos 
sem simplificá-los, mas simultaneamente 
buscar uma escrita que seja generosa com os 
leitores. Apple afirma ser contrário às análises 
e exposições herméticas, que considera serem, 
em alguns casos, estratégias de conversão dos 
estudiosos para ganhar status acadêmico. Essa 
é uma lição para todos nós interessados na 
análise de complexas políticas educacionais. A 
escrita é, também, um ato político e Apple está 
preocupado com o amplo entendimento de sua 
teoria por parte de seus leitores.

O primeiro elemento que merece 
destaque é o princípio epistemológico da análise 
relacional. O segundo é o exame do Estado 
como relação, como local de disputa, como 
local onde blocos hegemônicos (compostos 
não apenas por grupos dominantes) operam. O 
terceiro elemento é a rica herança de Gramsci2 
e de Williams3 que Apple incorpora no uso de 
conceitos como hegemonia e senso comum. O 
quarto  é o exame que Michael Apple faz das 
políticas educacionais como políticas culturais, 
como disputas por visão de mundo, como luta 
por consolidação de uma hegemonia que vai 
além do econômico. Um quinto elemento é a sua 
postura de pesquisador; Apple é um estudioso 
que declara em suas manifestações públicas 
não ter “medo de heresia” e entende que a 
complexa realidade exige complexa teoria para 
explicá-la. Finalmente, um sexto elemento é a 
capacidade que Apple tem de ir além da lógica 
da reprodução e determinação para enfatizar 
(sem possibilitarismo ou romantismo) o papel 
da agência e da contra-hegemonia.

A obra de Apple, por sua densidade e 
aprofundamento, por sua coerência e rigor, tem 
grande potencial para a análise de políticas 
públicas como campo teórico da educação. O 
texto vai mostrar como o campo das políticas 
públicas pode se beneficiar da obra de mais de 

2 - Em particular, Apple se utiliza dos Cadernos do Cárcere, de Antonio 
Gramsci (1999).
3- Em especial, Apple usa a obra Marxismo e Literatura, de Raymond 
Williams (1979).
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quarenta anos de Michael Apple. Os seis pontos 
serão, agora, abordados de forma mais detalhada, 
mostrando as implicações dessas questões para a 
análise de políticas educacionais.

O primeiro ponto é a análise relacional. 
Apple afirma que toda a sua obra está baseada 
nesse princípio, que, segundo ele:

[...] envolve compreender a atividade social 
– sendo a educação uma forma particular 
dessa atividade – como algo ligado ao 
grande grupo de instituições que distribuem 
recursos, de forma que determinados grupos 
e classes têm historicamente sido ajudados, 
ao passo que outros têm sido tratados de 
maneira menos adequada. [...] as coisas 
recebem significados relacionais, pelas 
conexões e laços complexos com o modo 
pelo qual uma sociedade é organizada e 
controlada. (APPLE, 2006, p. 44).

A citação acima explica o conceito 
e mostra que, em uma pesquisa que leve 
em conta a análise relacional, é necessário 
examinar as relações entre o objeto em estudo 
e a sociedade como um todo – bem como os 
diferentes agentes que a compõem. Apple 
(2013, comunicação verbal) afirma que a 
análise relacional é uma posição epistemológica 
na qual se opta por ver o mundo através de 
múltiplas relações e categorias. Esta é uma 
postura crítica, que analisa o objeto de estudo 
através do exame das posições econômicas, 
culturais e políticas que os grupos ocupam na 
sociedade. A análise relacional exige que um 
mesmo objeto seja examinado de diferentes 
pontos de vista, colocando-se em relação o 
máximo de dimensões envolvidas no objeto 
de análise. Sobre o Estado, Apple (2013, 
comunicação verbal) defende que, ao fazer uso 
da análise relacional, faz-se necessário buscar 
ferramentas para compreender os elementos e 
relacionamentos que fazem parte do Estado e 
que são produzidos na relação com ele.

Na visão de Apple (2006), essa análise 
que coloca os objetos de estudo em relações 

é fundamental, pois é somente através das 
relações que esses objetos ganham significado. 
Um exemplo trazido pelo autor e que ilustra a 
forma como se opera com a análise relacional 
está no primeiro capítulo do livro Política 
cultural e educação. Nesse capítulo, Apple (2000) 
escreve sobre uma viagem realizada a um país 
asiático no qual faria uma palestra para ativistas 
em educação. Ao chegar a esse país, Michael era 
conduzido num carro numa estrada em meio à 
zona rural. Nesse trajeto, o autor percebeu que 
os campos que circundavam a estrada eram 
marcados, de tempos em tempos, por pequenas 
placas com a marca da mais famosa rede de fast 
food dos Estados Unidos. Apple perguntou ao 
motorista, um amigo pessoal e antigo aluno, se 
havia algum restaurante daquela rede próximo 
dali. A resposta é que não havia nenhum 
restaurante ocidental num raio de cinquenta 
milhas de onde eles estavam. O amigo de Apple 
afirmou que as placas representavam o que havia 
de errado com a educação daquele país: o governo 
havia decidido importar capital estrangeiro, 
afirmando que isso era fundamental para a 
sobrevivência daquele país, sendo que um dos 
modos pelo qual o governo fez isso foi a captação 
de investimento para a produção agroindustrial, 
o que significou oferecer grandes extensões 
de terra para agroindústrias internacionais a 
baixo custo. Aquelas terras eram destinadas ao 
plantio de batatas dessa grande rede de fast 
food. O governo do país no qual estava Apple 
havia banido os sindicatos de trabalhadores, 
o que significava que a mão de obra passou a 
ser muito mais barata que nos Estados Unidos e 
que não havia uma preocupação governamental 
com questões ambientais, políticas, pois o 
objetivo era atrair indústrias e investimentos 
internacionais a qualquer custo. As pessoas que 
viviam antes naquela terra foram dali retiradas e 
rumaram para as favelas na cidade. As empresas 
ali instaladas foram isentas de impostos durante 
vinte anos, o que fez com que diminuíssem os 
recursos para saúde, educação, habitação etc. 
Para não sofrer a pressão da população, que se 
encontrava sem escolas, o governo encontrou 
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a seguinte solução: as crianças só poderiam 
ser matriculadas em escolas públicas se fossem 
registradas em hospitais ou em algum órgão do 
governo, sendo que ambos eram muito raros 
nessas localidades. Assim, como muitas delas 
não eram registradas, o número de crianças sem 
escola não era alto. O amigo de Apple terminou 
sua história com a seguinte frase: “Michael, estes 
campos são a causa da inexistência de escolas na 
minha cidade. Não há escolas lá porque muitas 
pessoas gostam de batatas fritas baratas”.

Esta história demonstra o quão central 
é analisar a educação de forma relacional. 
Somente conectando os fenômenos é possível 
traçar as ligações existentes entre os âmbitos 
cultural, social, político e econômico e a 
educação. Através do uso da ferramenta teórico-
metodológica da análise relacional, é possível 
perceber essas ligações que transcendem o 
âmbito educacional. Na história contada pelo 
amigo de Apple, enxerga-se a relação entre a 
exploração de mão de obra barata, o investimento 
de capital estrangeiro, as questões ambientais, o 
êxodo rural, o incentivo fiscal, a falta de órgãos 
governamentais, tudo isso relacionado à falta de 
escolas. São inúmeros elementos que precisam 
ser considerados nessa análise para efetivamente 
compreender o porquê daquele país ter tão 
poucas escolas para suas crianças.

Esta ferramenta analítica representa uma 
importante lente teórica com a qual se pode 
operar na análise de políticas educacionais. 
Para que se possa fazer uso dessa lente é 
necessário colocar a política que se estuda em 
relação com questões econômicas, políticas, 
culturais e sociais. Portanto, em um trabalho 
de pesquisa que envolva a análise de uma 
determinada política educacional e que opere 
com a análise relacional, faz-se necessária 
a escolha de conceitos que deem conta dessa 
rede de correlações de forma complexa. Esses 
conceitos, por sua vez, representarão a forma 
de atuar com a análise relacional, isto é, 
formarão uma ampla rede que guiará o olhar do 
pesquisador. Um exemplo mais concreto pode 
auxiliar nesse entendimento.

Ao estudar uma política de parceria pú-
blico-privada em educação, é preciso atentar 
não apenas para as relações entre o local que 
estabelece tal política (governo federal, gover-
no estatal ou governo municipal), mas também 
para as relações mais globais, entendendo o 
contexto que permite que tal parceria se faça 
presente em determinada localidade. Em uma 
pesquisa realizada por um de nós (LIMA, 2011), 
foi examinada uma política colocada em práti-
ca no estado do Rio Grande do Sul. Essa políti-
ca permitia que as escolas adotassem materiais 
didáticos de instituições não estatais para alfa-
betizar alunos de 1º e 2º anos do ensino funda-
mental. Para analisar essa política, fez-se uso 
da ferramenta teórico-metodológica da análise 
relacional. Primeiramente, foi preciso compre-
ender em que contexto se inseriam essas parce-
rias. Para tanto, fez-se necessário um exame do 
contexto internacional em que essas parcerias 
surgiram. Assim, estudou-se as formas de ad-
ministrar o Estado (Estado de bem-estar social, 
burocracia, gerencialismo) em países centrais 
ao capitalismo, em especial, os Estados Unidos 
e a Inglaterra. Esse estudo foi fundamental para 
que se pudesse compreender as relações econô-
micas, políticas e sociais que estavam envol-
vidas na adoção desses materiais no estado do 
Rio Grande do Sul. A análise dos dados, cole-
tados a partir de entrevistas e observações em 
sala de aula, também foi realizada através da 
análise relacional, usando a teoria que havia 
sido construída ao longo do trabalho como a 
lente que guiava o olhar de pesquisador para 
o que havia sido coletado, colocando sempre 
esses dados em relação, pois os próprios concei-
tos escolhidos ao longo da pesquisa atentavam 
para essa questão da complexidade do real. A 
análise relacional é a chave para o entendimen-
to de toda a obra de Apple. Os outros pontos 
que serão abordados ao longo deste artigo es-
tarão sempre conectados à análise relacional.

O segundo ponto está conectado ao 
entendimento do Estado como uma relação, 
como um local de disputa, no qual diferentes 
blocos lutam para serem hegemônicos e também 
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para tornarem suas ideias hegemônicas. Apple 
(2013, comunicação verbal) destaca que, nos 
últimos anos, pouco foi aprofundado sobre o 
Estado na teorização crítica de matriz marxista, 
pois, geralmente, este é visto como um mero 
braço do capital. Segundo o autor, o Estado 
merece um olhar mais atento para desmistificar 
essas ideias. Para Apple (2013, comunicação 
verbal), ao estudar o âmbito educacional – e 
isso inclui as políticas educacionais –, é preciso 
analisar o Estado, pois a educação escolar é (por 
enquanto, ao menos) função estatal.

O Estado, na obra de Apple, é um 
elemento central para a análise de políticas 
educacionais, pois estas estão relacionadas ao 
âmbito estatal e, portanto, dependendo da forma 
como se concebe o Estado em uma pesquisa que 
envolve políticas, ter-se-á uma visão complexa 
do fenômeno em estudo ou, então, uma forma 
mais linear e vertical do processo político. Apple 
(1989, 1995, 2000, 2006) mostra, em várias 
instâncias e com exemplos concretos, não 
apenas como as lutas que permeiam o Estado se 
dão em termos de classes sociais, mas também 
como dinâmicas de gênero e raça atravessam 
o Estado e suas políticas educacionais. No 
trabalho de Apple, o Estado é entendido como 
não neutro, formado por diferentes grupos que 
se aliam entre si a partir de objetivos comuns 
e lutam para que seus objetivos tornem-se 
hegemônicos. O Estado é onde se materializam 
as disputas entre as alianças hegemônicas. Ao 
compreender o Estado como permeado por 
disputas de poder e como não somente sendo 
dirigido por um grupo dominante, tem-se uma 
perspectiva mais complexa do âmbito estatal.

Um exemplo que auxilia nesse 
entendimento é a discussão que Apple (2000) 
realiza em torno da crise do Estado de bem-
estar social nas décadas de 1970 e 1980 nos 
Estados Unidos e da concepção de uma 
nova forma de administrar o Estado. Nesse 
momento histórico, Apple (2000) destaca que 
diferentes grupos articularam-se a partir de 
distintos objetivos, como forma de tornarem 
suas ideias hegemônicas (hegemonia será um 

conceito analisado mais adiante neste artigo). A 
composição do que Apple (2000) denomina Nova 
Direita demonstra quanto o Estado é permeado 
por disputas e formado por diferentes grupos. Os 
quatro grupos que formam essa aliança são os 
neoliberais, os neoconservadores, os populistas 
autoritários e a nova classe média profissional. 
Os neoliberais constituem a liderança da Nova 
Direita e representam o grupo que se preocupa 
com a orientação político-econômica atrelada 
à noção de mercado. Os neoconservadores são 
aqueles que definem os valores do passado como 
muito melhores que os atuais e que lutam pelas 
“tradições culturais”. Os populistas autoritários 
são, em geral, pessoas da classe trabalhadora 
que estão preocupados com a sua sobrevivência 
econômica e que, portanto, em seus cotidianos, 
lutam, defendendo valores morais estritos, para 
que essa aliança sobreviva. Por fim, o grupo 
constituído pela nova classe média profissional 
está preocupado com a mobilidade social e tal 
segmento “pode não concordar totalmente com 
esses outros grupos, mas [...] [seus] interesses 
profissionais e progresso dependem da expansão 
de sistemas de prestação de contas, da busca da 
eficiência e de procedimentos gerenciais [...]” 
(APPLE, 2000, p. 32).

A Nova Direita, no cenário de 
reconfiguração do Estado nos Estados Unidos, 
constitui-se como uma aliança hegemônica, que 
realiza uma crítica severa ao Estado de bem-
estar social e que passa a constituir um novo 
discurso alicerçado nas ideias de que é preciso 
uma nova forma de administrar o Estado para que 
os lucros sejam revigorados e para que a lógica 
do mercado seja a base da política. No entanto, 
a Nova Direita é uma aliança entre grupos com 
diferentes objetivos e interesses. A nova classe 
média, os neoconservadores, os neoliberais e os 
populistas autoritários estabeleceram essa aliança, 
mas a partir de interesses econômicos, culturais e 
políticos diferentes. Isso significa dizer que essa 
aliança foi constituída a partir de contradições 
entre os próprios grupos que a formam e que, 
portanto, para que pudesse se formar, foram 
necessários acordos e concessões no interior da 
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própria aliança, o que mostra a complexidade e a 
fragilidade na sua formação. Esse exemplo ajuda 
na compreensão do que Apple (2000) aponta 
como um Estado permeado por disputas de poder, 
formado por diferentes grupos.

Apple afirma que o Estado está sempre em 
formação, o que traz uma ideia de movimento. 
Para o autor, o Estado não apenas é uma arena 
na qual grupos diferentes lutam para legitimar e 
instituir suas concepções, mas o Estado mesmo 
se forma e se transforma através dessas lutas, 
modificando, assim, tanto seu conteúdo quanto 
sua forma. A teorização de Apple em relação 
ao Estado permite entender por que ocorrem 
transformações no Estado, sendo que estas são 
fruto das disputas de variados grupos.

Como já mencionado, Apple afirma que é 
importante levar em conta o Estado nas análises 
em educação, pois o processo educacional 
é justamente uma das responsabilidades do 
Estado. Ao assumir uma concepção de Estado 
como a acima referida, há implicações para uma 
pesquisa que analise políticas educacionais. 
Partindo dessa compreensão de Estado, é 
preciso entender as políticas também como 
não estáticas e não neutras, e como permeadas 
por disputas de poder entre diferentes grupos 
hegemônicos. A partir dessa premissa, torna-se 
fundamental um olhar atento do pesquisador 
para os diferentes atores (estatais e não estatais) 
e para as distintas relações que fazem parte 
da política e do Estado, analisando os jogos 
políticos entre esses atores e contextos.

Ao partir do pressuposto de que a educação 
é permeada por lutas cotidianas em torno do 
discurso hegemônico, um campo de constituições 
políticas e ideológicas e um meio de reprodução 
e produção social, é compreensível que haja, 
por parte dos grupos hegemônicos, interesses 
pela educação e pela instituição escolar. Esses 
grupos veem a educação e a escola como 
campos no quais também há a possibilidade 
de tornarem seus discursos hegemônicos, de 
legitimarem seus ideais e de naturalizarem 
seus pressupostos. Além de a escola ser a 
instituição que medeia o processo entre a 

família e o mundo do trabalho, ela também é 
um local no qual muitas opiniões no campo 
ideológico e político são formadas. O interesse 
dos grupos por esse espaço é compreensível, 
visto que é de fundamental importância para 
a legitimação do discurso hegemônico que 
este seja cotidianamente reafirmado. A escola 
pode ser um espaço que desempenha esse 
papel. Como uma das instituições do Estado (ou 
sancionada pelo Estado), a escola é permeada 
pelos discursos que a envolvem. As políticas 
educacionais, por sua vez, também precisam ser 
entendidas como um campo no qual as disputas 
hegemônicas se fazem presentes.

O terceiro ponto está relacionado com 
as contribuições de Gramsci e de Williams que 
Apple utiliza em sua obra. Essas contribuições 
estão ligadas  aos outros dois pontos acima 
tratados, pois implicam o uso de conceitos 
como hegemonia, ideologia e senso comum, o 
que tem profundos reflexos na forma complexa 
como Apple entende a analisa os fenômenos 
sociais. O uso desses conceitos permite ao 
pesquisador de políticas educacionais superar a 
lógica vertical da política como algo concebido 
sem mediações e implantada como se os sujeitos 
não tivessem agência.

Em Ideologia e Currículo, Apple traz a 
ideia de hegemonia, baseando-se nos estudos 
de Raymond Williams e Antonio Gramsci, 
como algo que é vivido profundamente pela 
sociedade, de tal forma que a sature, o que 
acaba, muitas vezes, por construir os limites do 
senso comum:

[...] a hegemonia atua para “saturar” nossa 
própria consciência, de maneira que o 
mundo educacional, econômico e social 
que vemos e com o qual interagimos, 
bem como as interpretações do senso 
comum que a ele atribuímos, se torna o 
mundo tout court, o único mundo. Assim, 
a hegemonia se refere não à acumulação 
de significados que estão em um nível 
abstrato em algum lugar “da parte superior 
de nossos cérebros”. Ao contrário, refere-se 
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a um conjunto organizado de significados 
e práticas, ao sistema central, eficaz e 
dominante de significados, valores e ações 
que são vividos. Precisa ser entendida 
em um nível diferente do que o da “mera 
opinião” ou da “manipulação”. (APPLE, 
2006, p. 39, grifos do autor).

Essa ideia de saturação é central no 
pensamento de Apple, pois, primeiramente, 
afasta-se de uma concepção da noção de he-
gemonia como um falseamento da realidade, 
uma manipulação, pois a hegemonia conecta-
-se exatamente com aquilo que é vivido pelas 
pessoas e, para isso, esse processo de satura-
ção é fundamental, pois implica um trabalho 
cotidiano dos grupos hegemônicos para que a 
consciência seja saturada, fazendo, assim, com 
que a forma como se vê e se interage com o 
mundo educacional, econômico e social, bem 
como as interpretações que se faz através do 
senso comum, tornem-se a única maneira 
possível de compreender o mundo. Segundo 
Apple (2000, p. 43), a hegemonia implica a ob-
tenção de um consenso, “criando um guarda-
-chuva ideológico sob o qual podem se abrigar 
grupos diferentes, que normalmente poderiam 
não concordar na totalidade uns com os outros” 
(APPLE, 2000, p. 43). A figura do guarda-chuva 
auxilia no entendimento de que a hegemonia 
é ampla e abriga diferentes grupos.

A hegemonia não é algo que surge 
de forma espontânea e nem garantida: ela 
está relacionada com o trabalho dos grupos 
hegemônicos, que atuam constantemente para 
fazer com que a sustentação do modo capitalista 
de produção seja entendida como algo da vida 
cotidiana, como algo necessário ou natural 
(APPLE, 2006). É importante destacar que Apple 
também utiliza as contribuições de Gramsci ao 
afirmar que a hegemonia é sempre preferível 
ao uso da força, mas, caso a hegemonia não 
seja atingida através do processo de saturação, 
a força nunca é completamente dispensada. 
No entanto, a hegemonia é muito mais efetiva 
que a força.

O conceito de senso comum, por sua 
vez, está profundamente imbricado na noção 
de hegemonia. Os discursos hegemônicos 
só se constroem como tal na medida em que 
estão conectados com a vida prática de uma 
sociedade e com os alicerces que a sustentam, 
isto é, com o senso comum. No entanto, não se 
pode dizer que o senso comum depende apenas 
da hegemonia para existir, nem se pode afirmar 
que o senso comum é formado apenas pelas 
ideias hegemônicas. Tampouco, em relação à 
hegemonia, é possível dizer que ela só se faz 
presente através do senso comum. O que existe 
é uma relação de interdependência entre senso 
comum e hegemonia. O senso comum é, ao 
mesmo tempo, a naturalização de determinadas 
ideias de grupos hegemônicos – os interesses 
desses grupos, através do senso comum, deixam 
de ser vistos como dominantes e passam a ser 
entendidos como naturais, como essenciais na 
vida prática – e também é a base com a qual as 
ideias hegemônicas precisam estar conectadas.

É importante ressaltar que o senso 
comum não se constitui puramente através dos 
discursos hegemônicos: ele também é formado 
por outras ideias. O senso comum é contraditório, 
fragmentado e possui diferentes visões de 
mundo. É também uma arena de disputa. 
Apple (2006) destaca, a partir dessa premissa, 
que é necessário que os grupos hegemônicos 
lutem diariamente para que os seus elementos 
continuem tendo sentido na vida prática e, 
assim, sigam pertencendo aos discursos que 
formam o senso comum. Tal qual o conceito 
de hegemonia, o senso comum também tem 
uma ideia de movimento, como um terreno que 
precisa ser constantemente conquistado. As 
ideias só se tornam efetivamente hegemônicas 
se elas conseguem se converter em senso 
comum, conectando-se aos elementos de bom 
senso presentes no senso comum.

A ideia de aliança hegemônica também 
é central nos estudos de Apple (2000, 2006), 
pois aponta que grupos que poderiam parecer 
contraditórios em seus ideais podem aliar-se a 
partir de objetivos comuns, como o exemplo 
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acima citado da Nova Direita. Essas alianças 
refletem a complexidade que permeia o real 
e Apple (2006) aponta que é necessário um 
árduo e constante trabalho por parte desses 
grupos para que as alianças se mantenham. 
Tais alianças estão sob a liderança dos grupos 
mais poderosos, que produzem consenso 
sobre pontos comuns entre seus divergentes 
interesses, tornando tais pontos o modo natural 
de pensar e fazer todas as coisas. A partir do 
conceito de alianças hegemônicas, faz-se 
ainda mais complexa a análise de hegemonia 
e contra-hegemonia. É importante destacar que 
grupos dominados também podem fazer parte 
das alianças hegemônicas quando veem alguns 
de seus objetivos contemplados por tal aliança. 
Isso ratifica a importância de usar outras 
categorias que não apenas classe, pois, muitas 
vezes, os grupos que compõem tais alianças 
não são ligados ao que se pode chamar de 
classe dominante, mas relacionam-se com essas 
alianças em função de questões como raça e 
gênero, por exemplo.

Apple (2000) afirma que a hegemonia 
não é apenas política, mas também cultural, 
utilizando-se, aqui, das contribuições de 
Raymond Williams. Para Willians, hegemonia 
é um conjunto de práticas e expectativas que 
modulam as percepções de mundo.

A hegemonia tem fundamental 
importância na análise de políticas educacionais. 
Quando se analisa uma política de educação, 
é preciso levar em conta as disputas entre os 
diferentes grupos que compõem o Estado e 
as lutas travadas por esses grupos para que 
determinadas ideias e significados se tornem 
hegemônicos e façam parte da pauta das políticas 
educacionais. Em determinado tempo e espaço, 
algumas ideias ganham maior importância 
que outras. Por exemplo, por que a educação 
integral se faz tão presente nos dias atuais? 
Por que ela é pauta governamental e tornou-se 
um programa de governo? Para que se possa 
compreender tais questões, é preciso levar em 
conta as disputas dos grupos que compõem 
o Estado e que fazem com que a educação 

integral seja vista como central. O quarto ponto 
trata das políticas educacionais como políticas 
culturais, como disputas por visão de mundo, 
como luta por consolidação de uma hegemonia 
que vai além do econômico. A ênfase que 
Apple (2000) dá às políticas culturais, ao nexo 
conhecimento/poder, permitem uma análise 
mais complexa das políticas educacionais.

Apple (2000) afirma que as políticas em 
educação devem ser pensadas como políticas 
culturais, o que inclui pensar em fatores como: 
objetivos econômicos e valores; visão tanto de 
família, quanto de raça, gênero e relações de 
classe; política cultural; diferença e identidade; 
e o papel do Estado. Para o autor, a política 
cultural é uma luta para definir a realidade 
social e interpretar as aspirações e necessidades 
básicas das pessoas. Um dos alertas de Apple 
(2000), ao usar esse conceito, é de que a política 
cultural envolve também os recursos que se usa 
para questionar as relações existentes, para 
defender as formas contra-hegemônicas, ou 
para criar outras formas de se contrapor aos 
modelos vigentes.

Um exemplo em relação à importância 
do entendimento de política como cultural, o 
que significa fazer uso de categorias analíticas 
que estejam relacionadas ao âmbito cultural, 
encontra-se no livro Trabalho docente e textos. 
Nele, Apple (1995) analisa o trabalho docente 
nos Estados Unidos. Uma de suas contribuições 
é que, ao investigar estes sujeitos, é preciso levar 
em conta que o corpo docente é majoritariamente 
composto por mulheres. Segundo Apple (1995), 
existem diferentes motivos que fazem com que 
ocupações majoritariamente femininas sejam 
mais proletarizadas que as masculinas:

Em toda a categoria ocupacional, as 
mulheres estão mais sujeitas a serem 
proletarizadas que os homens. Isto pode ser 
devido a práticas sexistas de recrutamento 
e promoção, à tendência geral a se dar 
menor importância às condições de 
trabalho das mulheres, à forma pela qual o 
capital tem historicamente tirado proveito 
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das relações patriarcais, e assim por diante. 
Qualquer que seja a razão, é claro que uma 
dada posição pode ser mais, ou menos, 
proletarizada, dependendo de sua relação 
com a divisão sexual do trabalho. (APPLE, 
1995, p. 32-33).

O autor alerta para o fato de que um 
trabalho realizado em sua maioria por mulhe-
res terá diferenças, em termos de imaginário 
social e de determinações em relação ao tra-
balho realizado, de um trabalho realizado por 
homens. Isso ocorre, inclusive, quando se trata 
de um mesmo emprego. Apple (1995) mostra 
em seus estudos que, à medida que o trabalho 
docente passou a se caracterizar como femi-
nino, “criou-se um pressuposto” de que seria 
necessário maior controle desse trabalho. Isso 
decorreu principalmente da ideia, amplamente 
reforçada por grupos conservadores, de que as 
mulheres são menos qualificadas que os ho-
mens para trabalharem com os conteúdos es-
colares das ciências e que, portanto, precisam 
ser mais controladas para que façam o traba-
lho antes realizado pelo sexo masculino. A 
própria ocupação – no caso, a de professora – 
passa a ser entendida como pouco qualificada.

Apple (1989) demonstra que todo o 
corpo docente tem sofrido uma degradação 
de seu emprego, mas que isso ocorre de 
forma mais contundente no chamado ensino 
elementar nos EUA. Isso, mais uma vez, 
tem relação com o gênero, pois, no ensino 
fundamental, grande parte do corpo docente 
é constituído pelo sexo feminino:

Especialmente na escola elementar, o 
magistério está muito mais sujeito a 
experienciar o que sociólogos críticos 
rotularam de degradação do trabalho. 
Não acho que possamos entender 
completamente por que o magistério da 
escola elementar está sujeito a um maior 
controle e a uma maior intervenção do 
estado no currículo a menos que paremos 
um instante e façamos um tipo particular 

de pergunta. Quem está ensinando? Em 
geral, o ensino na escola elementar tem 
sido historicamente construído como um 
“trabalho feminino”. (APPLE, 1989, p. 15).

O autor afirma que muitas das políticas 
educacionais são pautadas no fato de que o 
trabalho nas escolas é realizado em grande 
parte por mulheres. Em relação às políticas 
curriculares padronizadas, por exemplo, Apple 
(1989) afirma que tal política encontra espaço 
porque existe uma desconfiança em relação ao 
trabalho realizado por mulheres, como se elas 
não fossem tão boas quanto os homens. Assim, 
ter um currículo padronizado representaria uma 
garantia de que estas professoras realizariam um 
bom trabalho apesar de serem mulheres. Esse é 
um exemplo da importância da categoria gênero:

A introdução original de material pré-
empacotado foi estimulada por uma rede 
específica de forças políticas, culturais 
e econômicas nos anos cinquenta e 
sessenta, nos Estados Unidos. A noção, 
mantida por docentes universitários de 
que o magistério seria despreparado 
em diversas áreas do currículo tornava 
“necessária” a criação do que se chamou 
de “materiais à prova de professor”, isto 
é, materiais que funcionassem apesar do 
professor. (APPLE, 1989, p. 165).

A análise de Apple (1989, 1995) sobre 
o trabalho docente aponta a necessidade 
do uso de outras categorias que não apenas 
classe. O autor demonstra, através de suas 
pesquisas, que a utilização exclusiva de 
categorias relacionadas ao âmbito econômico 
não dá conta das complexidades que se fazem 
presentes nas políticas e no Estado. Tanto 
o Estado como as políticas são repletas de 
contradições e conflitos. Portanto, na análise de 
políticas, é preciso levar em conta o por vezes 
contraditório caráter das políticas estatais, 
que são um reflexo das divisões internas, das 
fraturas e das contradições que ocorrem nas 
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lutas de classe, de gênero e de raça, entre tantas 
outras categorias.

Em uma pesquisa, as contradições 
encontradas no Estado e nas políticas 
educacionais precisam ser compreendidas como 
fruto das disputas hegemônicas, que permeiam 
distintos elementos da ação de uma mesma 
instituição, de um mesmo sujeito ou de uma 
mesma política. Nessa perspectiva, a política 
não é entendida, na obra de Apple (2000; 2006), 
como resultado dos interesses de uma única 
classe ou das classes dominantes. Apple (2000) 
destaca, também, a importância dos atores e de 
diferentes instâncias para a política. O autor 
vê os sujeitos (educadores, alunos etc.) não 
como meros implementadores ou marionetes 
de uma política, mas também como atores que 
pensam as políticas que eles recriam, através da 
interpretação, reinterpretação e de processos de 
resistência no cotidiano. Essa é uma importante 
questão, que contribui para a sofisticação da 
análise de políticas, para além de um processo 
vertical ou top down.

O quinto ponto relaciona-se à defesa de 
Apple do uso de elementos de diferentes teorias 
como forma de explicar os complexos processos 
que envolvem a sociedade e a educação. Como 
já dito, Apple afirma sempre não ter “medo de 
heresia” e entende que a complexa realidade 
exige complexa teoria para explicá-la. Apple 
está aberto para incorporar ferramentas teóricas 
que ajudem a analisar os temas da educação 
aos quais se dedica, sempre com o cuidado de 
fazê-lo dentro dos limites de combinação que 
essas ferramentas permitem. O autor afirma 
que, em geral, as teorias neogramscianas e as 
pós-modernas e pós-estruturais são entendidas 
como opostas. No entanto, ele mostra que 
muitos elementos podem se complementar para 
explicar questões que, se não colocadas em 
debate através de distintos elementos teóricos, 
poderiam passar despercebidas.

Apple filia-se ao campo do neomarxismo, 
que busca analisar como cultura, ideologia, 
hegemonia e autonomia relativa se relacionam 
à educação. Os estudos neomarxistas estão 

relacionados a outro tema já abordado aqui, 
que são as contribuições de Antonio Gramsci. 
Este autor, segundo o próprio Apple, trouxe 
importantes contribuições para esta corrente 
teórica. A incorporação desses conceitos à 
teoria neomarxista permitiu o reconhecimento 
de que aspectos relacionados com sociedade, 
hegemonia, política e cultura não estão 
completamente relacionados às questões 
econômicas. Além disso, os neomarxistas 
defendem que a cultura e a hegemonia por si 
só são importantes áreas para a análise crítica, 
apresentando contradições significativas para o 
entendimento dos processos sociais.

Apple aponta que o uso do conceito 
de hegemonia em pesquisas de políticas 
educacionais ajuda a entender por que alguns 
segmentos racialmente oprimidos nos Estados 
Unidos apoiaram movimentos de privatização 
da educação – o que, em última instância, 
ampliou as desigualdades existentes. Nesse 
caso, apenas a categoria de classe não explica 
essas motivações, o que reforça a necessidade 
de operar com categorias de âmbito cultural, 
como raça, por exemplo.

No entanto, ao filiar-se ao campo teórico 
do neomarxismo, Apple faz um alerta: enfocar 
somente a cultura pode ser bastante limitador. 
Por isso, o autor não nega, de forma alguma, 
a importância da economia e dos modos de 
produção. Esses são aspectos incorporados na 
análise relacional de Apple. Para ele, o problema 
é quando a cultura é vista de forma descolada 
das relações econômicas e da luta política.

Dentre as teorias pós-modernas e 
pós-estruturalistas, Michael Apple destaca a 
importância das contribuições de Foucault para: 
a compreensão da relação entre conhecimento 
e poder; a importância do exame do local, 
rejeitando a ideia de uma grande narrativa 
que explicaria todas as relações; a ênfase na 
multiplicidade e na heterogeneidade; e a noção 
de que a identidade é um lugar para a luta 
política. Contudo, Apple alerta que as teorias pós 
muitas vezes descolam-se da realidade material, 
tratando todos os fenômenos como discurso ou 
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texto. Apple afirma que é fundamental não perder 
de vista, nos trabalhos analíticos, a realidade 
econômica, o Estado e as práticas culturais. 
Mesmo salientando a importância da cultura nas 
análises, Apple reafirma que a economia ainda 
precisa ser levada em conta como um fator 
crucial nas análises em educação e defende, 
assim, o uso da categoria classe social. O autor 
afirma que essa categoria não explica todos os 
aspectos relacionados a determinada questão 
educacional, mas não pode ser abandonada. O 
autor ainda alerta que, nos dias atuais, tendo em 
vista os processos mercadológicos pelos quais 
vem passando a educação, em que o capital 
encontra no processo educacional um campo 
fértil para seu desenvolvimento, economia e 
classe tornam-se ainda mais importantes nas 
análises educacionais.

O sexto ponto refere-se à postura de 
pesquisador de Apple, à sua capacidade de ir além 
da lógica da reprodução e determinação para 
enfatizar (sem possibilitarismo ou romantismo) 
o papel da agência e da contra-hegemonia.

Esse tópico está relacionado ao que 
Apple destaca como uma das tarefas de um 
educador crítico, sendo fundamental não 
apenas analisar a sociedade, mas ajudar a 
transformá-la. Apple ressalta o quanto os 
pesquisadores críticos devem estar envolvidos 
no processo de reposicionamento. Esse processo 
significa examinar o mundo através dos olhos 
dos despossuídos e agir contra os processos 
opressivos. O autor sugere que uma das formas 
de se reposicionar seja através da ação como 
secretário de grupos e movimentos sociais 
que estão envolvidos em discutir as relações 
de desigualdade, o que foi feito de forma 
primordial por Michael Apple em seu livro 
Escolas democráticas, no qual o autor trata 
de algumas experiências educacionais contra-
hegemônicas. Isso implica que o autor vá além 
do estudo da reprodução em educação. Apple, 
através de um papel ativista, fruto de sua 
formação pessoal e acadêmica, está seriamente 
preocupado em mostrar ações e projetos 
contra-hegemônicos, que possibilitem ir, em 

tempos atuais, contra as práticas de mercado na 
educação. A postura de secretariar experiências 
está também relacionada com a visão de 
“intelectual orgânico” de Gramsci, baseando-
se, principalmente, na premissa de que uma 
educação contra-hegemônica não é aquela 
que não faz uso do “conhecimento de elite”, 
mas que o apropria e a reconstrói de maneira 
que sua forma e seu conteúdo sirvam para as 
necessidades progressistas e sociais. 

Para o campo da pesquisa em política 
educativa, essa postura defendida por Apple 
traz aprendizagens. Através da análise dessas 
experiências, pode-se aprender muito sobre 
a construção de hegemonia, de alianças em 
prol de determinados objetivos, sobre o senso 
comum, partindo de outro lugar que não aquele 
que vem sendo comumente ocupado pelas 
práticas de direita, pelas ações mercadológicas 
na educação. Além disso, os pesquisadores 
em políticas podem também ter o papel de 
secretariar experiências políticas contra-
hegemônicas, que sirvam para documentar 
como ações progressistas são produzidas e 
podem nos dar lições teóricas e políticas.   
Um exemplo de estudo como esse é o trabalho 
que um de nós (em alguns casos, em parceria 
com Apple) conduziu sobre a experiência 
da política educacional da cidade de Porto 
Alegre (GANDIN, 2011; GANDIN; APPLE, 
2012). Naquele caso, aplicar toda a teorização 
complexa que Apple construiu nos ajuda a 
compreender, permite analisar com maior 
potência as reformas progressistas e mostrar 
como elas podem ou não tornar-se orgânicas 
a um local e modificar o senso comum sobre o 
que é possível na educação escolar. 

Todavia, cabe ressaltar que os 
ensinamentos de Apple em relação à postura de 
pesquisador crítico também servem para reforçar 
a importância da realização de pesquisas sobre as 
políticas mais vinculadas a uma visão direitista 
da educação. Ao secretariar essas experiências, ao 
analisá-las, o pesquisador estará fazendo aquilo 
que o autor propõe como uma importante tarefa, 
que é aprender com a direita a forma como ela 
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vem tornando suas ideias hegemônicas, como 
ela vem se conectando com o senso comum, 
para que, assim, os movimentos progressistas 
possam apropriar-se dessas formas, não para 
que realizem práticas semelhantes, mas para que 
possam fazer com que suas ideias progressistas, 
suas ações contra-hegemônicas se façam 
presentes e fortes no cotidiano educacional.

Considerações finais

Os pontos que foram tratados aqui 
mostram que muitas das contribuições de Apple 
podem auxiliar em pesquisas que tenham como 
campo as políticas educacionais. Mesmo que 
tais contribuições já tenham sido arroladas, 
cabe um rápido fechamento. É importante ter 
em conta que Apple, em sua obra, propõe uma 
discussão que põe em xeque um determinismo 
econômico nas análises educacionais, trazendo 
à cena aspectos que estão relacionados também 
à esfera da cultura, como hegemonia e senso 
comum e conceitos como raça e gênero. No 
entanto, o autor alerta para a importância 
que a economia e a classe social representam 
nos dias atuais, nos quais a educação vem 
sofrendo fortes processos de mercadorização. 
Isso também precisa ser levado em conta nos 
estudos sobre políticas educacionais, pois é 
grande o compromisso dos pesquisadores da 
educação quanto à reflexão daqueles que têm 
sido os rumos educacionais.

Outro ponto importante é que Apple, 
em toda a sua obra, fala com a teoria, opera 
com os conceitos e não fala sobre a teoria ou 
sobre os conceitos. Essa é uma postura de um 
pesquisador crítico, que se apropria da teoria. 
Apple, através de seus escritos, mostra que a 
metodologia de uma pesquisa não é representada 
apenas por um método ou por procedimentos 
metodológicos, e pontua que o pesquisador 
deve assumir uma postura metodológica que 
inclua uma apropriação dos conceitos com o 
quais deseja operar e o uso dos mesmos, ao 
longo de toda a sua pesquisa, mantendo sempre 
uma vigilância epistemológica. A teorização e 
a prática de pesquisa estão, portanto, sempre 
muito ligadas uma à outra na obra de Apple.

A análise relacional implica exatamente 
essa postura epistemológica, que demanda 
sempre o uso de uma lente grande angular 
(que possibilita ampliar o quanto se vê) por 
parte do pesquisador, que permite sempre estar 
aberto para a complexidade que se apresenta 
no real, examinando concepções, ao longo 
da pesquisa, e reconstruindo outras, a partir 
dos desafios do empírico. Mapear as tensões 
e contradições e suas conexões com outros 
fenômenos sociais é tarefa de todos que se 
dedicam ao exame das políticas públicas em 
educação. Fica claro que a perspectiva trazida 
por Michael Apple nos desafia a analisar 
complexa e detalhadamente e de maneira 
relacional as políticas educacionais.
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Desfazendo os nós heteronormativos da escola: 
contribuições dos estudos culturais e dos movimentos LGBTTTI

Raquel PinhoII

Rachel PulcinoIII

Resumo

O trabalho a seguir configura-se como uma pesquisa de 
caráter teórico, que tem por objetivos compreender as noções 
de cultura e identidade e, a partir delas e de reflexões a 
respeito da história e da atuação dos movimentos LGBTTTIV, 
ponderar possibilidades de superação de práticas escolares 
heteronormativas. Primeiro, expõe considerações a respeito 
do conceito de cultura, o que inclui uma explanação acerca 
dos diferentes tipos de multiculturalismo. Em seguida, articula 
os conceitos de cultura e identidade, a partir dos quais se 
destacam os processos de reconhecimento e de representação, 
fazendo alguns apontamentos sobre igualdade e diferença. 
Depois, reflete especificamente a respeito das identidades 
sexuais e as contribuições das estruturas sociais que modelam 
tais identidades sem, no entanto, as determinarem. A partir 
disso, enfoca os movimentos LGBTTT como movimentos de 
ressignificação e resistência das práticas heteronormativas. 
E, por fim, conclui indicando o pensamento intercultural 
crítico e pós-moderno como aquele que pode repensar e 
desconstruir os mecanismos de exclusão das diferenças 
sexuais presentes no cotidiano escolar. Mas, também, como 
aquele que pode resgatar a problematização para o espaço 
escolar, constituindo-o como espaço de discussão, onde as 
verdades são abaladas. Trata-se do local onde é possível 
pensar, refletir e se colocar no lugar do outro. Um espaço no 
qual é possível ser diferente.

Palavras-chave

Identidade — Sexualidade — Movimentos LGBT — 
Multiculturalimo — Educação intercultural.

I- Este artigo é o resultado do desenvolvimento 
do trabalho Movimentos LGBTTT e educação: 
os nós heteronormativos do pensamento 
e da escola, apresentado no IV Simpósio 
Internacional de Educação Sexual: feminismos, 
identidades de gênero e políticas públicas, 
realizado na Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), em abril de 2015.
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Entendemos que há muitas combinações 
desses termos no esforço de representar as 
diferenças sexuais e de gênero. No entanto, 
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conta da diversidade de identidades que 
habitam esses movimentos
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Undoing the heteronormative tangles of school: 
contributions of cultural studies and LGBTTT movementsI

Raquel PinhoII

Rachel PulcinoIII

Abstract

This study is a theoretical research that has sought to understand the 
concepts of culture and identity and, from these and reflections on 
the history and the proceeding of the LGBTTTIV movements, ponder 
on possibilities of overcoming heteronormative school practices. 
First, it presents considerations on the concept of culture, which 
includes an explanation of the different types of multiculturalism. 
Then, it articulates the concepts of culture and identity, whereupon 
the processes of recognition and representation are highlighted, 
and brings some notes on equality and difference. After, it reflects 
specifically on the sexual identities and contributions of social 
structures that shape such identities without, however, determining 
them. From this, it focuses on LGBTTT movements as movements 
to resignify and resist to heteronormative practices. Finally, it 
concludes that the critical and postmodern intercultural thinking is 
one that can not only rethink and deconstruct the mechanisms of 
exclusion of sexual differences present in everyday school life, but 
also reclaim the questioning for school space, making it a forum for 
discussion, where truths are shaken. Where it is possible to think, 
reflect on and put oneself in the other’s place. A space in which it 
is possible to be different.
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Cultura e diversidade

cultura – Cultura é o conjunto acumulado 
de símbolos, ideias e produtos materiais 
associados a um sistema social, seja ele 
uma sociedade inteira ou uma família. [...] 
A cultura possui aspectos materiais e não 
materiais. A cultura material inclui tudo o 
que é feito, modelado ou transformado como 
parte da vida social coletiva, da preparação do 
alimento à produção de aço e computadores, 
passando pelo paisagismo que produz jardins 
do campo inglês. A cultura não material 
inclui símbolos – de palavras à notação 
musical –, bem como as ideias que modelam 
e informam a vida de seres humanos em 
relações recíprocas e os sistemas sociais dos 
quais participam. As mais importantes dessas 
ideais são as atitudes, as crenças, os valores 
e as normas (JOHNSON1, Allan, 1997, p. 59, 
grifos do autor).

cultura (lat. cultura) 3. Em oposição à 
natura (natureza), a cultura possui duplo 
sentido antropológico: a) é o conjunto 
das representações e dos comportamentos 
adquiridos pelo homem enquanto ser 
social. Em outras palavras, é o conjunto 
histórica e geograficamente definido das 
instituições características de determinada 
sociedade, designando “não somente as 
tradições artísticas, científicas, religiosas e 
filosóficas de uma sociedade, mas também 
suas técnicas próprias, seus costumes 
políticos e os mil usos que caracterizam 
a vida cotidiana” (Margaret Mead); b) é o 
processo dinâmico de socialização pelo qual 
todos esses fatos de cultura se comunicam e 
se impõem em determinada sociedade, seja 
pelos processos educacionais propriamente 
ditos, seja pela difusão das informações em 
grande escala, a todas as estruturas sociais, 

1- Referenciar autores com nome e sobrenome e não apenas sobrenome 
como feito usualmente é uma forma de evidenciar os gêneros dos 
pesquisadores e, por consequência, as mulheres na pesquisa, o que 
contribui com as lutas de reconhecimento e com valorização da identidade 
feminina de forma mais ampla.

mediante os meios de comunicações de 
massa. Nesse sentido, cultura praticamente 
se identifica com o modo de vida de 
uma população determinada, vale 
dizer, com todo o conjunto de regras e 
comportamentos pelos quais as instituições 
adquirem um significado para os agentes 
sociais (JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, 
Danilo, 2006, p. 63, grifos dos autores).

Em alinhamento com o acima citado, 
Stuart Hall (2001, p. 32) define cultura como 
o terreno real de práticas, representações e 
costumes de qualquer grupo histórico específico. 
Para ele, a cultura não tem um caráter fixo. Ao 
contrário, ela é fluida, coletiva e produtiva. 
Fluida, uma vez que as produções humanas 
estão constantemente se redescobrindo e se 
reinventando. Coletiva, porque é produzida e 
reproduzida através de relações entre pessoas, 
ou seja, de relações sociais. E produtiva, por 
suas ações e efeitos, isto é, refere-se àquilo que 
nós fazemos com a cultura, e também àquilo 
que a cultura faz conosco. Mas isso não implica 
reduzir tudo à cultura, não implica argumentar 
que nada existe senão a cultura. Na verdade, 
implica considerar que em toda prática 
social se encontram envolvidas questões de 
significado cultural.

Povos isolados apresentam culturas 
bem demarcadas. Neles, ritos e rituais 
específicos são passados às novas gerações e 
compõem a tradição cultural. As emoções e os 
comportamentos, treinados desde a mais terna 
idade, determinam personalidades específicas. 
A coletividade atua mais para manter e 
transmitir os hábitos culturais tradicionais do 
que para atualizá-los de acordo com novos 
quereres, fazeres e saberes. Tais formas de 
transmissão cultural variam de acordo com 
cada cultura e são fundamentais para a 
manutenção das sociedades.

O objetivo da transmissão cultural é 
ensinar a pensar, atuar e sentir adequadamente 
(SPINDLER, George, 1987, p. 206). Contudo, 
o processo de transmissão cultural não é 
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necessariamente racional, o que demonstra sua 
naturalização. No processo de naturalização, 
reside a tomada de todos esses aspectos culturais, 
tanto materiais quanto não materiais, como 
verdades, como a forma certa de realização e 
de pensamento.

Com o aumento da globalização e do 
contato entre culturas, manter tais tradições 
blindadas de interferência externa é um grande 
desafio para os povos. Inseridas no mesmo 
espaço social, diversas culturas historicamente 
estabelecidas são obrigadas a conviver, não 
apenas as culturas, mas também todos os seus 
significados, suas verdades e suas formas de 
transmissão cultural. É nesse momento que 
os conflitos emergem e vemos uma disputa 
acirrada de poder. Segundo Michel Foucault 
(2000, p. 12), saber e poder estão estritamente 
relacionados. Para ele, não existe verdade 
absoluta, mas:

[...] cada sociedade tem seu regime de 
verdade, sua “política geral” de verdade: 
isto é, os tipos de discurso que ela acolhe 
e faz funcionar como verdadeiros; os 
mecanismos e as instâncias que permitem 
distinguir os enunciados verdadeiros dos 
falsos, a maneira como se sanciona uns e 
outros; as técnicas e os procedimentos que 
são valorizados para a obtenção da verdade; 
o estatuto daqueles que têm o encargo de 
dizer o que funciona como verdadeiro.

Assim, um discurso acolhido como 
culturalmente verdadeiro, além de julgar e 
classificar, atua desqualificando e excluindo 
outros discursos e, com isso, reforça a sua 
hegemonia de discurso universal. Nas relações 
sociais, aquele que se constitui no discurso 
dominante, e com isso na verdade estabelecida, 
detém o poder em comparação ao outro, 
desprovido desta verdade.

O discurso, a verdade e o poder são 
construídos na relação, que se estabelece entre 
as pessoas, sem que ninguém seja detentor 
(FOUCAULT, Michel, 2009, p.104), ou seja, o 

poder não possui materialidade, ele é relacional. 
Enquanto existe relação, existe o poder. Fora da 
relação, não há poder. Contudo, muitas vezes 
ouvimos e dizemos que um determinado grupo 
possui o poder ou que existe “assimetria de 
poder entre os diferentes grupos socioculturais” 
(CANDAU, Vera, 2009, p. 52). Mas não devemos 
pensar o poder como algo material que um 
determinado grupo sociocultural possui, e sim 
que nas diversas relações sociais estabelecidas 
um determinado grupo sociocultural 
recorrentemente detém o poder. Lembramos 
ainda que tais relações não acontecem sem 
disputa e sem conflito.

A sociedade contemporânea brasileira 
abarca uma diversidade de grupos sociocultu-
rais. Apesar disso, é preciso ter cuidado ao afir-
mar sua multiculturalidade, uma vez que mul-
ticultural e pluricultural possuem significados 
diferentes. Segundo, Alan Johnson (1997, p. 52), 
o pluralismo cultural é o fenômeno de coexis-
tência de diferentes culturas que mantêm certo 
grau de identidade separada, ou seja, não renun-
cia inteiramente à sua origem. Em contraparti-
da, mais que um fenômeno, o multiculturalis-
mo é um movimento ativo nascido nos Estados 
Unidos que objetiva a valorização de meios 
formativos étnicos diferentes (JOHNSON, Alan, 
1997, p. 155). A respeito do multiculturalismo, 
Vera Candau (2012, p. 242-243) explica-nos que:

[...] a palavra multiculturalismo é polissê-
mica, admitindo pluralidade de significa-
dos. [...] No entanto, é possível reduzir a 
diversidade de sentidos atribuídos ao ter-
mo multiculturalismo a três fundamentais, 
que denomino multiculturalismo assimila-
cionista, multiculturalismo diferencialista 
e multiculturalismo interativo.

O multiculturalismo assimilacionista 
busca a integração de todos à sociedade e a 
incorporação de todos à cultura hegemônica, mas 
sem modificar a matriz estrutural da sociedade. 
No caso da educação, promove-se uma política 
de universalização da escolarização, mas sem 
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questionar seu caráter monocultural. Quanto 
ao multiculturalismo diferencialista, este 
coloca ênfase no reconhecimento da diferença 
e nas garantias de expressão e participação 
das diferentes identidades culturais presentes 
na sociedade, pois visa a manter as matrizes 
culturais. Já o multiculturalismo interativo ou 
interculturalidade articula políticas de igualdade 
com políticas de identidade e reconhecimento 
das diferenças. Em alinhamento com a autora, 
acreditamos ser o terceiro tipo o mais adequado 
para a construção de sociedades democráticas.

Indo além, a autora aponta a 
existência de três diferentes concepções de 
multiculturalismo interativo: relacional, 
funcional e crítica (CANDAU, 2012, p. 243-
244). O multiculturalismo interativo relacional 
refere-se basicamente ao intercâmbio entre 
culturas e sujeitos socioculturais. Esta concepção 
tende a reduzir as relações interculturais a 
interpessoais. O multiculturalismo interativo 
funcional é assumido como uma estratégia 
política dos governos para favorecer a coesão 
social, assimilando os grupos socioculturais 
subalternizados à cultura hegemônica, ou seja, 
também não afeta a estrutura e as relações de 
poder vigentes. Já o multiculturalismo interativo 
crítico ou interculturalidade crítica vai questionar 
as desigualdades construídas ao longo da história 
entre diferentes grupos socioculturais, inclusive 
as de gênero e sexualidade. Assim, tal perspectiva 
aponta à construção de sociedades que assumam 
as diferenças como constitutivas da democracia 
e que sejam capazes de construir relações novas, 
verdadeiramente igualitárias, entre os diferentes 
grupos socioculturais, o que supõe empoderar 
aqueles que foram historicamente inferiorizados.

Um grupo sociocultural é um sistema 
social que envolve interação regular entre 
seus membros e uma identidade coletiva 
comum (JOHNSON, Allan, 1997, p. 118). Isso 
significa que o grupo tem um senso de nós que 
permite que seus membros se considerem como 
pertencendo a uma entidade separada e superior 
a eles. Dessa forma, existe uma separação bem 
marcada: nós – os pertencentes ao grupo – e eles 

– os que estão de fora do grupo. Essa sensação 
de pertencimento delimita uma identidade, o 
que gera hostilidades às fronteiras e conflitos a 
partir das diferenças.

Identidade

De uma perspectiva sociológica, o self é um 
conjunto relativamente estável de percepções 
sobre quem somos em relação a nós mesmos, 
aos outros e aos sistemas sociais. [...] Em 
um nível mais estrutural o self baseia-se 
também em ideias culturais sobre os status 
sociais que ocupamos. Dessa maneira, por 
exemplo, a mulher que é mãe recorrerá a 
ideias culturais sobre mães ao construir sua 
ideia sobre quem ela é. De modo análogo, 
ela pode usar ideias culturais sobre mulheres, 
sobre várias ocupações, sobre idade e assim 
por diante, e com elas formar um senso 
geral sobre quem ela é. Este componente do 
autoconceito, que se baseia nos status sociais 
ocupados pelo indivíduo, é conhecido como 
identidade social (grifos do autor, JOHNSON, 
Allan, 1997, p. 126, 204).

identidade (lat. tardio identitas) 4. A 
questão da identidade e da diferença, do 
mesmo e do outro, é uma das questões 
mais centrais da metafísica clássica em 
seu surgimento (Heráclito, Parmênides, 
Platão). Temos, por um lado, a busca de 
um elemento único, a essência, o ser, que 
explique a totalidade do real (Parmênides); 
por outro lado, o pluralismo de Heráclito 
vê o real como reino da diferença, da 
mudança e do conflito, sendo que em um 
sentido dialético algo pode ser e não ser 
o mesmo, já que está em mudança. Platão 
busca, de certo modo, conciliar ambas 
as posições que o influenciaram em sua 
metafísica dualista, segundo a qual a 
mudança pertence ao mundo material, ao 
mundo das aparências, sendo o mundo das 
formas fixo, eterno (JAPIASSÚ, Hilton; 
MARCONDES, Danilo, 2006, p. 145).
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No início do século XX, a antropologia 
concretizou-se como a disciplina que 
conhecemos hoje a partir do desenvolvimento 
de quatro importantes linhas acadêmicas: Franz 
Boas, Radcliffe-Brown, Bronislaw Malinowski e 
Marcel Mauss (ERIKSEN, Thomas, 1995, p. 13). 
Basicamente, estas linhas afirmam a centralidade 
dos processos culturais para a consolidação 
da diversidade de identidades encontradas no 
mundo. Ou seja, a observação das diferentes 
culturas leva-nos à observação das diferenças 
entre elas e aponta-nos que as características 
humanas não são completamente naturais, 
mas naturalizadas, oriundas de processos 
sociais e disputas históricas de construção de 
características dominantes.

A cultura produz sentidos e significados. 
Esses sentidos estão contidos em estórias, 
memórias e imagens que servem de referências 
e nexos para a constituição das identidades. 
Os indivíduos com suas identidades serão 
responsáveis pela perpetuação dos elementos 
culturais, isto é, pela transmissão cultural. 
Vemos, então, que as identidades e a cultura, 
à qual elas pertencem, se retroalimentam, 
sendo ambas fluidas e em processo. Elementos 
culturais dão forma às identidades. Enquanto 
que cada indivíduo é um agente de reprodução 
e modificação dos elementos da cultura.

A identidade abarca um conjunto 
de identidades transculturais, uma vez que 
possuímos identidades sexuais, de gênero, 
étnicas, religiosas, econômica etc. Zilá Bernd 
(2005, p. 149) afirma que o prefixo trans 
comporta as noções de ultrapassagem, de 
passar além, de sair de si mesmo, e gera novas 
formas de conhecimento e de relação com o 
mundo. Entendemos identidades transculturais 
como aquelas que perpassam as culturas, 
por exemplo: mesmo que em cada cultura os 
signos e significados das identidades de gênero 
sejam diferentes, todas as culturas possuem 
identidades de gênero. Entretanto, apesar de ser 
multidimensional, a identidade não perde sua 
unidade, uma vez que cada indivíduo irá integrar 
uma pluralidade de referências e marcadores 

identitários em seu eu. A identidade é única, 
mas também fragmentada. As identidades 
transculturais não apenas coexistem; elas 
influenciam umas nas outras, se entrecruzam. 
Como veremos adiante, as identidades sexuais 
e de gênero estão fortemente relacionadas e 
se influenciam mutuamente. Por exemplo, ser 
heterossexual implica a relação com o gênero 
oposto. Muitas vezes, assumir uma identidade 
sexual implica assumir um gênero e vice-versa. 
Mas o que acontece quando se transgride essa 
relação gênero-sexualidade?

Como dito anteriormente, para além de 
um conjunto de características, a identidade 
envolve o sentimento de integração a um grupo 
de pertencimento, o que é influenciado pelos 
mecanismos de afiliação e exclusão, isto é, por 
processos de identificação ou estranhamento, 
pela demarcação simbólica de quem pode ou 
não pertencer ao grupo, pela definição do nós 
e do eles, o que nos leva à representação, ao 
processo como o outro é representado e ao 
processo de como eu sou representado a partir 
do outro. Assim, ser mulher implica não ser 
homem e implica negar todas as características 
que compõem a identidade masculina. Stuart 
Hall (2000, p. 110) afirma que:

[...] as identidades são construídas por 
meio da diferença e não fora dela. Isso 
implica o reconhecimento radicalmente 
perturbador de que é apenas por meio da 
relação com o outro, da relação com aquilo 
que não é, com precisamente aquilo que 
falta, com aquilo que tem sido chamado 
de exterior constitutivo, que o significado 
“positivo” de qualquer termo – e, assim, 
sua “identidade” – pode ser construído.

Sendo a construção da identidade um 
processo relacional e contínuo, e admitindo 
sua incompletude, seria melhor falarmos em 
identificação no lugar de identidade, pois ela 
nos dá a ideia de uma relação entre indivíduos 
e práticas discursivas. A identificação aponta-
nos o reconhecimento de uma característica 
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comum, mas também o seu caráter processual, 
de algo que está sendo, é transitório e vai se 
modificando de acordo com as experiências e 
os encontros.

Dito isso, corroboramos com uma visão 
subjetivista do fenômeno da identidade. Denys 
Cuche (2002, p. 180) aponta-nos que existem 
duas formas de pensar a identidade. A concepção 
objetivista define e descreve a identidade 
a partir de um certo número de critérios 
determinantes e objetivos: a origem comum, 
a língua, a cultura, a religião, o território etc. 
Já a concepção subjetivista encara a identidade 
como um fenômeno dinâmico, um sentimento 
de vinculação ou uma identificação a uma 
coletividade imaginária. No entanto, apontamos 
que é necessário cuidado para não interpretar a 
identidade como um processo efêmero baseado 
em escolhas racionais. A coletividade existe, 
resiste e exerce forte influência na identificação, 
a partir de mecanismos explícitos e velados em 
discursos e práticas.

Allan Johnson (1997, p. 204) destaca 
que uma parte importante da identidade é 
o eu ideal, que consiste nas ideias de quem 
deveríamos ser. A partir da reflexão a respeito 
da expressão coletivos feitos desiguais, de 
Miguel Arroyo (2010, p. 1381), que nos força a 
ler na própria expressão os processos históricos 
de produção-reprodução dessas desigualdades 
sociais, preferimos utilizar não a ideia de um 
eu ideal, mas de um eu idealizado ou um eu 
feito ideal. Assim, colocamos em evidência 
o processo social e histórico de construção-
produção desse ideal. Distintas representações 
identitárias podem circular no espaço social, 
mas apenas algumas delas ganham visibilidade, 
ou seja, negamos a diversidade e passamos a 
encarar as representações visibilizadas como 
sendo a realidade. Dessa forma, os grupos 
culturais ligados a essas representações são 
vistos como normais e têm a possibilidade de 
representar não só a si mesmos, como a todos 
os outros. Eles tornam-se a norma, a referência, 
o natural, o ideal. Contudo, esse processo não 
é imune a conflitos interpessoais, tampouco 

a conflitos intrapessoais, pois a comparação 
desta identidade idealizada com a identidade 
real pode afetar a autoestima, acarretando 
consequências negativas para o indivíduo.

Além do autorreconhecimento, temos o 
reconhecimento do outro, daquele ou daquela 
que não compartilha atributos que possuímos, 
e que acontece a partir do lugar social que 
ocupamos (LOURO, Guacira, 2010, p. 15). 
Nesse processo de reconhecimento identitário, 
está presente a atribuição de diferenças, mas 
também a instauração de desigualdades. O que 
temos presenciado a respeito das diferenças 
sexuais é que são hierarquizadas, instituindo 
desigualdades sexuais, a exemplo: as 
heterossexualidades se constituem como norma 
a partir da rotulação das outras práticas como 
desviantes, subversivas ou doentes.

Segundo Vera Candau (2012, p. 239),

[...] é possível se trabalhar questões 
relacionadas à igualdade sem incluir 
a questão da diferença, nem se pode 
abordar a questão da diferença dissociada 
da afirmação da igualdade. De fato, a 
igualdade não está oposta à diferença, 
e sim a desigualdade, e diferença não se 
opõe a igualdade e sim a padronização, a 
produção em série, a uniformização.

Isso significa que devemos desconstruir 
o conceito de igualdade que remete a um 
processo de uniformização, homogeneização e 
padronização, pois tal processo está orientado a 
afirmação de uma cultura comum a que todos e 
todas têm direito a ter acesso. Nele, as diferenças 
culturais não são reconhecidas; ao contrário, 
são silenciadas e negadas. Isso significa também 
desassociar o conceito de diferença de deficiência 
ou déficit cultural. E também destituí-lo de 
sinônimo da desigualdade. A desigualdade 
instaura-se sobre as diferenças, quando estas são 
hierarquizadas, ou seja, quando a uma diferença 
é atribuída o valor de normal, ficando outras 
com o rótulo de anormais, desviantes, inferiores. 
Reconhecer a articulação entre igualdade 
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e diferença é lutar contra padronizações e 
desigualdades que marginalizam e excluem 
os indivíduos de importantes espaços de 
socialização, tais como a escola.

Sendo assim, as ideias reiteradas pela 
cultura e pelas instituições sociais influenciam 
no modo como os indivíduos encaram as 
diferenças e, consequentemente, constroem 
suas identidades. Dentro do objetivo deste texto, 
ressaltamos as diferenças sexuais. Sexualidade 
e gênero estão relacionados entre si e atrelados 
ao componente biológico do corpo, mas 
não somente. Sexualidade e gênero também 
possuem um caráter fortemente cultural. Não é 
apenas algo dado, mas um processo histórico 
e relacional, o que significa dizer que se 
constituem em meio a uma rede que envolve 
corpo, prazer, normas, proibições, fugas, saberes 
e poderes (FERRARI, Anderson, 2014, p. 114). A 
forma como a cultura apropria-se dos corpos 
define as práticas e os rituais relacionados ao 
sexo, o que impacta a construção social das 
identidades sexuais.

Identidade sexual

Ora, é evidente que essas identidades 
(sexuais e de gênero) estão profundamente 
inter-relacionadas; nossa linguagem e 
nossas práticas muito frequentemente as 
confundem, tornando difícil pensá-las 
distintamente. No entanto, elas não são 
a mesma coisa (LOURO, Guacira, 2008a, 
p. 26-27).

Para Maria Luiza Heilborn (1993, p. 
51), gênero significa a dimensão dos atributos 
culturais conferidos a cada um dos sexos 
em contraste com a dimensão anatômico-
fisiológica dos seres humanos. Todavia, 
podemos ser mais precisos: conota a dimensão 
psicológica e cultural, inscrita nos corpos 
biológicos, construída historicamente, baseada 
nos estereótipos e padrões sexuais de feminino 
e masculino, que envolve relações de poder nas 
diversas instituições sociais. Indo além,

[...] podemos analisar gênero como uma so-
fisticada tecnologia social heteronormativa, 
operacionalizada pelas instituições médicas, 
linguísticas, domésticas, escolares e que 
produzem constantemente corpos-homens 
e corpos-mulheres. Uma das formas para se 
reproduzir a heterossexualidade consiste em 
cultivar os corpos em sexos diferentes, com 
aparências “naturais” e disposições sexuais 
diferentes. (BENTO, Berenice, 2006, p. 1).

Na sociedade brasileira, temos dois 
gêneros (mulher e homem) baseados em 
dois sexos (fêmea e macho), separados 
dicotomicamente de acordo com características 
sexuais primárias (aparelhos reprodutores) e 
secundárias (pelos, voz, forma do corpo, seios) 
distintas. Segundo Joan Scott (1995, p. 85-
86), as relações de gênero são constitutivas 
das relações sociais e nelas podemos encontrar 
mecanismos e formas de relações de poder, nas 
quais mulheres e homens são organizados dentro 
de um conjunto específico de características 
que definem padrões idealizados daquilo que 
conhecemos como feminino e masculino.

Embora esta distinção pareça-nos 
biologicamente óbvia, em outras culturas 
podemos observar um, três ou mais gêneros. 
Por exemplo, as hijras da Índia, Bangladesh 
e Paquistão são consideradas um terceiro 
gênero. As hijras podem ser indivíduos tanto 
pertencentes a uma casta quanto a um culto. 
Possuem uma deusa própria, Bahuchara Mata. 
Pela visão ocidental, podem ser consideradas 
mulheres transgênero ou transexuais, 
dependendo se foi ou não realizada a castração 
(remoção do pênis). Apesar de ter um passado 
participativo, após a ocupação britânica dessas 
regiões, esta casta é marginalizada e excluída de 
vários espaços sociais, sendo obrigada a viver 
escondida ou de mendicância e prostituição 
(KHALEELI, Homa, 2014).

A sexualidade é entendida aqui como 
um conjunto de vivências, práticas cotidianas, 
de usos e costumes associados à intimidade, 
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ao prazer e às expressões amorosas. Ela está 
envolvida em valores morais e é influenciada 
por práticas, discursos e pensamentos coleti-
vos (FURLANI, Jimena, 2007, p. 13). Apesar 
de existirem grupos culturais para a sexuali-
dade, também chamados de orientação sexu-
al, a identidade sexual é pessoal e construída 
durante o processo de vida do sujeito, isto é, a 
identidade sexual do indivíduo mantém carac-
terísticas que o permitem pertencer a um gru-
po cultural, mas não se encerra em tais carac-
terísticas básicas. Existem diversas formas de 
expressar e viver a heterossexualidade, assim 
como existem para todas as outras orientações 
sexuais. É por isso que damos preferência ao 
tratamento no plural das orientações: heteros-
sexualidades, homossexualidades, bissexuali-
dades, transexualidades e assexualidades.

Longe de surgir espontaneamente 
de cada corpo recém-nascido, a identidade 
sexual inscreve-se reiteradamente por meio 
de repetições e de recitações dos códigos 
socialmente investidos como naturais (BENTO, 
Berenice, 2006, p. 2). Assim, tidas como natural, 
as heterossexualidades constituem-se em uma 
matriz que conferirá sentido às diferenças 
entre os gêneros. Da mesma forma, a reiteração 
dos papéis de gênero garante o discurso das 
heterossexualidades. A esta ordem social 
naturalizada, chamamos heteronormatividade. 
Sendo assim, a sociedade em que vivemos 
pode ser classificada como heteronormativa. 
Podemos destacar cinco instituições sociais 
que atuam de forma significativa no controle 
heteronormativo por meio de discursos e 
práticas: a família, as religiões, as ciências 
médicas, as leis jurídicas e a escola (BORRILLO, 
Daniel, 2010, p. 41; FOUCAULT, Michel, 2009).

As ciências médicas, que voltaram seu 
olhar para as sexualidades a partir do século 
XVIII, esforçaram-se, em alinhamento com o 
pensamento judaico-cristão, para descobrir a 
origem das homossexualidades e como curá-la. 
Especialmente a psiquiatria localizou por muito 
tempo as homossexualidades nas categorias de 
doença, neurose, perversão e/ou excentricidade. 

Até 17 de maio de 1990, as homossexualidades 
constavam na Classificação Internacional 
de Doenças (CID) da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), quando foi oficialmente 
desmarcada como patologia. Todavia, ainda 
constam como doenças os transtornos de 
identidade sexual (Código F64), que contém os 
subitens transexualismo (F64.0) e travestismo 
bivalente (F64.1). A CID é usada largamente na 
Europa Ocidental e no Brasil, sendo referencial 
do nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Já nos 
EUA, é adotado o Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) pela 
American Psychiatric Association (APA), no 
qual as homossexualidades não constam como 
doença desde 1973 e no qual as bissexualidades 
nunca foram classificadas como transtorno. 
Acerca dos indivíduos transgêneros, o 
documento aponta que alguns recebem o 
diagnóstico psiquiátrico de disforia2 de gênero 
quando procuram tratamento. Contudo ter tal 
diagnóstico, ou ser transgênero, ou ser gênero 
variante, não implica qualquer prejuízo no 
julgamento, estabilidade, confiabilidade ou 
capacidades gerais sociais e vocacionais, o que 
permite ter acesso aos direitos jurídicos como 
qualquer outro cidadão. Vale ressaltar que a 
APA se posiciona oficialmente contra qualquer 
tipo de discriminação a tais identidades e a 
favor da contemplação dessas identidades nos 
direitos jurídicos.

De modo geral, as religiões cristãs 
possuem uma tradição moral que condena o que 
é contrário à heterossexualidade, por transgredir 
aos papéis de gênero e, com isso, a vontade 
de Deus. Segundo o documento Sexualidade 
humana: verdade e significado, a Igreja Católica 
considera que “os atos de homossexualidade, que 
são intrinsecamente desordenados e contrários 
à lei natural” (VATICANO, 1995). O documento 
ainda reforça os papéis de gênero e indica a 
castidade pré-matrimônio e o matrimônio como 
os melhores caminhos para uma vida plena em 

2- (1) Mal-estar, (2) Indisposição, (3) Mudança repentina e transitória do 
estado de ânimo, tais como sentimentos de tristeza, pena, angústia, (4) 
Antônimo de euforia.
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Deus. Além das homossexualidades, a Igreja 
condena explicitamente o que ela classifica 
como perversões sexuais: a masturbação, a 
fornicação, a prostituição, a pornografia, o 
estupro, o incesto e a pedofilia, entre outros. 
Esse conjunto é problemático, pois diferentes 
práticas são colocadas em pé de igualdade 
moral. Além disso, as religiões cristãs estão 
ainda fortemente atreladas ao Estado, apesar 
dos esforços em se constituir um Estado laico 
para além dos documentos oficiais.

As leis jurídicas não contemplam 
direitos fundamentais aos homossexuais. Um 
passo dado em direção à igualdade de direitos 
se deu em 05 de maio de 2011, quando foi 
reconhecida, por unanimidade pelo Superior 
Tribunal Eleitoral (STF), a união estável entre 
pessoas do mesmo sexo e pedida a procedência 
das ações para excluir qualquer significado 
do artigo 1.723 do Código Civil que impeça 
o reconhecimento da união entre pessoas do 
mesmo sexo como entidade familiar. Contudo, 
em 2013, o deputado Anderson Ferreira3 (PR-
PE) pediu aprovação do Projeto de Lei 6583/13, 
que cria o Estatuto da família, no qual o art. 2º 
define entidade familiar como:

[...] o núcleo social formado a partir da 
união entre um homem e uma mulher, 
por meio de casamento ou união estável, 
ou ainda por comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes.

Não obstante, a criação de tal estatuto 
é um retrocesso, pois marginaliza outras 
configurações de família, como: mãe solteira e 
filhos, pai solteiro e filhos, casais divorciados e 
filhos, casais heterossexuais que não possuem 
contratos matrimoniais, entre outras já 
presentes e legitimadas em nosso cotidiano. A 
criação do Estatuto da família deve ser pensada 
como um problema não só para as famílias de 
casais homossexuais, como também para as de 
casais heterossexuais.

3- Em seu perfil público, o deputado Anderson Ferreira declara-se evangélico.

A escola e a família reproduzem saberes sem 
considerar a base fortemente heteronormativa da 
nossa sociedade e atuam no controle e vigilância 
das identidades de gênero e sexualidade. Não 
obstante, é indispensável que reconheçamos que 
a escola não apenas reproduz as concepções de 
gênero e sexualidade que circulam na sociedade, 
mas que ela própria as produz. A escola tem sido 
uma das instituições sociais responsáveis pelo 
controle e a correção dos considerados anormais, 
dos desviantes, fazendo funcionar os dispositivos 
disciplinares de poder. Segundo Michel Foucault 
(2008, p. 117),

[...] a ‘disciplina’ não pode se identificar 
com uma instituição nem com um aparelho; 
ela é um tipo de poder, uma modalidade 
para exercê-lo, que comporta todo um 
conjunto de instrumentos, de técnicas, de 
procedimentos, de níveis de aplicação, de 
alvos; ela é uma ‘física’ ou uma ‘anatomia’ 
do poder, uma tecnologia.

A escola pratica a pedagogia da 
sexualidade e o disciplinamento dos corpos, 
que são sutis, velados, contínuos e, por 
isso, muito eficientes e duradouros (LOURO, 
Guacira, 2010, p. 17). Isso porque independe 
dos discursos explícitos, da existência de uma 
disciplina de educação sexual. A sexualidade 
está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, 
ela não é algo que se possa desligar ou despir 
(LOURO, Guacira, 2008a, p. 81). Ao legitimar 
determinadas identidades e práticas sexuais, 
reprime e marginaliza outras. A produção 
das heterossexualidades é acompanhada pela 
rejeição das homossexualidades, que se expressa 
na homofobia declarada ou disfarçada.

Dessa forma, a escola é também um 
espaço de violência contra as identidades outras 
de gênero e sexualidade. Em contrapartida, por 
ser um espaço legitimado de verdade e saber, 
meninos e meninas buscam a escola como 
um espaço de entendimento para o que estão 
vivendo no campo das sexualidades, reforçando 
a escola como um lugar do conhecimento 
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e vinculando diretamente a questão das 
sexualidades ao saber (FERRARI, Anderson, 
2014, p. 107). O debate social em torno das 
sexualidades entra na escola sem pedir licença 
e os conflitos emergem, convocando-a a 
participar deste movimento de ressignificação.

O que podemos constatar é que 
tais instituições sociais não funcionam 
isoladamente. Elas se permeiam e reforçam-
se, dando suporte ao funcionamento da 
outra. Também podemos notar uma grande 
resistência dos grupos dominantes aos avanços 
progressistas, não apenas evitando o avanço 
dos movimentos multiculturais, mas também 
tentando reverter processos já legitimados, 
como é o caso da tentativa de criação do 
Estatuto da família. Ainda assim, dentro 
de cada uma dessas instituições existem 
diferentes correntes de pensamento e muitos 
avanços já foram realizados. Porém, apesar 
de tais ondas alternativas e lutas políticas por 
reconhecimento, a heteronormatividade ainda 
se encontra fortemente naturalizada.

Contextualização dos movimentos 
LGBTTT4 no Brasil e no mundo

Os Direitos Humanos proclamados 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 1948, são fruto de uma longa trajetória 
histórica e estão relacionados com as lutas 
sociais. Primeiramente, as lutas se dão por 
referenciais da modernidade, ou seja, possuem 
as questões da igualdade, da liberdade e 
da universalidade como centrais em sua 
construção. Na modernidade, a preocupação 
era com a identificação nacional e com as lutas 
de classe. Estes são considerados movimentos 
sociais tradicionais.

A partir do fim da Segunda Guerra 
Mundial, vislumbramos um desenrolar 
pós-moderno, no qual o eterno passa a ser 
4- Elegemos a sigla LGBTTT para indicar os movimentos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. Entendemos que existam 
muitas combinações desses termos no esforço de representar as diferenças 
sexuais e de gênero. No entanto, acreditamos que nenhuma combinação dá 
conta da diversidade de identidades que habitam esses movimentos.

contingente, o local se sobrepõe ao geral e 
os interesses se particularizam (ALVES, José 
Augusto, 2005, p. 32), pois o processo de 
identificação vai privilegiar a comunidade 
como espaço de realização individual. O 
espaço de disputas se amplia. As reivindicações 
por cidadania são apresentadas por grupos 
menores que o Estado e independentes das 
classes sociais, são os novos movimentos 
sociais: grupos raciais, movimentos LGBTTT, 
iniciativas feministas, representações religiosas, 
entre outros. Os novos movimentos sociais 
trouxeram em seus discursos a valorização de 
princípios como livre organização, autogestão, 
democracia de base, direito à diversidade e 
respeito à individualidade, respeito à identidade 
local e regional, e noção de liberdade individual 
associada à liberdade coletiva. Atualmente, os 
novos movimentos sociais questionam em que 
medida os direitos conquistados na modernidade 
reconhecem as diferenças culturais.

Esses novos eixos de radicalização dos 
princípios de igualdade e liberdade através 
da busca pelo respeito à diferença só foram 
conquistados por meio da militância que se 
organizou em torno das demandas de cada 
um desses segmentos e que politizou outros 
espaços da vida social. Segundo Marco Aurélio 
Prado; Frederico Machado (2008, p. 84), 
apesar dos movimentos e ações coletivas não 
totalizarem as frentes de participação em torno 
destas questões, eles foram fundamentais para 
processar os pontos mais visíveis dos impasses 
público e institucional junto ao Estado-nação.

A respeito dos movimentos LGBTTT 
no mundo ocidental, temos três momentos 
temporais bem demarcados. O primeiro momento 
refere-se ao surgimento e à manutenção de 
diversas organizações, em países europeus, 
do fim do século XVIII até o início do século 
XX. Um segundo momento refere-se ao pós-
guerra e termina no Stonewall Riots5, cuja 
fase demarca uma maior organização e uma 
ideologia orientada para o assimilacionismo 

5- Para mais informações, ver: Marco Aurélio Prado; Frederico Machado, 
2008, p. 99-100.
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social. O terceiro momento, chamado Liberação 
gay, começa em 1969 e se prolonga até hoje. 
Assistimos a uma volta radical do mundo gay 
no cenário social em uma ideologia orientada 
para o ativismo social, na qual esta minoria 
exerce cada vez mais influência na cultura, 
nas instituições e na política. É nessa fase 
que emerge uma heterogeneidade de termos 
para tentar dar conta das identidades 
homossexuais (PRADO, Marco Aurélio; 
MACHADO, Frederico, 2008, p. 88).

O ativismo pró-valorização da 
diversidade sexual eleva as homossexualidades 
de um problema pessoal a um problema social. 
A discussão não se limita mais a processos 
de exclusão estruturais e passa a abranger 
processos de exclusão simbólica. Nos Estados 
Unidos, a participação política e as alianças com 
outros grupos identitários em prol de conquista 
de direitos aumentaram no início da década de 
70, mas se enfraqueceram logo depois devido 
a disputas dentro e fora dos movimentos, por 
exemplo: em relação à constituição de uma 
representação identitária da homossexualidade 
na sociedade e à resistência encontrada nos 
grupos sociais conservadores, respectivamente. 
A notoriedade dos movimentos foi retomada na 
década de 80 com a proliferação dos casos de 
AIDS6. Apesar de um primeiro momento de forte 
culpabilização das práticas homossexuais pela 
proliferação do vírus, e com isso o reforço do 
preconceito, os movimentos adquirem recursos 
materiais e estruturais para a sua manutenção.

Os movimentos LGBTTT norte-
americanos influenciaram muitas frentes pelo 
mundo. No Brasil, foi criada em 31 de janeiro de 
1995, com 31 grupos fundadores, a Associação 
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (ABGLT), cuja missão é 
promover ações que garantam a cidadania e os 
direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais, contribuindo para a 
6- A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA, em inglês: AIDS) é 
provocada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH, em inglês: HIV), 
que penetra no organismo por contato com uma pessoa infectada. A 
transmissão se dá por: relações sexuais, contato com sangue infectado e 
de mãe para filho.

construção de uma sociedade democrática, 
na qual nenhuma pessoa seja submetida a 
quaisquer formas de discriminação, coerção e 
violência, em razão de suas orientações sexuais 
e identidades de gênero. Hoje, a ABGLT é uma 
rede nacional de 308 organizações afiliadas. E 
é a maior rede LGBTTT na América Latina. Ela 
é central para a promoção de políticas públicas, 
como o Programa Brasil sem homofobia, e de 
debates legislativos visando à aprovação de leis 
relacionadas ao tema.

Em um passado recente, as identidades 
sexuais pareciam definidas e naturais. Hoje, os 
movimentos LGBTTT exigem o reconhecimento 
da diversidade sexual como possibilidade da 
condição humana e reclama direitos a ela 
relacionados, além de combater todas as formas 
de homofobia e sexismo. Com isso, outras formas 
de viver a sexualidade encontraram ambiente 
propício para se mostrar e lutar por espaço. Além 
de impactos na vida cotidiana, isso também 
alimenta os debates acadêmicos sobre o tema.

Em sua tese de doutorado, intitulada 
Quem sou eu? Que lugar ocupo? - Grupos gays, 
educação e a construção do sujeito homossexual, 
Anderson Ferrari (2005, p. 98) questiona se 
seria possível:

[...] pensar como renovação a preocupação 
com a educação mais formal, sobretudo 
após a epidemia da AIDS, que em seu 
início atingiu, sobremaneira, a comunidade 
homossexual masculina, sendo apelidada, 
inclusive de “câncer gay”? Ante a 
exigência de se organizar contra a doença, 
os grupos gays reafirmaram a importância 
da educação como a melhor arma nessa 
guerra sem tréguas.

Para Anderson Ferrari (2005, p. 99), o 
advento da AIDS fortaleceu a preocupação dos 
grupos com esse modelo de homossexual a ser 
construído e valorizado. Ele explica que:

[...] há uma grande preocupação dos 
grupos com o contexto escolar e com 
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o tipo de formação e informação que 
os adolescentes homossexuais, ou não, 
estavam tendo contato em tempos de AIDS. 
Isso parece se justificar pelas questões 
que estão em pauta para os grupos gays 
desde sua origem, como visibilidade, 
orgulho, respeito e cidadania, além dos 
adolescentes representarem a continuidade, 
permanência ou mesmo ruptura com o que 
está em discussão. Frente a essas questões, 
podemos dizer que os grupos pesquisados 
organizam suas ações de intervenção 
nas escolas de duas formas: através de 
palestras, tanto para adolescentes, quanto 
para os profissionais de educação e através 
de material de divulgação.

Por ser uma instituição social 
estruturante da heteronormatividade, os 
grupos sociais que lutam por reconhecimento 
de outras sexualidades irão atuar para ocupar 
tanto o espaço físico quanto o abstrato da 
escola. Isto é, os movimentos LGBTTT não 
apenas querem estar na escola, como também 
buscam interferir na lógica de construção do 
conhecimento, para desconstruir a naturalidade 
da heterossexualidade e promover o respeito à 
diversidade sexual.

Para superar os conflitos e 
repensar a escola

Sendo a escola uma das instituições 
que desempenham um forte controle 
heteronormativo, estando a heteronormatividade 
presente em seus discursos, silêncios e práticas, 
faz-se necessário repensar a lógica e desvelar os 
mecanismos de exclusão presentes no cotidiano 
escolar. Nesse sentido, Vera Candau (2012, p. 
147) defende a desconstrução e reconstrução da 
cultura escolar:

Trata-se de promover uma educação 
em direitos humanos na perspectiva 
intercultural crítica que afete todos 
os atores e as dimensões do processo 

educativo, assim como os diferentes 
âmbitos em que ele se desenvolve.

Para contribuir com o debate intercultural, 
Marcelo Andrade (2011, p. 1101) aponta alguns 
fundamentos epistemológicos e éticos a partir 
de Karl Popper e Norberto Bobbio:

[...] de Popper, a certeza de que a verdade 
é sempre provisória e a aposta ética na 
tolerância. De Bobbio, a verdade no plural 
e a serenidade como a capacidade de 
mitigar os fardos da vida.

A respeito da tolerância, Marcelo 
Andrade (2009, p. 181) também nos ensina que 
ela deveria ser vista como um primeiro passo, 
e não como o objetivo final. A tolerância é um 
mínimo ético sem o qual não há convivência 
possível. Ela é a base sobre a qual políticas 
democráticas, currículos plurais e valores 
compartilhados poderão ser erguidos.

Repensar a lógica é repensar o modo de 
fazer, é repensar o ensino. Para ensinar de outra 
forma, dentro de outra perspectiva, o professor 
precisa de uma formação diferente. Ana Canen 
e Giseli Xavier (2011, p. 641) indicam-nos a 
necessidade de reformular a formação inicial e 
continuada de professores:

[...] articular tais conceitos (como diversidade, 
diferença, igualdade e justiça social) à 
formação de professores tem se tornado um 
desafio premente para a educação e para 
as instâncias envolvidas nesse processo. A 
formação de professores, seja ela inicial ou 
continuada, constitui-se como um lócus 
privilegiado, não só para refletir e discutir 
sobre essas questões, como para a criação 
e a implementação de proposições que 
possibilitem vislumbrar novos caminhos e 
avanços no que tange ao trato da diversidade 
cultural no contexto escolar.

Discutir questões de sexualidade, 
encarando as identidades sexuais como 
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fluidas7, apesar de divergir da visão 
essencialista dos movimentos LGBTTT, amplia 
as visões e questiona a constituição dos opostos 
hierarquizados e os processos pelos quais uma 
forma de sexualidade se estabeleceu como 
dominante, ganhando o status de natural. 
Isso não implica negar as características 
semelhantes que permitem a associação dos 
indivíduos em grupos culturais. Mas implica 
pensar que a sexualidade não possui um 
caráter determinístico. Ela é construída social 
e historicamente. Um indivíduo transforma sua 
identidade sexual dependendo das experiências 
que vive ao longo de sua trajetória e com isso 
deixa de se reconhecer em determinado grupo 
cultural para se reconhecer em outro.

Por isso, lembramos a conceituação de 
pós-modernismo, pois ele privilegia a mistura, 
o hibridismo e a mestiçagem de culturas e de 
modos de vida. Pensando pelo multiculturalismo 
pós-moderno (CANEN, Ana, 2007, p. 93; 
CANEN, Ana; XAVIER, Giseli, 2011, p. 644), 
evitamos a certeza e as afirmações categóricas, 
radicalizando questionamentos lançados às 
formas dominantes de viver e de conceber 
o conhecimento, o indivíduo e a realidade. 
É desse ponto de vista que a forma como a 
sexualidade tem sido controlada e ensinada 
pode ser questionada.

Com ele, buscamos identificar, na 
própria linguagem e na construção dos 
discursos, as formas como as diferenças são 
construídas. Isso porque a visão pós-moderna, 
grosso modo, focaliza os processos pelos quais 
os discursos não só representam a realidade, 
mas são constitutivos e legitimadores da 

7- Destacamos as contribuições da Teoria Queer (LOURO, Guacira, 2008b, 
p. 13): “Não há lugar de chegar, não há destino pré-fixado, o que interessa é 
o movimento e as mudanças que se dão ao longo do trajeto”.

mesma. A questão não é saber por que algo é 
verdadeiro, mas sim como esse algo se tornou 
verdadeiro. Isso significa que tal visão busca 
identificar expressões preconceituosas, bem 
como desvelar as marcas e as construções 
da linguagem que estejam impregnadas por 
aspectos identitários dominantes.

Como indica-nos Anderson Ferrari 
(2014, p. 106), a escola:

[...] por ser o lugar por excelência de 
conhecimento, não é o espaço do senso 
comum, mesmo que ele insista em 
aparecer pelas falas dos alunos e alunas. 
A escola é o local de problematização do 
senso comum, do que não nos assusta 
mais porque naturalizamos. E dizer das 
homossexualidades é dizer desse senso 
comum, dessa forma de conhecer que 
organiza o social, que invade as escolas e 
que constrói sujeitos. Assumir a postura de 
problematização é mais do que olhar para 
o que está nas salas de aula, é questionar 
a forma de conhecer, é dar um passo atrás 
para olhar de outra forma.

Portanto, e em forte alinhamento 
com Anderson Ferrari, acreditamos estar 
na problematização, no questionamento, 
na habilidade do pensar diferente, o espaço 
propício para a desmistificação de identidades 
e para a superação de preconceitos e 
discriminações. É neste espaço que a tolerância 
floresce e a diferença se valoriza. É resgatando a 
problematização que poderemos pensar em um 
novo formato escolar, no qual as verdades são 
abaladas, mas também onde é possível pensar, 
refletir e se colocar no lugar do outro, onde é 
possível ser diferente.
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O veto transverso de FHC à LDB: o ensino religioso nas 
escolas públicas

Luiz Antônio CunhaI

Resumo

Este artigo analisa o processo de reforma da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional-LDB (9.394/1996), pela Lei 9.475/1997, 
acerca do ensino religioso nas escolas públicas. Essa reforma foi 
desencadeada pelo veto transverso do presidente Fernando Henrique 
Cardoso, ao convidar o Congresso Nacional a proceder as mudanças 
na LDB, conforme as demandas da Conferência Nacional dos Bispos 
(Católicos) do Brasil. A principal fonte das informações foram o 
Diário da Câmara dos Deputados e o Diário do Senado Federal. 
Os argumentos de deputados e senadores a respeito dos temas 
em discussão foram postos em confronto, de modo a desenhar 
um panorama em que os defensores das demandas da Igreja 
Católica assumiram posição hegemônica. A principal demanda 
foi a supressão do impedimento de uso de recursos públicos para 
o ensino religioso nas escolas públicas, especificamente para o 
pagamento de professores. Cláusula desse tipo existia na primeira 
LDB, de 1961, mas fora suprimida em 1971, no auge da ditadura. 
Semelhante procedimento foi acionado em 1997, com igual sucesso. 
Além de mostrar as posições em confronto, o autor levanta hipóteses 
a respeito das razões que levaram à rápida mudança de posição 
dos partidos políticos. Além do financiamento, o autor focaliza a 
dimensão ideológica da reforma da LDB, especialmente a definição 
do ensino religioso como parte integrante da formação básica do 
cidadão. A conclusão do artigo foi que a reforma da LDB reduziu 
a autonomia do campo educacional no Brasil, por institucionalizar 
sua imbricação com o campo religioso.
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FHC’s transverse veto to LDB: religious education in public 
schools 

Luiz Antônio CunhaI

Abstract

This article analyzes the reform of Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB – Law of Directives and Bases of National 
Education 9,394/1996), by Law 9,475/1997, regarding religious 
education in public schools. Such reform was triggered by the 
transverse veto of President Fernando Henrique Cardoso (FHC), who 
invited the National Congress to implement the changes in the LDB, 
according to the demands of the National Conference of the Brazilian 
[Catholic] Bishops. The main source of information were Diário da 
Câmara dos Deputados and Diário do Senado Federal (Journal of the 
House of Representatives and Journal of the Senate). The arguments 
of deputies and senators about the issues under discussion were 
confronted, which  resulted in a panorama in which the defenders of 
the demands of the Catholic Church assumed a hegemonic position. 
Their main demand was the removal of the impediment to use public 
funds for religious education in public schools, specifically for the 
payment of teachers. Such clause existed in the first LDB (1961), but 
was abolished in 1971, at the height of the dictatorship. A similar 
procedure was adopted in 1997, with equal success. In addition to 
showing the positions in confrontation, the author raises hypotheses 
about the reasons for the rapid change in the positions of political 
parties. In addition to funding, the author focuses on the ideological 
dimension of the reform of LDB, especially the definition of religious 
education as an integral part of the basic training of citizens. The 
conclusion of the article is that the reform of LDB reduced the 
autonomy of the educational field in Brazil by institutionalizing its 
overlap with the religious field.
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A presença do ensino religioso nas escolas 
públicas de ensino fundamental foi determinada 
pela Constituição de 1988, após intensas 
disputas acerca do caráter laico da educação 
ministrada nos estabelecimentos oficiais. Em 
decorrência, a segunda Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB/96 previu 
o ensino religioso como disciplina dos horários 
normais do ensino fundamental. Mas, os meios 
e os modos de seu oferecimento foram objeto 
de conflitos, nos quais a hegemonia política 
da Igreja Católica foi ostensivamente posta à 
prova, mas acabou por se afirmar.

Guardadas as devidas proporções, três 
décadas e meia depois de promulgada a primeira 
LDB (Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961), a 
segunda (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
retomou alguns dispositivos daquela e até 
mesmo foi objeto de similar reforma posterior. 
Em um deles, essa recorrência é evidente: 
a proibição do uso de recursos públicos no 
ensino religioso. Presente em ambas as leis, 
essa interdição foi substituída pela omissão 
complacente da legislação posterior, mais 
rapidamente na segunda do que na primeira.

Para uma análise da gestação do artigo 
acerca do ensino religioso nas escolas públicas, 
na LDB/61, remeto o leitor a Cunha; Fernandes 
(2012), que mostra como a restrição ao emprego 
de recursos públicos para o custeio dessa 
disciplina resultou de insólito acordo na Câmara 
dos Deputados, aceito pelo Senado e mantido 
no texto final sancionado pelo presidente João 
Goulart. O texto referido também esboça o 
contexto em que essa restrição foi suprimida da 
primeira LDB, em 1971, no auge da ditadura.

No que concerne à LDB/96, este texto 
baseou-se em arquivos de grupos de pesquisa, 
nos Diários da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, além de entrevistas com 
deputados, senadores e consultores legislativos1. 

1- Sou particularmente grato a Eva Waisros Pereira, pelo acesso ao 
precioso material do Centro de Documentação e Memória da Faculdade 
de Educação da Universidade de Brasília. Em seu nome agradeço, também, 
a outras pessoas que me ajudaram e que, por diversas razões, não 
foram mencionadas. Diante da impossibilidade de mencionar parte dos 
parlamentares e assessores entrevistados, optei por omitir seus nomes.

O objetivo foi o de trazer ao debate elementos 
até agora inéditos, que permitam perceber os 
conflitos entre diferentes protagonistas, alguns 
já atuantes na Assembleia Nacional Constituinte 
de 1987/88.

A produção da LDB/96, no que se 
refere ao art. 33, isto é, ao ensino religioso 
nas escolas públicas, foi analisada em Cunha 
(2014), que mostrou os conflitos envolvidos 
na normatização dessa questão. Com efeito, o 
financiamento do ensino religioso nas escolas 
públicas foi o ponto nevrálgico do art. 33. 
Apesar da pressão da CNBB, a Câmara dos 
Deputados aprovou o projeto de LDB com uma 
cláusula impeditiva do uso de recursos públicos 
no ensino religioso. No Senado, essa cláusula 
foi suprimida, mas, de volta à Câmara, ela foi 
reposta, com manifestação ostensiva do líder do 
PSDB,2 Arnaldo Madeira. Além dele, três líderes 
partidários anunciaram votos favoráveis de suas 
bancadas ao retorno dessa cláusula ao projeto: 
Inocêncio de Oliveira, pelo PFL; Lindberg Farias, 
pelo PCdoB; e Maria Elvira, pelo PMDB.

Mas, quando a lei aprovada foi à 
sanção presidencial, o contexto político havia 
mudado significativamente – e para pior, do 
ponto de vista dos defensores da laicidade do 
Estado e da educação pública. Nas eleições de 
1994, nas quais Fernando Henrique Cardoso 
- FHC foi eleito presidente da República, não 
foram reeleitos importantes lideranças do 
campo educacional, como Hermes Zanetti e 
Gumercindo Milhomem. Florestan Fernandes, 
doente, não se candidatou e faleceu no ano 
seguinte. Enquanto lideranças laicas deixavam 
o Congresso, foi eleito suplente de deputado, 
pelo Paraná, Roque Zimermann, o padre Roque, 
sacerdote católico que veio a ser protagonista 
da reforma da LDB/96.

2- Siglas dos partidos políticos citados no texto: PSDB - Partido da Social 
Democracia Brasileira; PFL - Partido da Frente Liberal; PCdoB - Partido 
Comunista do Brasil; PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro; 
PSB - Partido Socialista Brasileiro; PT - Partido dos Trabalhadores; PPB 
- Partido Progressista Brasileiro; PTB - Partido Trabalhista Brasileiro; PDT - 
Partido Democrático Trabalhista; PSL - Partido Social Liberal; PSD - Partido 
Social Democrático; PPS - Partido Popular Socialista.
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Não bastasse isso, com a eleição de 
Fernando Henrique Cardoso - FHC, o projeto 
hegemônico do PSDB previu a mudança da 
Constituição para permitir a reeleição do presidente. 
Além da cooptação de partidos para a formação de 
sua base de sustentação, nos padrões conhecidos 
do presidencialismo de coalização (ABRANCHES, 
1988), a mudança da Constituição se fez mediante 
procedimentos de compra de votos amplamente 
divulgados na imprensa. Apesar da indignação de 
muitos, a instalação de comissões parlamentares de 
inquérito foi impedida pelos interessados no mesmo 
processo3. Em 28 de janeiro de 1997, a Câmara dos 
Deputados aprovou a emenda constitucional sobre 
a reeleição de presidente, governadores e prefeitos. 
Em 4 de junho do mesmo ano, o Senado aprovou 
a emenda, imediatamente inserida no texto 
constitucional por decreto legislativo.

A pressão da Conferência Nacional dos 
Bispos (Católicos) do Brasil – CNBB, para a supressão 
da cláusula impeditiva, tinha um componente 
político-doutrinário, a do Estado manter o ensino 
religioso nas escolas públicas, já que não era mais 
possível à Igreja obrigar os fiéis a matricularem 
seus filhos nas escolas privadas religiosas, como no 
passado;4 e um componente político-conjuntural, 
de não menor importância, a terceira visita do 
papa João Paulo II ao Brasil, para participar de 
um evento mundial. A entidade realizou sua 34a 
Assembleia Geral em abril de 1996, cujo foco 
foi a visita papal, que se realizaria em outubro 
do ano seguinte, para participar do II Encontro 
Mundial do Papa com as Famílias. Tratava-se 
de preparar o evento, mas não só isso. A LDB 
constava da pauta da reunião dos bipos, sobre a 
qual eles aprovaram a “Declaração sobre ensino 
religioso na escola pública”, datada de 22/4/1996. 
A CNBB preparava a visita e o evento com 
empenho, e queria mostrar, ao seu líder, eficácia 
na ação sobre o Estado brasileiro, no que o 

3- Reportagem sobre o processo foi publicada em Folha de São Paulo, 
13/5/1997.
4- A encíclica Divini illius Magistri, de Pio XI (1929) determinava que “a 
assistência às escolas acatólicas, neutras ou mistas, quer dizer, abertas 
indiferentemente a católicos e acatólicos, sem distinção, está proibida às 
crianças católicas.” (Cf: <http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/
documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html>).

ensino religioso nas escolas públicas era um 
ponto importante.

Foi nesse contexto político que a segunda 
LDB foi sancionada. Em 20 de dezembro de 1996, 
no mês e dia em que, 35 anos antes, a primeira 
LDB recebeu sanção do presidente João Goulart, 
a segunda foi sancionada por FHC. A cerimônia 
solene no Palácio do Planalto contou com a 
presença de altos dignatários do governo e do 
convidado especial, o senador Darcy Ribeiro5, 
que já mostrava os sinais avançados da doença 
de que veio a falecer daí a um mês e meio. O evento 
foi transmitido por rede nacional de TV.

O discurso de FHC foi pródigo em elogios 
ao ministro da Educação Paulo Renato Souza e 
ao senador Darcy Ribeiro pelos esforços bem-
sucedidos na produção dessa “lei complexíssima”: 
o ministro e o senador, bem como todo o 
Congresso, teriam feito o melhor que podiam, mas 
havia o que alterar.

Há problemas. O professor Paulo Renato 
mencionou um que só veio a mim ontem: a 
questão complexa, não do ensino religioso, 
que tem de existir, é assegurado pela 
Constituição, é facultativo, mas de definir 
até que ponto cabe ao Estado ou não ter o 
ônus desse ensino e de que maneira fazê-lo, 
dada a pluralidade de religiões que existem 
no Brasil. Essa matéria foi ponderada 
por nós, aqui, apressada mas duramente, 
porque sabemos que é preciso dar um 
encaminhamento. Tal como está, não 
houve esse encaminhamento, que precisa 
ser dado respeitando-se a pluralidade e a 
ecumenicidade, digamos assim, da nossa 
inspiração em matéria de religiões; e 
atendendo, também, às condições concretas 
de diferenciações regionais que existem. 
(CARDOSO, 1996, p. 704).

O presidente acusou, implicitamente, o 
acolhimento da reivindicação da CNBB para o 
financiamento estatal do ensino religioso nas 

5- O senador Darcy Ribeiro foi o autor do projeto de LDB que substituiu o 
da Câmara. Bastante emendado, ele acabou sendo a base da lei promulgada.
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escolas públicas6, ao mesmo tempo em que 
apontou o caminho para a mudança da LDB 
recém-sancionada: alterá-la por outra lei na 
direção que o ministro Paulo Renato Souza 
lhe havia encaminhado. No próprio discurso, 
FHC disse aos presentes, como a todo o 
país, que a solução melhor era a adotada no 
estado do Paraná. Bastou o endereço da solução, 
desnecessário especificá-la.

Se o artigo 33 da LDB fosse vetado, 
simplesmente, ele deixaria de existir, já que o 
presidente da República não pode substituir o 
que o Congresso aprova, apenas suprimir todo 
o texto ou parte dele.7 Sua tática foi sugerir que 
o próprio Congresso fizesse a substituição, para 
o que prometia o apoio de sua base política. 
Ou seja, assim fazendo, ele obteve o mesmo 
efeito sem evidenciar intromissão direta do Poder 
Executivo no Legislativo. Foi a isso que chamei 
de veto transverso: o anúncio público de um 
convite à mudança da recém-promulgada LDB, 
com promessa de apoio. O governo veio a fazer 
mais do que convidar o Congresso a corrigir 
a lei. Para evitar que o projeto lá elaborado 
entrasse por caminhos indesejados, o Ministério 
da Educação apresentou o seu próprio, que será 
focalizado mais adiante.

A imprensa noticiou fartamente o 
propósito de alteração da LDB no tocante ao 
ensino religioso nas escolas públicas, logo no dia 
seguinte ao de sua promulgação.

A Folha de São Paulo de 21/12/1996 
publicou matéria que mencionava a insatisfação 
de “diversas facções religiosas, inclusive da 
Igreja Católica” com o texto da lei. O jornal 
transcreveu a ideia do ministro da Educação 
de que os estados é que deveriam decidir como 
ministrar o ensino religioso em seus sistemas de 
ensino. No seu entender, o procedimento do 
Paraná é que deveria ser generalizado: o estado 
paga os salários dos professores de religião que 
oferecem uma instrução ecumênica aos alunos. 

6- Essa pressão foi analisada em Cunha (2014).
7- A supressão tem de ser de todo um artigo, parágrafo, inciso ou letra. A 
exclusão não pode ser de uma palavra ou oração intercalada, como a que 
se desejava suprimir – “sem ônus para os cofres públicos”.

O projeto de lei que o ministro prometeu enviar 
ao Congresso conteria essa solução.

Na mesma data, o Jornal do Brasil, do 
Rio de Janeiro, disse que o ministro da Educação 
iria convocar representantes das igrejas para 
definir novas regras para o ensino religioso nas 
escolas públicas. O resultado dos entendimentos 
seria transformado em projeto de lei e enviado 
ao Congresso. As aulas ecumênicas, que estariam 
sendo ministradas no Paraná, constituiriam um 
modelo a se levar em conta.

Projetos convergentes na 
câmara

O primeiro a chegar à Câmara foi o projeto 
2.757/97, do deputado Nelson Marchezan8 
(PSDB-RS), em 19/2/1997. Um mês depois, ele 
foi seguido pelo projeto 2.997/97, do deputado 
Maurício Requião9 (PMDB-PR). Uma semana 
depois deste, chegou à Câmara dos Deputados o 
projeto 3.034/97, preparado pelo MEC e enviado 
pelo presidente da República. Todos tinham em 
comum a eliminação da expressão sem ônus para o 
cofres públicos. De acordo com o que determinava 
o regimento da Câmara, os dois últimos projetos 
foram apensados ao primeiro a chegar.

Para relatar os projetos, todos oriundos da 
centro-direita do espectro político, a Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara nomeou um 
deputado de centro-esquerda, convenientemente, 
um sacerdote católico, Roque Zimermann, que, 
aliás, expressava essa ambivalência em seu 
nome eleitoral: Padre Roque10 (PT-PR).

Na Câmara Federal, o padre-deputado 
adquiriu notoriedade não só por relatar o 

8- Com carreira política iniciada no Partido Democrata Cristão, nelson 
Marchezan integrou os partidos de apoio à ditadura, chegando a líder do 
Partido Democrático e Social na Câmara dos Deputados durante o governo 
do general Figueiredo.
9- Irmão do então senador Roberto Requião, ex-governador do Paraná, o 
deputado Maurício Requião de Melo e Silva é psicólogo formado pela 
Universidade Federal do Paraná, da qual tornou-se professor.
10- Roque Zimermann teve uma carreira política de brilho intenso e fugaz. 
Sacerdote da Congregação dos Missionários da Sagrada Família, licenciado em 
Letras e pós-graduado em Sociologia, integrava o corpo docente da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. Militante do Partido dos Trabalhadores, foi eleito suplente 
de deputado federal para a legislatura 1995/98. Veio a assumir o posto duramte o 
afastamento do titular.
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projeto de reforma do artigo 33 da LDB, mas, 
também, por ter apresentado projeto de lei 
que determinava a obrigatoriedade do ensino 
da Sociologia e da Filosofia no ensino médio; 
e por oferecer projeto de emenda constitucional 
que instituía a cobrança de contribuição financeira 
aos ex-alunos de graduação e pós-graduação 
de universidades públicas. O projeto de lei lhe 
valeu homenagens dos licenciandos daquelas 
disciplinas, que vislumbravam a ampliação do 
mercado de trabalho.11 Já o projeto de emenda 
constitucional suscitou a censura dos que 
defendiam a gratuidade do ensino público para 
todos e em todos os níveis.

Vejamos cada um dos três projetos de 
reforma da LDB. O de Nelson Marchezan apenas 
suprimia a expressão sem ônus para os cofres 
públicos do artigo 33 da LDB, para o que não 
apresentou justificativa alguma. O deputado 
limitou-se a indicar as vantagens genéricas 
do ensino religioso para a “plena formação e 
desenvolvimento do educando”, dentre as quais, 
ressaltou o componente moral e cívico:

Em nossa sociedade, marcada ainda por 
condutas anti-éticas e amorais, o ensino 
religioso pode se constituir em elemento 
capaz de contribuir para o exercício da 
solidariedade, da tolerância e do respeito 
mútuo que devem se pautar as relações 
sociais. (DCD, 22/2/1997, p. 4.849).

O projeto de Maurício Requião suprimiu 
explicitamente a modalidade confessional do 
ensino religioso, constante da versão original 
da LDB. Com isso, considerou dispensável a 
restrição ao uso de recursos públicos nessa 
disciplina. Contraditoriamente ao caráter 
facultativo do ensino religioso, o deputado 
não teve dúvida em qualificar essa disciplina 
como parte integrante da formação básica do 
cidadão. Pretendia, também, que o conteúdo do 
ensino religioso fosse definido em parâmetros 
curriculares nacionais, formulado de comum 

11- A propósito, artigo de igual teor do Plano nacional de Educação, aprovado 
pelo Congresso nacional, havia sido vetado pelo presidente FhC.

acordo com as diversas denominações religiosas 
ou entidades que as representassem. Este projeto 
expressou as demandas do Fórum Nacional 
Permanente do Ensino Religioso - FONAPER12.

A justificativa do projeto encaminhado 
pelo ministro Paulo Renato Souza ao presidente 
da República dizia que o ensino religioso deveria 
ser custeado pelo Poder Público e ministrado 
sob a responsabilidade de “colegiados 
interconfessionais”, como já estaria sendo feito 
em quase todas as unidades da federação (o que 
não era verdade). Seu projeto criava a modalidade 
“ensino religioso ecumênico”, em substituição às 
duas modalidades que a versão original da LDB 
previa (confessional ou interconfessional). 
Assim, o artigo 19 da Constituição13 seria 
preservado. O projeto transferia para os sistemas 
de ensino as atribuições de definir o conteúdo 
do ensino inter-religioso, bem como as formas 
de treinamento, recrutamento e remuneração 
dos professores. Tais atribuições poderiam ser 
delegadas, no todo ou em parte, a entidade 
civil constituída pelas diferentes denominações 
religiosas. A colaboração das entidades religiosas 
à educação pública ficaria caracterizada pelo 
efeito positivo dos valores que elas difundiam 
para a formação moral dos alunos.

O projeto de Nelson Marchezan e seus 
apensados ainda tramitavam pelas comissões 
da Câmara dos Deputados, quando líderes de 
partidos e blocos partidários firmaram reque-
rimento, em plenário, solicitando urgência para 
sua tramitação. Foram eles: Neiva Moreira, líder 
do Bloco PT/PDT/PCdoB; Aécio Neves, líder do 
PSDB; Inocêncio Oliveira, líder do PFL; Geddel 
Vieira Lima, líder do Bloco PMDB/PSL/PSD; e 
Odelmo Leão, líder do PPB. O requerimento foi 
deferido e, a partir dessa data, 12/6/1997, o pro-
jeto tramitou em regime de urgência, atenden-

12- Criado em 1995, por ocasião de reunião do Conselho das Igrejas 
para o Ensino Religioso, a partir do Grupo de Reflexão nacional para o 
Ensino Religioso, este da CnBB.
13- Esse artigo veda à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 
estabelecerem cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes 
o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança. Fica aberta a exceção para a colaboração de interesse 
público, na forma da lei.
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do à surpreendente unanimidade partidária, que 
juntou situação e oposição na tarefa de correspon-
der à demanda da CNBB de promover um brinde 
político-ideológico ao papa. A urgência passou a 
valer para o projeto substitutivo elaborado pelo 
padre-deputado Roque Zimermann.

Vou reconstruir, brevemente, a discussão 
do substitutivo a partir do Diário da Câmara dos 
Deputados, de 18/6/1997, páginas 16.514 a 16.524, 
que transcreveu as manifestações durante a única 
sessão em que projeto foi debatido.

A sessão foi presidida pelo deputado Michel 
Temer14 (PMDB-SP). Após introduzir a matéria 
e anunciar a presença de 356 deputados, o 
presidente passou a palavra ao relator, que 
comentou sucintamente cada um dos projetos 
de lei e justificou seu substitutivo. Extrapolando 
o conteúdo dos projetos de lei em questão, 
Zimermann afirmou que eles convergiam ao 
adotar o princípio de que o ensino religioso é

[...] parte integrante essencial da formação 
do ser humano como pessoa e cidadão, 
estando o Estado obrigado a promovê-lo, não 
só pela previsão de espaço e tempo na grade 
horária curricular do ensino fundamental 
público, mas também pelo seu custeio, quando 
não se reveste de caráter doutrinário ou 
proselitista, possibilitando aos educandos o 
acesso à compreensão do fenômeno religioso 
e ao conhecimento de suas manifestações nas 
diferentes denominações religiosas. (DCD, 
18/6/1997, p. 16.517, grifo meu).

No entender do padre-deputado, o 
ensino religioso estaria inserido na hipótese 
de “colaboração de interesse público” prevista 
pela Constituição. Ademais, o pagamento dos 
professores de ensino religioso pelo Estado 
apoiaria parcerias exitosas que teriam sido 

14- A Folha de São Paulo, de 3/3/2013, trouxe matéria sobre a 
Maçonaria, na qual afirma que Michel Temer era o maçom em mais alto 
posto no Estado brasileiro, que, todavia, não era citado com entusiasmo 
pelos “irmãos”, por parecer “meio inativo”. A posição do presidente da 
Câmara contrastou com o protagonismo da Maçonaria nos debates sobre 
a primeira LDB. Para uma análise das posições dessa instituição naquele 
processo, ver Cunha e Fernandes (2012).

feitas em “inúmeros (sic) sistemas de ensino 
estaduais e municipais”. Diante disso, já teria 
sido desencadeado na sociedade brasileira um 
processo de “correção das distorções históricas”. 
Ele reconheceu que as modalidades confessional 
e interconfessional previstas na versão original 
da LDB indicavam que se tratava do ensino 
de religião. Mas, não era isso que deveria ser 
ensinado na escola pública. Aqui está o conteúdo 
que o padre-deputado supôs fazer parte 
integrante essencial da formação do ser humano 
como pessoa e cidadão:

Tem como objeto a compreensão da busca 
do transcendente e do sentido da vida, 
que dão critérios e segurança ao exercício 
responsável de valores universais, base da 
cidadania. Esse processo antecede qualquer 
opção por uma religião. Não é apenas 
uma questão de transmissão de meras 
normas de conduta o que ora se pretende 
no substitutivo. Trata-se de proporcionar, 
na educação escolar, oportunidade para 
que o educando descubra o sentido 
mais profundo da existência e encontre 
caminhos e objetivos adequados para 
sua realização e valores que lhe norteiem 
o sentido pleno da própria vida. Assim, 
conferindo-lhe especial dignidade como 
ser humano e respeito por si mesmo, pelos 
outros e pela natureza. Trata-se de oferecer 
ao educando a possibilidade de perceber 
a transcendência da sua existência e de 
como isso confere dimensão ao seu ser, 
nele imprimindo uma marca diferenciada 
para a construção de uma sociedade mais 
justa, centrada na solidariedade e na 
defesa e promoção integral da vida. (DCD, 
18/6/1997, p. 16.518)

O Diário da Câmara dos Deputados não 
registrou aparte algum a respeito de sua justi-
ficativa. Afinal, os valores universais a que o 
padre-deputado aludia não podem ser atribuídos 
a sua religião nem a qualquer outra, pois todas 
disputam quais são eles. O sentido profundo da 
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existência que ele pretendia que os alunos des-
cobrissem nas aulas de ensino religioso, inclusive 
a percepção da transcendência de sua existência, 
foi apresentado como não pertencente ao domínio 
religioso, como se a imanência não fosse defendi-
da por tradições religiosas diferentes da judaico-
-cristã. Agnósticos e ateus tampouco poderiam 
aceitar a doutrina do sacerdote. Essa absurda ideia 
de um conteúdo não religioso da disciplina ensino 
religioso, anterior à opção religiosa foi aceita pela 
maioria dos deputados sem contestação, com se 
fosse algo evidente ou natural. Também absurda 
era a ideia de que o ensino religioso faria par-
te integrante da formação do cidadão. Como os 
deputados puderam aceitar que alguém que não 
tivesse tido aulas de religião fosse um cidadão 
parcial, defeituoso ou insuficiente? Pois era isso 
que o texto do substitutivo do padre-deputado 
continha como pressuposto.

Feita a justificativa, Roque Zimermann 
leu o substitutivo, calcado principalmente no 
projeto de seu conterrâneo Maurício Requião. 
O padre-deputado esclareceu ter suprimido a 
expressão “e remuneração” das atribuições dos 
sistemas de ensino, que havia incorporado do 
projeto do MEC. Em acordo com vários deputa-
dos, a supressão da cláusula restritiva ao uso de 
recursos públicos foi considerada suficiente para 
propiciar a remuneração dos agentes do ensino 
religioso, segundo a fórmula de que o não ex-
pressamente proibido é permitido.

Confronto na câmara

Para discutir o substitutivo, inscreveram-se 
alguns deputados. Para Gerson Peres (PPB-PA), a 
alteração da LDB estava sendo feita “de comum 
acordo com todo o campo religioso do país”, a 
respeito do que o ministro da Educação teria dialo-
gado com católicos e evangélicos. Em várias pas-
sagens de seu discurso, Peres alertou que o ensino 
religioso não deveria ser confessional nem prose-
litista. Seu objetivo seria a formação moral do 
cidadão. Explicitou isso como sendo “o controle 
moral de suas atividades”, “um freio, uma obs-
taculização a nossos ímpetos”, assim como

[...] favorecerá o equilíbrio do convívio 
social, contribuirá para a redução da 
violência, para o senso crítico das matérias 
que violentam a moral quer nos meios de 
comunicação, quer fora deles, quer na 
licenciosidade explícita hoje em nossa 
sociedade. (DCD, 18/6/1997, p. 16.520).

O deputado Inocêncio de Oliveira 
(PFL-PE) fez um comovente ato de contrição. 
Apesar de ser experiente parlamentar, e de ter 
apoiado, em nome de seu partido, o retorno da 
cláusual impeditiva do uso de recursos públicos 
no ensino religioso, ele disse ter o Congresso 
cometido “um equívoco ao excluir o ensino 
religioso.” (DCD, 18/6/1997, p. 16.521) Uma dupla 
inverdade. Não se tratou de equívoco, pois a matéria 
foi longamente debatida; nem o ensino religioso 
foi excluído da LDB/96. Em sua argumentação, 
além da moral e do civismo, como os colegas 
precedentes, enfatizou justamente o elemento 
confessional cristão, que o relator procurava 
dissimular. Para ele

Trata-se de ensinar procedimentos éticos 
e morais, o amor à vida, à liberdade, à 
justiça, o respeito aos direitos humanos e os 
direitos dos cidadãos. Enfim, é uma aula de 
filosofia cristã sobre o verdadeiro ensino 
religioso que deve ser professado. (DCD, 
18/6/1997, p. 16.521, grifo meu).

Autor do primeiro projeto de reforma do 
art. 33 da LDB, o deputado Nelson Marchezan, 
esmerou-se em elogios ao presidente da República 
e ao ministro da Educação, os quais teriam 
contribuído para o entendimento alcançado. 
Justificou sua própria iniciativa, atropelando 
a do governo, cuja bancada integrava, como 
sendo uma correção vinda da própria Câmara, 
pelo equívoco de ter votado o art. 33 na forma 
original. Para Marchezan, o objetivo do ensino 
religioso seria mais laico do que religioso:

Na verdade, ao apresentar esse projeto, o que 
nos moveu foi a ideia de que para nossa ju-
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ventude o ensino religioso se constituía e se 
constitui numa base fundamental para a for-
mação humanista, capaz de melhorar a edu-
cação, capaz de dar aos formandos elementos 
novos indispensáveis para uma verdadeira 
formação humanista, com uma perspectiva 
de construção de um mundo tolerante, de 
valorização das opiniões divergentes, para 
formar uma verdadeira sociedade em que a 
harmonia, o entendimento e os valores supe-
riores possam vingar e construir uma socie-
dade menos violenta, menos desumana, mais 
justa e, por isso mesmo, de melhor qualidade. 
(DCD, 18/6/1997, p. 16.521).

O deputado Neiva Moreira (PDT-MA) de-
clarou, brevemente, que a matéria encerrava fato-
res de ordem religiosa e política, razão pela qual o 
bloco de oposição integrado por seu partido libe-
rava o voto de seus deputados. Com isso, também 
os deputados do PT e do PC do B poderiam votar 
conforme suas convicções ou interesses pessoais.

O deputado José Genoíno (PT-SP) emitiu 
a primeira das duas únicas opiniões dissonantes 
da sessão:

Sr. Presidente, respeito profundamente to-
dos os defensores de religiões nesta Casa, até 
porque somos um país pluralista neste ponto, 
mas gostaria de me manifestar contrário ao 
substitutivo com base na concepção de Estado 
laico que somos. Há uma definição na lei da 
formação básica do cidadão, constituindo-se 
em disciplina regular. Pergunto: e o cidadão 
que não tem essa ou aquela religião, como 
vai ser encarado, pelo que diz o caput do ar-
tigo modificado ? Como defendo a liberdade 
de religião, a pluralidade religiosa e o Estado 
laico, quero registrar minha posição contrária 
ao substitutivo. (DCD, 18/6/1997, p. 16.522).

Na mesma direção, o deputado Sérgio 
Arouca (PPS-RJ) declarou:

Sr. Presidente, apoiamos a mesma linha 
que acabou de ser defendida pelo nobre 

Deputado José Genuíno. Defendemos o 
Estado laico e a liberdade de religião. O lugar 
do ensino religioso é nos templos, nas igrejas. 
A escola pública deve abrir seu espaço físico 
para o que seja necessário, inclusive para 
trabalhos comunitários, para discussão e 
para o próprio ensino religioso, mas jamais 
pode ter essa responsabilidade. Defendemos 
avanços que já foram feitos a partir 
da Revolução Francesa. Significaria um 
verdadeiro retrocesso uma nova integração 
entre Estado e religião. O Estado deve ser 
laico e a religião, livre. Ela não deve ser 
promovida pelo Estado. Portanto, no sentido 
de defender o Estado laico e a liberdade de 
religião, o PPS vota contra esse substitutivo. 
(DCD, 18/6/1997, p. 16.522).

Em seguida as lideranças partidárias 
indicaram o voto de suas bancadas. O PPS foi 
o único partido a manifestar posição contrária 
ao projeto. Manifestaram-se favoráveis o PTB, 
o PPB, o PSDB, o PSB e o PFL. O bloco PT/PDT/
PcdoB liberou o voto. O PMDB recomendou o 
voto favorável, mas liberou os deputados para 
seguirem suas preferências.

Nessa ocasião, a defesa da laicidade do 
Estado, feita por Genoíno e Arouca, foi contestada 
pelo deputado paulista Salvador Zimbaldi, 
que exercia a liderança do PSDB. Assumindo a 
naturalidade do confessionalismo, disse ele:

Diferentemente daquilo que já foi dito aqui 
sobre a defesa do Estado laico, entendemos 
que, na realidade, até o nosso calendário é 
regido por um ano cristão. Sr. Presidente, 
entendemos que há divergências entre as 
ideologias, entre as denominações religiosas, 
mas há uma convergência em nosso 
calendário e em nosso dia-a-dia, o próprio 
Jesus Cristo. (DCD, 18/6/1997, p. 16.523).

Depois de uma rápida votação de 
expressão passiva (os que estiverem de acordo, 
permaneçam como se encontram), o presidente 
da Câmara Michel Temer proclamou a aprovação 
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do substitutivo. De nada adiantou o apelo do 
deputado Arouca para que se verificasse o número 
de votantes, isto é, a contagem do número dos 
favoráveis, dos contrários e das abstenções.

Provavelmente, Arouca pretendia obstruir 
a votação realizada em condições bastante 
desfavoráveis para a laicidade da educação. Pedir 
a verificação dos votos daria como resultado 
o número de presentes e, em consequência, a 
identificação dos deputados ausentes do plenário. 
Não foi possível saber quais os deputados 
efetivamente presentes.15 O Diário da Câmara dos 
Deputados lista os presentes à sessão, mas não os 
efetivamente participantes dela. A diferença não 
foi possível conhecer nas entrevistas que realizei 
– a documentação é omissa e o tempo decorrido 
de 17 anos não recomenda confiar na memória 
dos lá presentes para esse cálculo. Mesmo 
assim, restou a convicção de que o número dos 
deputados no plenário era de algumas dezenas, 
ao invés das três centenas e meia registradas, já 
que a matéria não tinha a atração do projeto de 
LDB propriamente dito. Em 1988/96, a atividade 
parlamentar foi acompanhada de perto pelo 
Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública na 
LDB. Em 1997, ele havia sido desmobilizado, o 
papa estava de viagem marcada, o projeto de 
reforma da LDB corria em regime de urgência, 
e não havia oposição às pressões da CNBB, 
assumidas pelo presidente da República e sua 
base de sustentação no Congresso.

Arouca ficou sozinho no pedido de verifica-
ção de votos, as outras lideranças não o apoiaram. 
Ficou valendo a votação pela manifestação passiva. 
No entanto, seu apelo parece ter suscitado a reação 
de dois deputados da bancada evangélica, Salatiel 
Carvalho (PTB-PE) e Lamartine Posella (PPB-SP), 
que fizeram questão de registrar votos contrários 
ao substitutivo de padre Roque Zimermann, mas 
sem apresentar justificativa. E o fizeram em diver-
gência ao que os líderes de seus partidos manifes-
taram como posição das respectivas bancadas.

A leitura do Diário da Câmara dos 
Deputados não permite saber quantos foram 

15- O espírito corporativo e a certeza de reciprocidade impediam a 
identificação dos ausentes, que deixariam de receber o jeton.

os votos favoráveis, contrários, nem se houve 
alguma abstenção. Dos contrários, sabemos de 
apenas quatro deputados, dois ex-militantes de 
partidos comunistas (Genoíno do PCdoB e Arouca 
do PCB) e dois pastores da Assembleia de Deus 
(Carvalho e Posella). Mas não sabemos se houve 
outros. Octavio Eliseo e Arnaldo Madeira, que 
tinham lutado pela manutenção da cláusula de 
proibição de uso dos recursos públicos no ensino 
religioso, tiveram presença registrada na sessão 
em que ela foi suprimida, sem manifestar-se. Pelo 
silêncio, sou levado a crer que eles votaram a favor 
do substitutivo, na direção contrária à que haviam 
defendido ou não compareceram no plenário.

Tudo somado, a reforma do art. 33 da 
LDB/96 foi aprovada pela Câmara dos Deputados 
em regime de urgência, ditada por interesses do 
campo religioso e suas imbricações com o campo 
político, mas sem a participação das entidades 
representativas do campo educacional, que 
estiveram à margem de sua tramitação. A favor 
da mudança do art. 33 estiveram os deputados da 
base de sustentação do governo FHC, aos quais 
se somaram, provavelmente, os cooptados pela 
mudança da Constituição em prol da reeleição. 
A estes se juntaram deputados da oposição, 
favoráveis ao projeto político da Igreja Católica, 
inclusive do PT, cujo caso mais ilustrativo foi o 
próprio relator, padre deputado Roque Zimermann. 
Difícil é entender a posição do PSB, manifestada 
por seu líder, o deputado Alexandre Cardoso. 
A liderança historicamente laica desse partido 
incluía o deputado Hermes Lima, que combateu 
o uso de recursos públicos no ensino religioso na 
Constituinte de 1946; e o deputado Hélio Vianna, 
autor da emenda que inseriu cláusula impeditiva 
desse uso, na LDB/61. Igualmente digno de nota 
foi o silêncio dos quatro deputados do PCdoB 
registrados como presentes na sessão, dos quais 
ignoramos a presença em plenário.

Confronto no senado

Analogamente ao que fiz com a 
Câmara, recorri ao Diário do Senado Federal 
para acompanhar a tramitação do projeto de 
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reforma da LDB/96. Como no caso da Câmara, 
não foi possível saber quantos senadores 
estavam efetivamente no plenário, dentre os 
74 registrados. O projeto aprovado na Câmara 
também tramitou no Senado em regime de 
urgência. Com idêntica brevidade, foi discutido e 
aprovado em apenas uma sessão (em 9/7/1997), 
presidida por Antônio Carlos Magalhães (PFL-
BA). Houve uma tentativa de emendá-lo, mas 
ela foi pronta e eficazmente contida, de modo 
que a tramitação acelerada ficasse garantida.

A emenda foi apresentada pelo senador 
Abdias Nascimento (PDT-RJ), suplente de Darcy 
Ribeiro, já falecido. Ele disse ter recebido 
manifestação da Comissão de Ensino Religioso 
de Matriz Africana, para quem dois pontos 
precisariam ser alterados no projeto: (i) antes dos 
sistemas de ensino definirem conteúdos para o 
ensino religioso, eles deveriam definir os objetivos 
educacionais, e (ii) deveria ser suprimida a 
indução de criação de entidade civil constituída 
pelas diferentes denominações religiosas, o que 
representaria uma intromissão indevida do 
Estado na vida das instituições privadas. No 
lugar de tal entidade civil, de caráter permanente, 
seria melhor o recurso a comissões temporárias, 
que teriam maior flexibilidade e facilitariam o 
diálogo entre as denominações religiosas.

O senador Joel de Hollanda (PFL-PE), 
da Comissão de Constituição e Justiça, relatou 
favoravelmente ao projeto de lei, em texto que 
repetiu a argumentação da Câmara, inclusive as 
vantagens do ensino religioso ecumênico, o que 
justificaria a supressão do impedimento do uso 
de recursos públicos para essa disciplina. Mas foi 
desfavorável à emenda de Abdias Nascimento.

Passemos à discussão, que, apesar de tão 
curta quanto a da Câmara, foi no Senado mais 
substanciosa.

Roberto Freire (PPS-PE) abriu a discus-
são e foi direto ao âmago da questão: o Estado 
brasileiro é laico, portanto, as escolas públicas 
não podem oferecer ensino religioso. Não há re-
ligião oficial justamente para garantir a liberdade 
religiosa. O ensino religioso é assunto para a igre-
ja e a família. Ao Estado cabe apenas a garantia 

da liberdade do exercício livre de toda e qual-
quer religião, uma conquista fundamental da 
democracia. A Assembleia Nacional Constituinte 
entendeu diferente, mas a LDB impediu que os 
custos desse ensino fossem do Estado.

Sentimos a pressão que a CNBB, que 
representa a Igreja hegemônica no Brasil, 
exerceu em alguns estados que não queriam 
ter ônus no pagamento dos professores. 
A LDB foi sábia. Determinava o caráter 
facultativo, definia a interconfessionalidade, 
mas retirava o ônus dos estados, para que 
as igrejas assumissem uma responsabilidade 
que é delas e das famílias. Esse projeto é um 
retrocesso. Vão-se criar problemas sérios 
com relação às religiões minoritárias que 
foram discriminadas. Nesse sentido, quero 
manter a minha visão de escola pública, com 
todo ônus que isso possa ter. É algo que 
resgata um pensamento libertário e liberal: 
um Estado que garanta plena liberdade da 
cidadania também na questão religiosa. Por 
isso, com esse encaminhamento, com a 
responsabilidade que sempre tive de dizer 
aquilo em que acredito, vou votar contra. 
(DSF, 9/7/1997, p. 13.453).

Irmão de um dos autores de projeto de 
reforma da LDB/96, deputado federal pelo 
mesmo estado e partido, Roberto Requião 
(PMDB-PR) evocou a existência no município 
de Curitiba e no Estado do Paraná de conselhos 
inter-religiosos e o pagamento dos professores 
da disciplina em questão. Ele foi enfático na 
aprovação do projeto, inspirado, aliás, na 
proposta apresentada pelo irmão deputado:

Neste mundo globalizado, em que o neoli-
beralismo afoga valores éticos e morais, é 
uma obrigação do Estado dar um conteú-
do doutrinário de amor e solidariedade ao 
ensino público. Acredito que esse projeto 
será aprovado com facilidade pelo Senado 
da República, porque é um projeto impor-
tante, é um projeto não-conflitante, é um 
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projeto que invoca a solidariedade entre 
os credos religiosos. E essa solidariedade 
manifesta-se com a presença, neste ple-
nário, de representantes dos cultos afro-
-brasileiros, da nossa Igreja Católica e das 
nossas Igrejas Evangélicas. Sem sombra de 
dúvida, foi imperdoável o fato de, na Lei de 
Diretrizes e Bases, não ter sido contempla-
da a questão do professor pago. O projeto 
já tramitou na Câmara dos Deputados e foi 
aprovado. É importante que ele se conso-
lide neste momento – perdoe-me, senador 
Abdias Nascimento – sem emendas, para 
que, de uma vez por todas, todas as escolas 
brasileiras possam ter contato com o que 
mais falta no Brasil: a ética e a moral. (DSF, 
9/7/1997, p. 13.453).

Requião disse, também, que na experiên-
cia curitibana e paranaense, durante suas gestões, 
os professores não eram do quadro do magistério 
público, mas terceirizados, contratados pela enti-
dade interconfessional, que os remunerava com 
os recursos a ela transferidos pelos respectivos 
governos. Com isso, eles não se tornavam dou-
trinadores de suas próprias religiões.

Argumentando contra a pressa 
manifestada pelo senador paranaense, Sebastião 
Rocha (PDT-AP) declarou-se favorável ao 
tratamento isonômico dos professores de 
ensino religioso diante das demais disciplinas, 
mas, ao mesmo tempo, a favor da emenda de 
seu colega de partido, Abdias Nascimento. Para 
ele, dificilmente seria obtido consenso para a 
formação das entidades civis que seriam ouvidas 
para a definição dos conteúdos do ensino religioso.

Eu mesmo recebi aqui, no cafezinho do 
Senado, juntamente com a senadora Júnia 
Marise, alguns pastores de certa denominação 
religiosa que são contrários ao projeto de lei 
que estamos votando hoje aqui no Senado. 
Assim, vê-se que, para se constituir uma 
entidade – e há de ser uma entidade com 
toda a sua parte cartorial, inclusive, pelo 
que já está definido no projeto –, no meu 

entendimento, vai demandar mais tempo do 
que se se retornasse o projeto à Câmara dos 
Deputados para essa pequena correção que 
propõe o senador Abdias Nascimento, a qual 
não elimina, de forma nenhuma, a exigência 
de que haja o entendimento entre as várias 
denominações, o que está previsto também 
na emenda, só que exclui a necessidade da 
entidade religiosa. (DSF, 9/7/1997, p. 13.454).

Ao contrário das dúvidas de seu 
então colega de partido, a gaúcha Emília 
Fernandes mostrou-se cheia de certezas: 
quanto à necessidade de se oferecer o ensino 
religioso nas escolas públicas, do que ela tinha 
experiência como ex-diretora de escola; de que 
tal oferecimento implicava custo, o qual tinha 
de ser assumido pelo Estado; e concluiu sua 
intervenção no debate pela identificação do 
ensino religioso com a educação moral e cívica:

[...] a pobreza e o esquecimento de 
determinados valores são responsabilidade 
de todos nós. Cada vez mais são esquecidas 
questões éticas e morais, que são jogadas 
por terra pela televisão, pelos meios de 
comunicação. Esses valores precisam ser 
resgatados. [...] É necessário resgatarmos 
no ser humano a vontade e o desejo de 
olhar o mundo não apenas pelos olhos 
materiais. (DSF, 9/7/1997, p. 13.455)

A senadora Marina Silva (PT-AC), de 
notória atuação na Assembleia de Deus, trouxe 
um contraponto ao entusiasmo dos senadores que 
defendiam ser a religião a base da ética e/ou da 
moral. Disse a senadora:

[...] não subordino o ensino religioso a uma 
condição sine qua non para que haja ética 
na escola e que se discuta a solidariedade. 
Dentro das religiões e da fé, os princípios 
da justiça, da ética e da solidariedade estão 
presentes, não constituindo, no entanto, 
privilégio nem exclusividade delas, pois 
pessoas que não têm crença alguma gozam 
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desses preceitos e os têm – e é bom que isso 
fique claro. (DSF, 9/7/1997, p. 13.456).

Para a senadora acreana, a justificativa 
do ensino religioso residia na discussão da 
transcendência, que seria fundamental para a 
existência humana, “até mesmo do meu colega e 
querido senador Roberto Freire, que transcende 
este mundo por meio do seu radical compromisso 
com a justiça social.” (DSF, 9/7/1997, p. 13.456).

Em seguida, outra evangélica tomou a 
palavras, Benedita da Silva (PT-RJ), também 
ela membro atuante da Assembleia de Deus. 
Uma importante dimensão ao debate foi, 
então, introduzida. A senadora fluminense 
manifestou-se favorável ao ensino religioso, 
mas não na forma como o projeto previa. Ela 
lembrou que na discussão sobre essa matéria 
na Assembleia Nacional Constituinte, o que 
se pretendia era a introdução no currículo da 
História das Religiões, ministrada por professor 
de História das redes públicas de ensino. Mas, 
com o passar do tempo, essa demanda se 
transformou no ensino de religiões na escola 
pública. Duas dificuldades não poderiam 
ser escamoteadas. Primeiro, quem seriam os 
professores? Eles não estavam disponíveis 
para ensinar todas as religiões existentes, nem 
mesmo diversas denominações da vertente 
evangélica. Segundo, não poderia haver uma 
entidade nacional para tratar da definição dos 
conteúdos dessa disciplina, no seu entender 
inviável. Por exemplo, um pentecostal não 
se sentiria representado por alguém da Igreja 
Batista ou da Presbiteriana. A emenda de 
Abdias Nascimento teria, pois, o seu apoio.

Para Benedita da Silva, o professor do 
ensino religioso só poderia ser pago pelo Estado 
se ele ensinasse história das religiões. Mas:

[...] se o que queremos é ensino religioso 
e não história das religiões, cada Igreja 
poderá contribuir com uma representação e se 
criará uma comissão para prestar serviços 
às escolas que assim o desejarem. (DSF, 
9/7/1997, p.13.458).

O senador Gilvam Borges (PMDB-AP) 
discorreu longamente sobre a impossibilidade de 
se oferecer o ensino religioso nas escolas públicas, 
apesar de reconhecer o papel fundamental das 
religiões na formação do cidadão. Para ele, as 
religiões seriam importantíssimas. Ao invés de 
alienantes, como queriam os materialistas, as 
religiões seriam “uma espécie de muleta importante 
na salvação do homem, no comportamento ético, 
na formação moral.” (DSF, 9/7/1997, p. 13.459-
13.460). No entanto, não haveria como elas serem 
ensinadas nas escolas públicas. São muitas as 
religiões e o Estado não poderia discriminar umas 
em proveito de outras. Caso se pretendesse atender 
a todas, “vamos encher as escolas públicas de 
pais-de-santo? Vamos encher escolas de pastores, 
de padres e de freiras?” (DSF, 9/7/1997, p.13.459). 
Se o conteúdo dessa disciplina fosse a história das 
religiões, o senador estaria a favor. Finalizando 
sua manifestação, o senador amapaense apelou 
aos colegas para que votassem de acordo com 
suas convicções, não porque as igrejas poderiam ir 
contra eles, políticos que eram. “Votem sem medo, 
votem com seriedade.” (DSF, 9/7/1997, p. 13.460).

O presidente do Senado, Antônio Carlos 
Magalhães, submeteu o projeto a votação 
pela forma passiva – os que o aprovam queiram 
permanecer sentados.

Apenas dois senadores votaram contra: 
Roberto Freire16, ex-militante de partido comu-
nista, e Gilvam Borges, bacharel em Sociologia 
e radialista de profissão. Também maçom, como 
o presidente da Câmara, Romeu Tuma, autor da 
emenda restritiva ao uso de recursos públicos no 
ensino religioso, quando da tramitação do projeto 
Darcy Ribeiro de LDB no Senado (CUNHA, 2014), 
teve sua presença registrada na sessão, mas não 
pude confirmar se ele estava no plenário. O fato 
é que o Diário do Senado Federal não registrou 
nenhuma manifestação sua. Se esteve presente, 

16- Militante do Partido Comunista Brasileiro por décadas, Roberto Freire 
ocupava nele o cargo de secretário-geral no momento de sua dissolução, 
após o que fundou o Partido Popular Socialista. Durante a tramitação do 
projeto de LDB na Câmara dos Deputados, em sua primeira versão, Freire era 
deputado pelo PPS de Pernambuco. Quando da reforma da lei, ele era senador 
pelo mesmo estado e legenda. 
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acompanhou a maioria pela aprovação passiva do 
projeto de reforma.

Por fim, a emenda de Abdias Nascimento 
foi posta a votos, também na forma passiva. O 
presidente da sessão declarou-a rejeitada, mas o 
Diário do Senado Federal não registrou os votos 
favoráveis, desfavoráveis e as eventuais abstenções.

Aprovado nas duas casas do Congresso 
Nacional, o projeto de lei foi encaminhado 
ao Presidente da República para sanção. Em 
22/7/1997, FHC assinou a lei 9.475, sete meses 
depois de seu veto transverso à LDB, cujo artigo 
33 passou, então, a ter a seguinte redação:

O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
é parte integrante da formação básica 
do cidadão e constitui disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental, assegurado o respeito 
à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo.
Parágrafo 1° - Os sistemas de ensino 
regulamentarão os procedimentos para 
a definição dos conteúdos do ensino 
religioso e estabelecerão as normas para a 
habilitação e admissão dos professores.
Parágrafo 2º - Os sistemas de ensino 
ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso.

Concluiu-se, assim, a reforma expedita da 
segunda LDB, justamente no artigo que tratava 
da única disciplina mencionada na Constituição 
brasileira – o ensino religioso nas escolas 
públicas. O cronograma foi apertado, mas a 
lei foi publicada em tempo: dois meses meses 
depois da sanção presidencial, o papa João Paulo 
II desembarcou no Brasil.

Conclusões e hipóteses

A elaboração da segunda Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional levou 
oito anos, mas sua primeira reforma, justamente 
sobre o artigo que tratava do ensino religioso 

nas escolas públicas, foi realizada em tempo 
recorde, apenas seis meses.

Quatro pontos foram objeto dessa reforma 
em ritmo presto: a qualificação do ensino 
religioso como parte integrante da formação 
do cidadão; a supressão do impedimento do 
uso de recursos públicos no ensino religioso 
ministrado nas escolas públicas; a transferência 
aos sistemas estaduais e municipais de ensino, a 
responsabilidade sobre a normatização referente 
a essa disciplina, inclusive a do magistério; e a 
supressão das referências às suas modalidades 
confessional e interconfessional.

A observação atenta dos protagonistas 
e respectivas posições, no processo de 
tramitação, aprovação e sanção presidencial 
da segunda LDB, bem como de sua reforma, 
revela um fenômeno político bizarro. Até 
a aprovação final do projeto de lei pelo 
Congresso Nacional, a proibição do uso de 
recursos públicos nessa disciplina foi apoiada 
pelo plenário da Câmara, mesmo após a 
supressão dessa restrição pelo Senado.

Tudo mudou no momento da sanção 
presidencial. Fernando Henrique Cardoso, eleito 
pela legenda do PSDB, impôs ao texto da lei 
aprovada no Congresso o que chamei de veto 
transverso, ao encaminhar a necessidade de 
mudar o artigo 33 – e justamente para eliminar 
a proibição de uso de recursos públicos no 
ensino religioso. A partir de então, houve 
uma corrida pela reforma da lei, em caráter de 
urgência, na Câmara e no Senado, seguida de 
quase unanimidade de apoio ao substitutivo do 
deputado padre católico Roque Zimermann.

Tamanha unanimidade levou a que as 
votações fossem praticamente simbólicas, a 
ponto de não haver registros do número de 
votos favoráveis, desfavoráveis e abstenções. 
Deputados mudaram radicalmente de posição, 
diante do apelo do presidente, fossem eles 
da situação ou da oposição ao governo. As 
justificativas para a mudança de posição 
variaram do pieguismo devoto até a evocação 
da religião como instrumento de controle 
individual e social, passando pela confissão 
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do que teria sido um equívoco cometido na 
aprovação da lei. As exceções ficaram por conta 
de dois ex-militantes de partidos comunistas e 
dois pastores evangélicos.

Ao proferir o veto transverso, FHC 
estava forte, o que sugere o exercício, naquele 
momento, do “presidencialismo imperial” 
(ABRANCHES, 1988). A Câmara estava a ponto 
de aprovar a reforma da Constituição para 
permitir sua reeleição e as denúncias de compra 
de votos ainda não tinham sido feitas. Mas, FHC 
estava fraco na imprensa internacional, que 
divulgava seguidas matérias sobre os graves 
conflitos agrários no Brasil.

Em 1996/97, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra – MST 
destacava-se na luta pela reforma agrária e era 
celebrado ou temido, no país e no exterior, como 
novidade em termos de ideologia e organização 
política. (COMPARATO, 2003) Desde a origem, 
o movimento mantinha fortes vínculos com o 
clero católico, que, mesmo contido pelo freio 
papal à Teologia da Libertação e ao engajamento 
social, apoiava a reforma agrária e o MST, já 
que o meio rural era onde a Igreja conseguia 
exercer sua hegemonia com menor resistência 
dos evangélicos e dos “sem religião”, ambos 
em crescimento nas cidades. Já em 1985, o 
presidente José Sarney, em visita ao Vaticano, 
pretendera (e não conseguira) obter do papa 
manifestação contra o apoio ostensivo do 
clero ao MST. Embora o governo FHC tivesse 
aumentado significativamente o número de 
assentamentos rurais, o movimento pela reforma 
agrária cresceu ainda mais fortemente em todo o 
país, anulando o efeito político desse fato.

Naquela conjuntura, dois eventos 
contribuíram para pôr o MST em evidência 
no noticiário nacional e internacional durante 
um tempo demasiadamente longo para as 
pretensões midiáticas do sociólogo presidente 
da República: em 17/4/1996, o massacre de 
Carajás, perpetrado pela Polícia Militar do 
Pará, de acampados em protesto contra a 
lentidão no processo de desapropriação de 
terras para a reforma agrária; e a Marcha a 

Brasília, realizada em fevereiro/abril de 1997, 
seguida de ocupação simultânea de locais de 
grande movimento em 18 capitais de estados. 
Nessa marcha, organizações da Igreja Católica 
ofereceram importante apoio logístico na forma 
de alimentação e alojamento em paróquias e 
seminários. A reação conhecida do governo 
federal foi diversa. De um lado, montou uma 
rede de monitoramento das ações do MST 
e desmembrou o Ministério da Agricultura, 
recriando o Ministério da Reforma Agrária; 
de outro, o presidente e o ministro passaram a 
receber dirigentes do movimento para discutir 
questões em disputa. O ministro da Reforma 
Agrária Raul Jungmann17 foi incumbido de 
prestar informações aos bispos católicos sobre o 
andamento das atividades governamentais para 
o setor. Em contrapartida, ouvia as análises 
dos prelados sobre a questão da terra. Quanto 
aos partidos políticos, nenhum deles era capaz 
de dirigir o movimento, nem mesmo os da 
esquerda do espectro político, transformados 
todos em espectadores impotentes diante do 
mais tenso conflito social do país.

Suponho que, naquela conjuntura, 
a Igreja Católica deveria dispor de um 
capital político mais expressivo do que a da 
conjuntura anterior, o que levaria deputados 
a não afrontarem seus interesses no campo 
educacional para não perderem o apoio detido 
ou pretendido por seus partidos ou segmentos 
de interesse. Mesmo na esquerda, a aprovação 
da pretensão católica no campo educacional 
parecia compensar o apoio da Igreja à reforma 
agrária. O senso comum apoiaria essa barganha.

Na oposição, deputados do PT podem ter 
dado votos, passivamente, ao projeto de reforma 
do art. 33 da segunda LDB. Não sabemos 
quantos membros religiosamente afinados desse 
partido estiveram presentes, de fato, na sessão 
da Câmara em que o projeto foi discutido. Dois 
petistas, de posições opostas, estiveram no 
centro dos acontecimentos: o padre-deputado 
Roque Zimermann, relator do substitutivo, que 

17 - Ex-militante do PCB, então no PPS.
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votou a favor, evidentemente; e José Genoíno, 
que se manifestou contrário. Duas senadoras 
petistas se manifestaram: Marina Silva a favor, 
e Benedita da Silva parcialmente contra, mas 
a ata registrou o consentimento passivo desta. 
Dois outros senadores do mesmo partido 
tiveram presença registrada na ata, mas não 
sabemos se estavam no plenário no momento 
da votação. Se estiveram, votaram a favor.

Ao fim e ao cabo, ao reformar a LDB/96, 
a lei 9.475/97 contribuiu para o estreitamento 
da autonomia do campo educacional no 
Brasil. Explicitamente, por qualificar o ensino 
religioso de parte integrante da formação básica 
do cidadão, determinação somente aplicável 
às escolas públicas, afrontando a laicidade do 
Estado. Implicitamente, pelo silêncio eloquente 
a respeito do financiamento do ensino religioso 
nas escolas públicas.

Com efeito, a letra da lei não diz que os 
professores do ensino religioso tenham de ser 
ou possam ser pagos pelo Estado, mas o espírito 
dela, sim, pois foi esse o sentido da manifesta-
ção da maioria dos parlamentares. Esse espírito 
se encarnou em dezenas de leis, decretos e pare-

ceres de conselhos de educação das unidades da 
Federação, concretizando, assim, o apoio políti-
co e o financiamento estatal a instituições reli-
giosas, materializando relações de aliança que a 
Constituição proíbe.

Para os defensores do Estado Laico como 
equivalente a Estado multi-religioso, a LDB/96 
foi aperfeiçoada. Para os que entendiam o 
Estado como imparcial diante das disputas do 
campo religioso, ela se deteriorou.

Não estamos, contudo, no fim dos tem-
pos. O campo político é dinâmico, tanto quanto o 
campo religioso. Não será surpresa se a demanda 
de avanço da laicidade do Estado, no sentido pró-
prio do termo, partir do próprio campo religioso, 
justamente para atenuar seus conflitos internos, 
nem sempre passíveis de acordo ou dissimulação. 
Em decorrência, mesmo que os movimentos do 
campo educacional permaneçam ideologicamen-
te anestesiados, como atualmente, a laicidade das 
escolas públicas pode vir a ser efetivada pela ação 
do campo político. Mas, nada impede, ao contrá-
rio, tudo recomenda que esses movimentos reto-
mem posições assumidas por esquecidos protago-
nistas coletivos do campo educacional.
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Masculinidades, feminilidades e educação matemática: 
análise de gênero sob ótica discursiva de docentes matemáticos

Lucas Alves Lima BarbosaI

Resumo

O questionamento central que se constitui como um disparador 
para as discussões aqui realizadas é: existem relações entre as 
concepções de gênero e o ensino da matemática? Diante da 
suposta evidência de que meninos possuem rendimento superior 
em matemática, o presente trabalho objetiva investigar as 
problematizações que podem ser feitas à educação matemática 
quando a relacionamos com questões de gênero, isto é, com as 
masculinidades, feminilidades e demais representações sociais que 
se alinham a essa perspectiva. E, também nesse sentido, pretende-se 
investigar quais os desdobramentos para o ensino da matemática 
quando determinadas concepções de gênero se encontram implícitas 
na prática docente. De fato, não é muito incomum depararmo-nos 
com afirmações do tipo “meninos têm mais facilidade para aprender 
matemática do que meninas” ou “a mulher é muito emotiva e pouco 
racional”, dentre outras, que podem trazer certas implicações para 
o ensino da matemática, como, por exemplo, a legitimação e a 
reafirmação de certas desigualdades já materializadas no âmbito 
social. No intuito de se problematizar tais afirmações que, de certa 
forma, podem acabar exercendo um papel fundamental na fixação 
de determinados binarismos concernentes às identidades de gênero, 
este trabalho apresenta uma discussão pós-estruturalista e investiga 
de que forma as relações de gênero estão presentes no ensino da 
matemática por meio da aplicação de entrevistas semiestruturadas 
com professores dessa disciplina.
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Masculinities, femininities and mathematics education: 
gender analysis from the discursive view of mathematics teachers

Lucas Alves Lima BarbosaI

Abstract

The central question that triggers the discussions held here is: Are 
there links between gender conceptions and mathematics teaching? 
In the face of the supposed evidence that boys have superior 
performance in mathematics, this study aims to investigate possible 
problematizations of mathematics education when we relate it to 
gender issues, that is, masculinities, femininities, and other social 
representations aligned to this approach. It also investigates the 
consequences that certain conceptions of gender implicit in the 
teaching practice may have on mathematics teaching. Indeed, it is 
not uncommon to encounter statements such as “boys are better at 
mathematics than girls”, or “women are very emotional and not 
rational enough”, which can bring consequences to mathematics 
teaching, such as the legitimation and reaffirmation of certain 
inequalities already materialized in the social sphere. In order to 
challenge such claims that may somehow end up playing a key role 
in fixing certain binarisms of gender identities, this work presents 
a poststructuralist discussion and, by means of semi-structured 
interviews with mathematics teachers, investigates how gender 
relations are present in the teaching of this subject. 
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Introdução

A educação matemática, vertente educa-
cional que se debruça sobre questões relativas ao 
ensino/aprendizagem da disciplina de matemáti-
ca, tem se caracterizado como foco de pesquisas 
científicas desde os primeiros anos da década de 
70. Essa década, de acordo com Berti (2005), de-
lineou um cenário favorável à ascensão de aná-
lises que passaram a problematizar os inflexíveis 
padrões com os quais se acreditava que o ensino 
de matemática deveria condizer.

No entanto, os reflexos das pesquisas em 
nossas salas de aula ainda são pouco visíveis. 
As políticas públicas têm se mostrado ineficazes 
na inserção de tais metodologias nos cenários 
práticos educacionais. Este fato é apontado 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
(BRASIL, 1998, p. 19), que deixam claro que “os 
movimentos de reorientação curricular ocorridos 
no Brasil, a partir dos anos 20, não tiveram força 
suficiente para mudar a prática docente dos 
professores para eliminar o caráter elitista desse 
ensino, bem como melhorar sua qualidade”.

D’Ambrósio (1996, p. 31) constrói um 
pensamento nesse sentido ao dizer que “do 
ponto de vista de motivação contextualizada, 
a matemática que se ensina hoje nas escolas 
é morta”. Diante disso, faz-se necessário que 
educadores matemáticos lancem mão de 
alternativas ideológicas que caminhem para 
uma aprendizagem matemática mais eficaz e 
abrangente. Algo que pode ser extremamente 
útil nesse processo é a problematização de 
temas relacionados ao gênero no interior da 
educação matemática.

Frente a isso, emergem como necessárias 
pesquisas que mesclem esses dois universos, o da 
educação matemática e o do gênero, a fim de se 
problematizar algumas concepções comuns na 
educação matemática, como a clássica afirmação 
de que homens são, naturalmente, melhores 
em matemática do que as mulheres, e buscar, 
em meio a essas intersecções entre questões de 
gênero e de educação matemática, subsídios para 
aprendizagens mais abrangentes e críticas.

São poucos os pesquisadores que têm se 
empenhado na busca por relações entre mate-
mática e gênero. Souza e Fonseca (2010, p. 11) 
sublinham esta necessidade ao ponderarem 
que “discutir as relações entre gênero e mate-
mática constitui, de certa forma, uma novidade 
no campo da Educação Matemática no Brasil”. 
Buscando os não tão evidentes entrecortes entre 
gênero e educação matemática, é possível perce-
ber que trabalhar no estabelecimento de tais re-
lações não é algo apenas possível, mas também 
extremamente necessário.

Da percepção do gênero como 
elemento socialmente construído 
à inclusão da matemática nesse 
contexto de construção

De forma concisa, o gênero é tudo aquilo 
que, socialmente e culturalmente, nos define 
como sendo homens ou mulheres. Pertencer a 
um determinado gênero acrescenta aos nossos 
feitios uma série de modos de agir, de se vestir, 
de se comunicar, de trabalhar, de se divertir e de 
se praticar a sexualidade.

Faz-se necessário explicitar a vital 
distinção entre sexo e gênero. Grosso modo, 
o sexo é determinado anatomicamente: se 
nascemos com pênis, somos considerados do 
sexo masculino; se nascemos com vagina, 
somos considerados do sexo feminino. O 
gênero, por outro lado, é definido como sendo 
as características sociais atribuídas a um corpo 
sexuado. Tudo aquilo que culturalmente se 
atribui ao sujeito que possui vagina forma o 
gênero feminino e, analogamente, tudo aquilo 
que se atribui ao sujeito que possui pênis define 
o gênero masculino.

Em processos de construção do gênero 
nos sujeitos sexuados, mulheres e homens são 
chamadas e chamados a assumirem seus papéis, 
não nascem com esses papéis. As identidades 
de gênero são socialmente produzidas pelos 
discursos com os quais nos deparamos ao longo 
de toda a vida. Vejamos, pois, um exemplo: ao 
contrário do que muitos pensam, mulheres não 
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nascem propensas a cuidar melhor de crianças do 
que os homens, nem a cozinhar, nem a cuidar da 
casa. Como afirma Louro (2003), são as sociedades 
que realizam esses processos de refinamento das 
habilidades de acordo com as exigências culturais. 
Tudo é uma questão de ajustamento, acomodação, 
encaixe, e não de natureza.

Existem dois fenômenos que nos ajudam 
a compreender melhor os instrumentos respon-
sáveis por inscrever gêneros, comportamentos 
e atitudes em corpos sexuados: discursos e per-
formatividade. Tomemos, primeiramente, o 
conceito de discurso. Para Foucault (1995, 
p. 55-56), os discursos são ferramentas que:

[...] formam sistematicamente os objetos de 
que falam. Certamente os discursos são fei-
tos de signos; mas o que fazem é mais que 
utilizar esses signos para designar coisas. É 
esse mais que os torna irredutíveis à língua 
e ao ato da fala. É esse mais que é preciso 
fazer aparecer e que é preciso descrever.

Esse mais a que o autor se refere tem 
a ver com a capacidade dos discursos de, para 
além de apenas assinalar coisas, estruturar o 
pensamento do ouvinte com relação a essas 
coisas. E isto acontece de forma inconsciente. 
Deparamo-nos com enunciações e, como, 
para Foucault (2000, p. 20), somos seres de 
linguagem, essas linguagens nos preenchem 
e formam nossas estruturas interpretativas de 
pensamento, isto é, nosso modo de pensar.

Um conceito semelhante à noção 
de discurso é a ideia de performatividade 
desenvolvida, segundo Silva (2000), por Austin 
(1998) e por Butler (1999). Fundamentando 
nestas referências, Silva (2000) considera que, 
para entender a performatividade, é necessário 
fazer uma distinção entre dois tipos de 
enunciados: os descritivos e os performativos. Os 
enunciados descritivos são aqueles que descrevem 
determinada situação, como, por exemplo: 
“O livro está sobre a mesa”. Os enunciados 
performativos, por outro lado, não se limitam a 
descrever um estado de coisas, mas contribuem 

para fazer com que algo realmente aconteça, 
como, por exemplo, “Eu vos declaro marido e 
mulher”. São proposições cuja enunciação em 
si é necessária para que aquilo que ela descreve 
se torne realidade, isto é, proposições que criam 
fatos. No entanto, discursos aparentemente 
descritivos podem funcionar como performativos, 
na medida em que são repetidamente ditos. Um 
exemplo disso é a enunciação: “João é burro”. 
Essa sentença, mesmo parecendo ser puramente 
descritiva, funciona como performativa, pois, 
repetida uma série de vezes, acaba por criar um 
fato: a burrice de João se torna real, graças à 
incisiva reprodução da frase que o define como 
ser não dotado de inteligência. É exatamente 
como se diz no interessante ditado popular 
inicialmente mencionado pelo nazista Paul 
Joseph Goebbels: “Uma mentira contada mil 
vezes torna-se verdade”. A performatividade 
dos enunciados está claramente presente na 
formação das identidades de gênero.

Mas, afinal, onde entra a matemática 
nessa história toda? Pois bem. Para compreender 
essa relação é necessário perceber que afirma-
ções como “mulher não foi feita pra saber mate-
mática” ou “mulher é muito emotiva e pouco ra-
cional”, coisas não dificilmente ouvidas ao nosso 
redor, podem funcionar dentro da lógica da per-
formatividade para criar o fato de que realmente 
as mulheres inserem-se em um processo mais 
lento quando o que está em pauta é matemática.

Como apontam Almeida e Moura (2013, 
p. 4), “a constituição das subjetividades se dá 
através dos diferentes lugares por onde o sujeito 
transita, pelas diversas práticas sociais das quais 
participa”. Se nós nos constituímos, em relação 
a tudo que nos cerca, através das experiências e 
discursos que interferem diretamente no modo 
como avaliamos e interpretamos o mundo ao 
nosso redor, certamente também cultivamos 
nossa relação com a matemática permeados por 
tais estruturas discursivas que nos determinam.

Existe em nosso entorno uma produção 
histórico-discursiva que nos diz que “os homens 
são melhores em Matemática do que as mulheres”. 
Muitas vezes, não enxergamos nas práticas 
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sociais com as quais nos envolvemos marcas 
explícitas dessa concepção, o que a torna quase 
invisível, a ponto de até negarmos e duvidarmos 
de sua existência. No entanto, ela existe.

Carvalho (2004) nos mostra que 
concepções que minimizam as mulheres em 
todos os campos da vida social persistem ao 
nosso redor. Se elas persistem, certamente 
existem alguns esforços sociais que buscam 
mantê-las, que são os discursos. No campo da 
aprendizagem matemática, os mencionados 
esforços também marcam presença. Ressoando 
e repercutindo ao longo dos séculos, chegam 
até nós produções discursivas que reafirmam, 
dia após dia, que os meninos são, naturalmente, 
melhores em matemática do que as meninas.

E são esses mesmos discursos que uti-
lizamos, ainda que de forma inconscien-
te e sem más intenções, em nossas salas de 
aula. Discursos que criam fatos e “verdades”. 
Discursos que delimitam espaços a serem ocu-
pados por homens e mulheres no espaço do de-
senvolvimento matemático, sendo próprio do 
homem desenvolver-se com muito mais facili-
dade e destreza do que a mulher. Pulverizadores 
de discursos que somos, nossos hábitos pessoais 
e métodos profissionais são sempre produtores 
de identidades de gênero, identidades que atri-
buem forçosamente a um corpo sexuado uma 
série de determinações socialmente “próprias” 
ao seu sexo. Mais uma vez, homens e mulhe-
res são chamados a assumirem seus papéis. 
Segundo Souza e Fonseca (2009, p. 41-42):

Assim, em nossas salas de aula e naquilo 
que as compõe (gestos, palavras, silêncios, 
ritos, olhares, materiais, modos de organi-
zar, modos de se ensinar matemática, con-
cepções de aprendizagem, etc.) e em nossas 
pesquisas (mesmo quando se ocultam as 
relações de gênero), identidades masculi-
nas e femininas são produzidas.

Santos e Cardoso (2012, p. 7-8, grifos 
nossos) realizaram um estudo empírico para 
compreender melhor de que forma as relações 

desiguais entre meninos, meninas e matemática 
se reproduzem discursivamente no interior da 
sala de aula de matemática:

Afirmamos, aqui, que essa desigualdade de 
gênero é naturalizada porque os sujeitos 
envolvidos nesse processo não observam 
que isso é construído por eles mesmos. Um 
exemplo de que isso acontece é quando 
a professora deu início à aula com uma 
atividade de decomposição de números. Em 
seguida, pediu para os alunos responderem 
no quadro e, como sempre, os meninos 
são chamados a participarem mais que as 
meninas (Diário de Campo, 23/02/2012). 
Nas observações feitas na sala de aula, 
notamos que a professora direciona a aula 
de matemática para os meninos, chama 
para responder as atividades no quadro, faz 
situações de problemas envolvendo os nomes 
deles e eles gostam de participar das aulas. 
Isso está tão naturalizado que a professora 
não investe nas meninas nessas aulas. Na 
correção de uma atividade, a professora 
chamou os alunos/as para irem até o quadro 
por fila. Das cinco filas que existem na sala, 
ela chamou quatro meninos e uma menina, 
e a mesma não quis ir responder (Diário de 
Campo, 01/03/2012). Essa aluna não teve 
incentivo da professora para ir responder a 
questão. Quando as meninas não queriam 
responder ela não insistia, ficava por 
isso mesmo, solicitando um menino para 
responder. Ao solicitar mais os meninos 
e incentivá-los mais do que as meninas, a 
professora produz uma diferença.

No interior desta lógica, não é de se 
estranhar que as meninas realmente “aceitem” 
sua posição de não muito afeitas à complexidade 
dos números diante dos contextos e situações 
que as perpassam ao longo de toda a vida 
escolar. Como nos diz Larrosa (2002, p. 21), “as 
palavras fazem coisas conosco”.

Se, como nos diz Almeida e Moura (2013, 
p. 2), “em relação à Matemática, o Program of 
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International Student Assesment (PISA) de 2010 
[...] nos apresenta um resultado inferior das me-
ninas no tocante ao desempenho em matemá-
tica na grande maioria dos países participan-
tes”, podemos conjecturar que isso não tem a 
ver com a ideia de que mulheres constituem-se 
como seres em falta, mas sim com as fortes pro-
duções discursivo-midiáticas que, possivelmen-
te, incutem forçadamente nas mentes femininas 
a noção de que não nasceram para as ciências 
exatas, o que vem gerando, desde a escolariza-
ção elementar, um desestímulo em relação ao 
estudo dessa disciplina, desestímulo este que 
pode vir a ser causador dos índices apontados 
pelos testes de aprendizagem.

De acordo com Walkerdine (1995), não 
é que as garotas se saem mal na disciplina de 
matemática. O fato é que a “verdade” do desen-
volvimento infantil patologiza e define o seu 
desenvolvimento matemático de modo que ele, 
essencialmente, seja entendido como inferior. 
A dicotomia masculino/feminino com relação 
à matemática não é natural: ela é construída e 
possui muitos reflexos e desdobramentos, como 
será possível observar nas entrevistas a seguir.

Capturando “verdades” em 
entrevistas com professores de 
matemática

Como vimos, os sujeitos sexuados vão se 
constituindo de maneiras diferenciadas dentro 
do contexto da aprendizagem matemática, con-
texto este que abarca estruturas masculinizan-
tes e feminilizantes. Para compreender melhor 
a veracidade e a extensão deste problema que 
se constitui na polaridade homens/mulheres 
na matemática, onde os homens, a princípio, 
saem com vantagem, foram realizadas entrevis-
tas semiestruturadas com professores de mate-
mática da rede pública de ensino do município 
de Inconfidentes, sul de Minas Gerais, aferindo 
suas concepções e pensamentos com relação à 
questão do gênero submergida no ensino da 
matemática. Agora interessa-nos conhecer um 
pouco mais sobre as formas através das quais 
essa diferenciação se faz presente nos modos de 

pensar dos professores que diariamente a ema-
nam, mesmo que indiretamente, discursos em 
suas salas de aula que certamente podem atuar 
fixando determinadas posições de sujeito.

A entrevista como ferramenta de análi-
se do campo da educação matemática é com-
preendida aqui, de acordo com Fiorentini e 
Lorenzato (2006, p. 120), como sendo “uma 
conversa a dois com propósitos bem defini-
dos”. Dentro dessa perspectiva, foram entre-
vistados cinco professores de matemática que 
terão aqui os nomes alterados a fim de preser-
var suas identidades. São eles: Karina, Caio, 
Mônica, Priscila e Simone.

Os meninos saem na frente: algo 
que persiste

É possível identificar nas falas dos 
professores, antes de mais nada, certo consenso 
com relação à evidência de que, de fato, os 
meninos tem um desempenho em matemática 
superior se comparado ao desempenho das 
meninas. A professora Mônica, questionada nesse 
sentido, responde: “São. Ao longo dos anos que 
eu tenho de experiência, eu pude observar que os 
meninos têm mais facilidade pelo dia a dia deles”. A 
resposta da professora apresenta-se de uma forma 
muito categórica e precisa, deixando claro que não 
existem dúvidas com relação ao que ela fala.

A professora Simone vai um pouco além, 
exemplificando esta evidente polaridade ao 
responder:

Quando chega no ensino médio, onde eu 
acho isso mais forte, os meninos começam 
a se preocupar mais com a faculdade, os 
meninos querem saber mais do estudo, se 
eu dou uma atividade, eles preocupam mais 
em fazer, ou se é um problema, quando eu 
questiono, os meninos respondem na fren-
te, não que as meninas não vão bem, mas 
eu percebo que os meninos se sobressaem.

“Os meninos se sobressaem.” Essa frase 
proferida pela professora não deixa dúvidas 
com relação ao que ela observa em sala de 
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aula. O professor Caio, ao confrontar-se com a 
questão, diz que: “Os meninos, realmente, não 
só em uma ou duas salas, mas, no geral, eles 
estão levando vantagem”. Já a professora Karina 
quantifica sua resposta para ilustrar melhor a 
situação e responde: “Falando por quantidade, 
eu vejo que a maioria dos meninos, quer dizer, 
numa sala com trinta alunos, eu vou ter duas 
meninas que aprendem matemática muito mais 
fácil, e cinco meninos ou seis que aprendem 
mais rápido que essas meninas”.

A professora Priscila introduz a variável 
do prosseguimento dos estudos na questão, 
ao responder: “Eu acho que os meninos têm 
muito mais aproveitamento. E até em questão 
de continuidade de estudos, se eu pegar uma 
turma que eu lecionei aí no fundamental ou 
médio, eu vejo que os meninos, a maioria deles, 
seguiram. As meninas nem tanto”.

Todas as enunciações dos professores, 
mesmo que de maneiras diferentes, evidenciam 
o fato de os meninos estarem em vantagem na 
matemática. E é claro que estão mesmo. Não 
poderia ser diferente em uma sociedade que, 
historicamente, secundariza o feminino e suas 
especificidades, em que meninas crescem sen-
do desestimuladas, direta e indiretamente, no 
contexto do desenvolvimento matemático, fato 
detalhadamente mostrado e exemplificado por 
Santos e Cardoso (2012). A questão que se coloca 
como pertinente é buscar o porquê desta diferen-
ciação, no intuito de problematizar a “evidente” 
diferenciação. E é exatamente isto que foi fei-
to nas entrevistas, ou seja, buscar justificativas 
para verificar à que aspectos os professores as-
sociam a “evidência” do maior aproveitamento 
masculino no estudo da matemática. Para isso 
foi perguntando aos professores o porquê de os 
meninos irem melhor. Em geral, os porquês gi-
ram em torno de três eixos: 1) o comportamento 
feminino, diferente do masculino; 2) as ativida-
des desenvolvidas pelos meninos no cotidiano, 
também diferente das atividades das meninas; 3) 
a naturalização, isto é, eles são melhores porque 
simplesmente são melhores. Vejamos como se 
configuram esses três porquês externados pelos 
professores individualmente.

O primeiro porquê: o comportamento 
feminino interferindo negativamente no 
estudo da matemática

Questionada com relação ao porquê de os 
meninos irem melhor na aprendizagem matemá-
tica, a professora Priscila diz que: “Dependendo 
da faixa etária, se pegarmos como exemplo na 
fase da adolescência, a gente vê diferenças, por-
que os meninos vêm pra sala de aula focados. 
Eles param de pensar em qualquer outra coisa, 
seja no futebol, seja numa festa, e se concen-
tram”. Questionado também com relação ao por-
quê das diferenças, o professor Caio diz que:

É devido ao comportamento dos meninos 
e meninas em sala de aula. Então há uma 
diferença sim, que resulta em notas, que 
resulta na aprendizagem e tudo mais, porém 
mais relacionada ao comportamento da 
menina, não creio que devido à disciplina. 
As meninas se organizam melhor, elas 
controlam melhor o seu material didático, 
seu tempo didático, porém elas dispersam 
mais no quesito conversa. Então elas têm 
um caderno mais organizado, elas sabem o 
horário de fazer exercícios, de fazer tarefas, 
porém elas se perdem durante conversas, 
se distraem com isso. Os meninos eles não 
são tão organizados, você precisa delimitar 
o tempo pra eles, você não pode deixar eles 
escolherem o seu tempo pedagógico, você 
tem que vir delimitando, porém eles são 
funcionais. Quando o tempo é para exercício, 
eles não perdem, eles não se perdem.

As palavras do professor Caio associam 
o desenvolvimento inferior das meninas na 
matemática à “natureza” do comportamento 
feminino. A professora Simone também aponta 
para um tipo de comportamento:

Quando eu chego no 9º ano, no Ensino 
Médio, eu percebo que a maioria dos alu-
nos que estão na frente, que são mais aten-
ciosos e que procuram aprender mais, são 
os meninos, e não as meninas. As meninas, 
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parece que nesse momento é aquele mo-
mento onde elas estão preocupadas com 
namoradinhos, com o amor, e esquecem do 
interesse pela escola.

Seria esse comportamento, de acordo 
com os professores, um comportamento disper-
so e avoado, não tão focado quanto o mascu-
lino. As meninas se distraem durante os exer-
cícios e atividades escolares, perdendo tempo 
com conversas, enquanto os meninos estão 
empenhados na resolução de certo exercício de 
maneira bastante funcional.

Sendo as garotas mais dispersas, certa-
mente existem coisas que acontecem ao seu redor 
que chamam mais atenção do que a aula de ma-
temática. Nesse sentido, a professora Priscila diz:

Eu acho que elas têm outras prioridades. O 
estudo não está na primeira lista delas. Elas 
têm outras prioridades. Para elas, talvez, 
estar com o cabelo penteado seja mais 
importante do que entender uma matéria 
de matemática. E os meninos são mais 
interessados, e eles conseguem se desligar. 
Eles podem até ter outros interesses, que 
para eles são importantes. Mas, a partir 
do momento em que eles entram, eles 
conseguem se desligar.

É necessário compreender, dentro de 
uma lógica crítica e atenta às produções sociais, 
a natureza característica de enunciações desse 
tipo, enunciações discursivamente constituídas 
e, ao mesmo tempo, constituidoras de verdades. 
Em outro momento da entrevista, ainda 
conversando sobre o comportamento feminino, 
a mesma professora diz também:

Na maioria das vezes, a gente nota que a 
vaidade fala mais alto, a outra colega, ah, 
eu quero ser melhor que a outra colega, 
ou elas estão mais interessadas no que 
acontece lá fora, então existe, sim, uma 
diferença grande. Eu noto que elas não têm 
muito foco. São muito mais dispersas.

Para elas, talvez, estar com o cabelo pen-
teado seja mais importante do que entender uma 
matéria de matemática. A vaidade fala mais alto. 
O que está acontecendo por trás de tais enun-
ciações é a imposição do gênero feminino, com 
todos os incontáveis valores simbólicos que ele 
agrega, sobre os indivíduos portadores de um 
sexo, no caso o sexo feminino. São os corpos 
sexuados vestindo-se de feminilidades para se 
enquadrarem e poderem dizer-se mulheres ple-
nas, que se cuidam, se penteiam e se apresentam 
da maneira socialmente normatizada.

Isso está diretamente relacionado com 
parte da definição de Scott (1995) concernente 
ao gênero. Ao defini-lo, a autora sublinha com 
ênfase a questão dos símbolos e das representa-
ções simbólicas que se constituem como espe-
lhos para que os indivíduos, dentro de limites 
muito bem especificados, moldem-se de acordo 
com a simbologia socialmente e culturalmente 
associada ao seu sexo.

Os símbolos, não ocasionalmente, oferecem 
a pauta para que o indivíduo possa se relacionar e 
se construir enquanto homem ou mulher. Dentro 
deste contexto de símbolos, nossa cultura supõe 
e até exige que as mulheres estejam sempre apre-
sentáveis, bonitas e bem vestidas, ao contrário dos 
homens que são constituídos por outros símbolos, 
como o da virilidade, da força e da frieza frente aos 
sentimentos. E são a essas referências simbólicas 
do feminino, construídas e reiteradas em nossa so-
ciedade, que os professores associam, em partes, a 
dita inferioridade das garotas no desenvolvimento 
matemático. As meninas constituem-se subjetiva-
mente de acordo com as normatizações relaciona-
das ao gênero, e os professores, seres sociais igual-
mente dotados de verdades culturais, reproduzem 
esses padrões. Ao assumirem plenamente a femini-
lidade que lhes é acreditada, ao adotarem determi-
nando comportamento social, as jovens meninas-
-mulheres têm uma série de coisas a fazer, o que 
tira o foco da aprendizagem matemática diante 
da constante necessidade de estar maquiada, es-
tar penteada, estar depilada, estar cheirosa, estar 
magra e estar esbelta. Coisas que devem ser feitas 
para que a sociedade e os modos interpretativos 
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presentes nesta sociedade as julguem e as enten-
dam como pertencentes ao gênero feminino. Essa 
é, de fato, uma justificativa válida e que faz muito 
sentido, pois não é uma opção para as meninas 
enquadrarem-se ou não no gênero feminino com 
tudo aquilo que ele carrega consigo, mas sim uma 
imposição, gradativa e lenta, mas mesmo assim 
uma imposição.

O segundo porquê: atividades 
do dia a dia masculino favorecendo a 
aprendizagem matemática

Este porquê foi particularmente enuncia-
do pela professora Mônica e diz respeito às ati-
vidades desenvolvidas pelos meninos no coti-
diano, atividades que supostamente favorecem 
uma aprendizagem matemática mais eficaz. A 
professora Mônica diz que:

Ao longo dos anos que eu tenho de expe-
riência, eu pude observar que os meninos 
têm mais facilidade pelo dia a dia deles. Se 
você pegar os números inteiros, por causa 
dos jogos, das tabelas, que é uma coisa que 
eles gostam, eles têm, dependendo do con-
teúdo, mais facilidade.

A professora associa diretamente o 
avanço masculino nas ciências exatas aos jogos 
e brincadeiras que fazem parte do dia a dia dos 
meninos, isto é, ao contexto vivenciado pelos 
garotos nos ambientes informais. É como se 
eles já chegassem na escola com um raciocínio 
mais amadurecido, ao contrário das meninas, 
justamente por conta desses jogos que acabam 
por desenvolver positivamente suas estruturas 
de pensamento. É como se o cotidiano dos 
garotos favorecesse a razão, e o feminino não.

Atentemo-nos, pois, para o que diz Souza 
e Fonseca (2010, p. 13) sobre esse processo 
de justificação baseado nos afazeres sociais. 
Segundo elas, “é preciso evitar, ainda, uma outra 
armadilha: a de se analisar diferenças entre 
resultados de mulheres e homens em matemática 
vinculando-as aos ‘papéis’ desempenhados por 
mulheres e homens na vida social”.

A professora Mônica faz exatamente a 
vinculação problematizada pelas autoras, que 
caracterizam como sendo uma armadilha esse 
tipo de justificação. Isso porque essa simples as-
sociação pode nos impedir de olhar a questão 
com olhos mais apurados, levando em conta fa-
tores mais abrangentes, como a construção so-
cial dos gêneros. Pode nos impedir também de 
visualizar de que forma essa diferenciação não 
simplesmente existe, mas sim persiste. Sendo as-
sim, não podemos entender que é por conta das 
brincadeiras masculinas que os meninos saem na 
frente, pois, de fato, assim ficamos parcialmente 
impossibilitados de analisar a questão com o de-
vido senso crítico que ela demanda.

O terceiro porquê: naturalização

A ideia da naturalização é o porquê 
que mais coopera para a legitimação de que 
a diferença entre homens e mulheres no 
desenvolvimento matemático é natural, normal 
e cristalizada. Vejamos um trecho da entrevista 
com a professora Karina:

Karina: - O caso dos meninos, eu acho mesmo 
que deve ser por eles conseguirem aprender 
mais rápido. Então você explicou uma vez, 
ele entendeu e não quer saber mais. Ele já 
quer fazer o processo de desenvolvimento, 
desenvolver o que eles já sabem.

Pesquisador: - Então eles vão além no 
sentido de raciocinar mais rápido?

Karina: - Isso.

Pesquisador: - Você ensaiaria algum 
porquê para a existência desse avanço 
deles no raciocinar mais rápido?

Karina: - Olha, eu não sei se é do fato de se-
rem do sexo masculino, mas eu tenho a im-
pressão que é essa necessidade que os meni-
nos têm de resolver a coisa mais rápido para 
ficar livre mais rápido, o que acaba fazendo 
com que eles aprendam mais rápido. Porque 
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as meninas são mesmo mais lentas, são mais 
preguiçosas, então os meninos têm aquela 
coisa: Eu quero fazer rápido para eu deixar 
de fazer. Quanto mais rápido eu faço, menos 
tempo eu vou precisar fazer. E as meninas 
não, elas estão em um processo mais lento.

Pesquisador: - Você acha que isso pode ser 
da própria natureza?

Karina: - Sim, da própria natureza.

A professora atribui as diferenças no 
desenvolvimento a certa natureza, uma natureza 
do feminino e uma natureza do masculino. De 
acordo com ela, os meninos são dotados de 
uma natureza mais imediatista, uma natureza 
da razão que anseia fazer tudo o mais rápido 
possível para dar seguimento ao processo de 
desenvolvimento da aprendizagem. Por outro 
lado, a professora também atribui uma natureza 
às meninas, uma natureza vagarosa e preguiçosa 
que faz com que elas estejam sempre imersas em 
um processo bem mais lento.

Quando fazemos enunciações do tipo “me-
ninos são, naturalmente, melhores em matemáti-
ca”, estamos, dentro da lógica foucaultiana, insti-
tuindo uma verdade para o ouvinte. Os signos que 
dão sustentação à frase não servem apenas para 
designar os elementos. Para além dessa funciona-
lidade básica, eles são extremamente úteis para 
criar consciências com relação ao sentido que a 
frase propõe. Como já sabemos, as consciências, 
para Michel Foucault, são sempre fabricadas na 
pluralidade dos discursos que nos constituem.

Quando fazemos esse tipo de enunciação, 
na verdade, contribuímos consideravelmente para 
estagnar qualquer possibilidade de transgressão 
por parte das meninas, já que muito dificilmente 
alguém consegue desviar de sua própria natureza. 
A natureza configura-se como um fio condutor de 
toda a existência feminina, e, sendo essa natureza 
menos veloz, os indivíduos que a possuem estarão 
sempre em um patamar inferior. Essa naturaliza-
ção só serve para reforçar as posições binárias e 
intransmutáveis do masculino e do feminino den-
tro da aprendizagem matemática.

A professora Simone também trabalha 
com a ideia da naturalização das diferenças 
de uma forma muito explícita. Ela nos diz, 
considerando também sua experiência como 
professora na pré-escola:

E eu posso afirmar que já na matemática 
do jardim de infância, os meninos, eles 
raciocinam mais. No jardim também. As 
meninas são mais calculistas, para elas 
determinarem alguma coisa, elas têm que 
pensar mais, têm que mostrar para elas. Têm 
que ir mais para o lado visual, elas têm que 
ver. Os meninos já vão mais pelo raciocínio.

Para essa professora, os meninos vão 
melhor em matemática porque eles, simples-
mente, raciocinam mais. Essa justificativa tam-
bém se configura como uma naturalização das 
diferenças, pois é um estilo de pensamento que 
concebe esse maior desenvolvimento masculino 
como algo dado. Eles simplesmente raciocinam 
mais, e ponto final. É como se a natureza cons-
pirasse a favor dos homens, conferindo a eles 
uma maior capacidade racional e intelectiva. De 
acordo com Silva (2000, p. 73):

Na perspectiva da diversidade, a diferença e 
a identidade tendem a ser naturalizadas, cris-
talizadas, essencializadas. São tomadas como 
dados ou fatos da vida social diante dos 
quais se deve tomar posição. Em geral, a po-
sição socialmente aceita e pedagogicamente 
recomendada é de respeito e tolerância para 
com a diversidade e a diferença. [...] Essa 
perspectiva é suficiente para servir de base 
para uma pedagogia crítica e questionadora?

Sem sombra de dúvidas, não. Isso porque, 
quando naturalizamos, paramos imediatamente 
de questionar e de problematizar. Cristalizamos 
como verdade absoluta o fato de que os homens 
estarão sempre mais aptos para a matemática 
porque, naturalmente, raciocinam melhor, 
pensam melhor, mais rápido e de maneira mais 
eficaz. A naturalização das diferenças entre 
meninos e meninas, além de nos impedir de 
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identificar as causas reais que levam meninos 
a se desenvolveram mais na matemática do 
que as meninas, não serve e nem pode vir a 
servir, em nenhuma hipótese, de base para uma 
pedagogia crítica e questionadora, realmente 
empenhada em conferir aos indivíduos, homens 
ou mulheres, emancipação intelectual.

Dentro da lógica de uma pedagogia crí-
tica e questionadora, passamos a compreender 
como acontece a construção social dos gêneros 
no interior dos cenários de aprendizagem ma-
temática. Em uma tentativa de caminhar rumo 
à desconstrução da falsa naturalidade das di-
ferenciações, é necessário assumir de uma vez 
por todas que inexiste uma natureza masculina 
potencialmente mais evoluída ou, analogamen-
te, uma natureza feminina inferiorizada.

Cenários diferenciados para o 
desenvolvimento de meninos e 
meninas na aula de matemática

É possível captar nas entrevistas dos pro-
fessores indícios de que em suas salas de aula 
acontecem situações, mesmo que não planeja-
das, que favorecem um maior desenvolvimento 
dos meninos. Bem, se as diferenças entre os me-
ninos e as meninas na matemática não são dadas 
pela natureza, se meninos e meninas possuem as 
mesmas capacidades cognitivas para se desen-
volverem igualmente, de onde surgem as dife-
renças? Como já foi mencionado anteriormente, 
existem esforços sociais, sutis e ao mesmo tempo 
arrebatadores, que constroem essas diferenças ao 
longo do desenvolvimento escolar das crianças. 
Tais esforços giram ao redor dos discursos que 
formam diferencialmente e sistematicamente os 
sujeitos sobre os quais versam. Muitos destes 
discursos são emanados pelos próprios profes-
sores de matemática, seres sociais que, mesmo 
dotados de uma formação acadêmica superior, 
trazem consigo, assim como todos nós, marcas 
e concepções naturalizantes e preconceituosas 
comumente encontradas no âmbito social.

Os professores de matemática, muitas 
vezes, mesmo que de forma absolutamente não 
intencional, acabam criando situações em suas 

aulas onde meninos se sentem mais à vontade 
para aprender, para questionar e para se desen-
volver. Criam mais expectativas com os meninos, 
esperam mais dos meninos, o que gera neles uma 
maior vontade de aprender. Questionada com re-
lação ao fato da criação de mais expectativas em 
relação aos meninos do que com as meninas, a 
professora Karina responde:

Com certeza. Eu acho que sim. Não que eu 
deixe as meninas de lado, eu tento passar 
para elas essa mesma, tento mostrar para 
elas que tanto a quantidade de meninos que 
estão se interessando, que estão aprendendo 
mais rápido, que elas também podem che-
gar nesse nível. Mas acabo tento um pou-
quinho mais de expectativa nos meninos, 
de achar que, na metade do exercício que 
eu estou explicando, por exemplo, eles já 
estão sabendo o que tem que fazer no resto. 
Então, às vezes, nem sempre isso acontece. 
Elas, normalmente, precisam de uma expli-
cação boa para estar desenvolvendo.

A professora Karina deixa claro que cria 
mais expectativas em relação aos meninos do 
que com as meninas. Espera mais dos meninos, 
confia mais neles. A professora também 
comenta que parte da criação dessa expectativa 
maior em relação aos meninos acontece no 
interior das reuniões e em conversas com outros 
professores, nas quais os meninos são sempre 
posicionados em um nível superior. Ela diz:

O que geralmente acontece em conversas 
com professores é a gente citar alguns alunos, 
que no caso são meninos, que eles têm um 
raciocínio muito rápido em matemática. No 
segundo ano, tem um aluno que você explica 
o exercício, quando você está na metade do 
exercício, ele já sabe como resolve o resto. Na 
outra sala do primeiro ano, tem outro aluno 
assim. No sétimo ano que eu dou aula, tem 
outro aluno assim. Então são sempre alunos, e 
dificilmente são alunas que se destacam, que 
a gente fala assim: “Nossa, que raciocínio ela 
tem”. Normalmente são sempre meninos.
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A professora Priscila também comenta 
sobre esse mesmo fato: “Na maioria das 
reuniões. Na maioria. Eles já vêm falando, 
a primeira fala, a gente pode notar que os 
meninos fizeram isso, ou aquilo”.

É claro que, diante dessa situação, os 
professores, mesmo que involuntariamente, vão 
sempre esperar mais dos meninos, e estimulá-los 
com maior afinco diante do seu “potencial mais 
apurado”. Sobre essa questão das expectativas di-
ferenciadas, o professor Caio também aponta para 
o mesmo sentido: “Sim. Com certeza. Todos os 
melhores alunos, as pessoas, assim, que eu per-
cebo melhor os resultados, que eu fico com mais 
expectativa na hora de uma correção, na hora de 
propor um exercício, de fato, são os meninos”.

Desse modo, fica claro que os estímulos 
recebidos pelas meninas durante a aprendizagem 
matemática dessemelham-se dos estímulos 
recebidos pelos meninos. Dos meninos sempre 
se espera mais, conforme as expectativas criadas 
pelos professores. Isso fica explícito em suas falas. 
Não é de se estranhar que as meninas venham a se 
desenvolver menos vivenciando contextos dessa 
natureza, situações que envolvem expectativas 
não tão elevadas com relação a elas. Mais uma 
vez fica evidente que essa diferenciação não é 
natural, e sim construída.

A família e suas preconcepções

É claro que, se as meninas estão ficando 
para trás na aprendizagem matemática, conforme 
mostram inclusive algumas avaliações de larga 
escala que passaram a introduzir a variável sexo 
em suas análises, conforme apontam Corrêa, 
Sipraki e Soares (2012), os mencionados esforços 
sociais para manter a desigualdade não giram 
apenas ao redor dos contextos escolares. Como 
foi dito, esses esforços são sociais, e envolvem 
inclusive a família, que muitas vezes contribui 
para incutir gradualmente e forçosamente nas 
mentes das garotas que elas não estão para a 
matemática assim como os garotos.

Nas entrevistas, foi possível ter uma 
noção de como isso acontece. Foi perguntado 
aos professores se eles já vivenciaram alguma 

situação em diálogos com pais e/ou mães onde 
a defasagem das meninas ficou explícita. A 
professora Mônica afirma já ter ouvido isso 
muitas vezes, e exemplifica: “Isso já. Já ouvi 
sim de uma mãe de uma aluna que disse para 
mim que mulher não aprendia matemática. Que 
matemática era coisa de menino”.

Isto nos leva a crer que a concepção de 
que meninos são, naturalmente, melhores em 
matemática, muitas vezes já vem de casa. O que 
acontece na escola é uma constante manutenção 
dessa concepção, que se configura como 
advinda inicialmente dos próprios contextos 
familiares. A professora Priscila, neste mesmo 
sentido, afirma que as meninas já chegam à 
escola com pensamentos deste tipo. Ela diz:

Muito. Já ouvi: “Ah, minha filha não 
aprende. Mas ela é menina, ela é burra 
mesmo”. A própria família já passa isso 
para as adolescentes. Ao mesmo tempo que 
eles chegam trazendo na bagagem que a 
matemática é difícil, elas já vem pensando 
que matemática é difícil e eu não vou 
aprender porque quem aprende matemática é 
homem. Eu acredito que elas trazem isso sim.

Assim como todos nós, pais e mães pos-
suem certas preconcepções muito cristalizadas e 
enraizadas. E é claro que acabam por passar isso 
para os filhos, seja em um gesto, em uma bronca, 
em um modo de olhar, ou em um diálogo.

A performatividade de Butler (1999) é 
uma ferramenta útil para compreendermos os 
efeitos subjetivos dessas enunciações familiares. O 
enunciado “Mas ela é menina, ela é burra mesmo”, 
proferido por um pai, pode ser compreendido 
como um enunciado performático, pois, sendo 
oralmente repetível, possui a capacidade de 
fabricar o fato, fabricar a verdade de que meninas 
são burras. A inferioridade feminina se torna cada 
vez mais real na medida em que o enunciado vai 
sendo repetido. E as meninas, é claro, também 
capturam essa verdade e se constituem nos limites 
estabelecidos por ela, o que gera cerceamento de 
capacidades. No entanto, é em Gee (2008) que 
podemos encontrar uma explicação clara e precisa 
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que confere sentido aos fenômenos observados 
pelos professores. De acordo com este autor, os 
discursos primários, isto é, aqueles assimilados 
por nós ainda no ambiente familiar e cultural de 
origem, relacionam-se com os discursos escolares, 
nomeados por ele como discursos secundários, 
de uma forma que resquícios das concepções 
primárias, por mais bem arquitetadas que sejam as 
secundárias, nunca desaparecerão por completo.

Professoras de matemática 
e seus envolvimentos com as 
ciências exatas

Outro ponto bastante interessante nas 
entrevistas foi quando as professoras foram 
questionadas com relação às suas experiências 
e vivências particulares com a matemática, 
principalmente no momento da formação 
acadêmica. Se existe certa estranheza social 
com relação ao envolvimento de mulheres 
na matemática, será que as professoras de 
matemática, diante do seu contato direto com 
este meio, chegaram a sentir, em algum momento, 
reflexos desta estranheza? No mesmo sentido, 
será que elas chegaram a vislumbrar marcas da 
construída supremacia masculina na matemática 
durante os anos em que estiveram na faculdade?

A professora Mônica comenta, relem-
brando seus tempos de faculdade: “Quando eu 
comecei, eles achavam que menino aprendia 
melhor matemática do que menina. Eu até falei 
para minha mãe: Então eu sou uma aberração 
da natureza, né? Porque sou mulher e gosto de 
matemática”. A concepção social de que mu-
lheres não nascem para a matemática era tão 
sacralizada que, diante da sua vontade de partir 
para essa área, a professora chegou a pensar 
que poderia ser anormal.

As professoras comentam também sobre 
as dificuldades que tiveram durante o curso, 
destacando que essa dificuldade não se estendia 
aos homens. Karina diz que:

Eu via, dentro da própria sala de aula, 
vários meninos que se destacavam, muito 
mais do que a maioria das meninas que 

eram da turma. Porque a minha turma era 
meio mesclada, metade menina e metade 
menino. Mas sempre eram os meninos que 
acabavam se destacando. Daí, eu acabei 
me impondo que eu teria que aprender 
aquilo tanto quanto menino, não é porque 
ele seria um homem que eu não poderia 
chegar no mesmo patamar que ele. Então 
eu acabei me impondo isso de querer 
aprender a matemática. [...] Eu sempre 
via que a maioria eram os meninos que se 
destacavam mais, às vezes em um exercício 
mais complicado, eles entendiam mais 
rápido do que as meninas, isso eu vi. Mas 
eu acabei me impondo essa necessidade 
de estar chegando no mesmo patamar, 
independente do sexo.

A professora se impôs o encargo de 
chegar ao mesmo patamar em que supostamente 
os homens estavam. Se ela se propôs a alcançar 
este patamar, é claro que se compreendia em 
um nível inferior por ser mulher. Ela tinha 
em mente que teria que correr muito atrás, se 
dedicar muito, bem mais do que os meninos, 
para, de certa forma, desviar da sua natureza 
feminina pouco racional e pouco voltada para 
o estudo das ciências exatas, e obter êxito 
ao longo da graduação. A professora trazia 
claramente consigo a noção naturalizada de que 
as mulheres não são muito afeitas à matemática 
e ver os homens se destacando contribuía para 
a inquestionabilidade dessa noção.

A professora Simone diz que:

Quando eu fui fazer faculdade eu senti 
isso. [...] Quando eu fui para a faculdade, 
eu me senti perdida. E os amigos que 
me ajudavam nessa parte de álgebra, de 
geometria, eram os meninos. E, assim, 
eles já estavam empregados, e eu tive 
essa impressão que eles tinham uma 
aprendizagem melhor, absorviam mais 
forte essa parte da matemática do que eu. E 
muitas mulheres da minha turma também 
eram ajudadas por eles. [...] Na faculdade 
eu senti dificuldade, muita dificuldade de 
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acompanhar a turma, onde os meninos 
eram melhores. Eu não me lembro de 
nenhum menino com dificuldade.

Fica claro que a professora chegou a 
vislumbrar marcas da construída supremacia 
masculina na matemática, pois precisou dos 
meninos, assim como outras colegas de facul-
dade, para auxiliá-la em momentos em que não 
conseguia acompanhar certos conteúdos.

Faz-se necessário ressaltar, com vistas a 
estudos e questionamentos futuros, a necessida-
de de estendermos este tipo de questionamento 
também aos homens, pois, de fato, não seria 
sensato, dentro do contexto teórico-prático no 
qual esta pesquisa se insere, considerarmos ge-
neralizadamente que eles são imunes a estra-
nhamentos com relação ao ambiente acadêmico 
matemático.

Considerações finais

O objetivo do presente trabalho foi 
analisar como se configuram as diferenças entre 
meninos e meninas no contexto da aprendizagem 
matemática, utilizando e compreendendo os 
discursos, incluindo-se os dos professores, como 
construtores de verdades subjetivas. Nesses 
enlaces teóricos entre matemática e questões 
de gênero, buscou-se estudar e investigar 
como as relações e diferenciações relativas ao 
gênero estão presentes no âmbito da sala de 
aula de matemática. Temos como conclusão 
que essas diferenciações não apenas estão 
presentes, como também operam de um modo 
determinante para o andamento das atividades 
pedagógicas concernentes à matemática.

Como foi possível observar, essas 
diferenciações se fazem presentes nos momentos 
de aprendizagem matemática de um modo 
tão sutil que, muitas vezes, nem chegamos a 
percebê-las. Essa sutileza pode ser traduzida 
nas expectativas criadas pelos professores 
com relação ao desempenho matemático 
das meninas, que se configuram como sendo 
diferentes daquelas que os docentes nutrem 
com relação aos meninos, conforme pode ser 

constatado nas entrevistas realizadas e nos 
escritos de Santos e Cardoso (2012).

Diante da evidência estatística de que 
meninos têm um rendimento superior em mate-
mática, como mostram Corrêa, Sipraki e Soares 
(2012), surgem diante de nossos olhos dois cami-
nhos, um fácil e um difícil. O difícil nos convida 
a problematizar, e o fácil nos convida a naturali-
zar. Percorrendo o caminho fácil, o caminho da 
naturalização, associamos com tranquilidade as 
diferenças apontadas pelas avaliações estatísticas, 
nas quais os meninos saem na frente, a uma na-
tureza racional do masculino que, justamente por 
ser mais racional, encaixa-se melhor com a mate-
mática e tudo aquilo que ela exige. Este trabalho, 
no entanto, se aventurou e continua se aventu-
rando pelo caminho difícil, não se contentando 
em simplesmente aceitar que existe uma natureza 
masculina mais preparada para acolher com con-
forto os elaborados raciocínios matemáticos, que 
permeiam a vida escolar de todos nós.

Percorrendo o caminho da não natura-
lização, somos convidados a problematizar e 
a duvidar, e foi o que o presente trabalho se 
propôs a fazer, ao questionar tudo o que diz 
respeito a essências inatas masculinas ou femi-
ninas, bem como universalidades intransmutá-
veis. Propomo-nos, desse modo, a realizar mo-
vimentações de desnaturalização de estruturas 
discursivas, impostas pelas relações de poder às 
quais estamos constantemente subjugados, ten-
do em vista que perspectivas naturalizadoras de 
diferenças intensificam as desigualdades que 
marginalizam os indivíduos.

Somos convidados, no percurso da não 
naturalização, a estranhar. Somos convidados 
a olhar as estatísticas que mostram os meninos 
saindo na frente com olhares mais apurados. 
Devemos nos questionar quais são os contextos 
e discursos que perpassam as vidas dessas me-
ninas traduzidas em números pelas estatísticas.

Em meio aos movimentos de desnatura-
lização, buscou-se encontrar explicações para 
os resultados apontados pelas estatísticas sem, 
no entanto, associá-los à natureza. Procurando 
tais explicações foi possível encontrar a questão 
da construção social dos gêneros que colocam 
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sobre os homens e sobre as mulheres cargas e 
expectativas que traçam rotas e predetermi-
nam espaços a serem ocupados por meninos e 
meninas em absolutamente todos os contex-
tos, inclusive na aprendizagem matemática. E 
é justamente o processo de construção social 
dos gêneros o grande gerador da diferencia-
ção. Meninos não são naturalmente melhores 
em matemática do que as meninas, eles se ves-
tem compulsoriamente de um gênero, o mas-
culino, que abarca uma infinidade de símbolos 
que atribuem a eles uma supremacia, históri-
ca e coletivamente construída, nos espaços de 
desenvolvimento matemático. Analogamente, 
meninas não são naturalmente piores em ma-
temática do que os meninos, elas se vestem 
compulsoriamente de um gênero, o feminino, 
que abarca uma infinidade de símbolos que 
atribuem a elas uma posição de inferioridade 
histórica e coletivamente construída nos espa-
ços de desenvolvimento matemático.

Desmistificar a verdade de que meninos 
são naturalmente melhores em matemática 
é um desafio que se coloca à nossa frente. 

Mesmo sendo algo extremamente difícil, 
devemos estar sempre atentos a processos 
desmistificadores da mencionada verdade, pois 
as implicações da adoção desses conceitos em 
salas de aula recairão sobre vidas que, de certa 
forma, serão norteadas pelos nossos discursos 
enquanto professores. Isso porque, como seres 
atravessados por linguagens – e pulverizadores 
de linguagens – somos produzidos por e 
produzimos identidades masculinas e femininas, 
que se prendem a pautas que impedem ou pelo 
menos dificultam inúmeras possibilidades de 
transcendência por parte dos indivíduos.

Por fim, seria a igualdade de gêneros, de 
fato, uma utopia? Se sim, não existe mal em 
ser. Assim como Galeano (2000, p. 102):

[...] acredito que ela [a utopia] está lá no 
horizonte. Me aproximo dois passos, ela se 
afasta dois passos. Caminho dez passos e 
o horizonte corre dez passos. Por mais que 
eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que 
serve a utopia? Serve para isso: para que 
jamais deixemos de caminhar.
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Professores de educação infantil e temas sobre 
inclusão de crianças com deficiência no ensino regular
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Resumo

Politicas públicas para a educação infantil propõem aumento do 
número de crianças atendidas e incentivam a educação continuada. 
No entanto, conflitos são gerados e a qualidade desse nível de 
ensino está aquém da desejada. Este estudo tem por objetivo 
analisar a percepção de conhecimento de professores que atuam 
nesse nível de ensino sobre temas relativos à inclusão de crianças 
com deficiências em aulas regulares, e como eles procedem nesses 
casos. Trata-se de um estudo de campo com amostra aleatória, com 
professores regentes de classe e professores de educação física. Foi 
feito com aplicação de questionário que versava sobre autonomia; 
inclusão social; especificidade de crianças com deficiência; 
avaliação; adaptações e possibilidades de movimento corporal. A 
primeira parte de cada questão se referia à percepção do professor 
sobre seu conhecimento do tema em uma escala Likert, e a segunda 
solicitava que o professor fornecesse exemplos de como agiria com 
a situação. Na maioria das questões, mais da metade do grupo de 
professores relatou ter conhecimento precário, grande parte deles 
preferiu apresentar justificativas, ao invés de exemplificar ações 
que pudessem ser realizadas. Os poucos exemplos apresentados 
demonstram superficialidade no tratamento dos temas e ou 
desconhecimento do mesmo. Há um paradoxo: é desejável que a 
educação ocorra cada vez mais cedo, para possibilitar uma sociedade 
mais igualitária, mas o cuidado necessário com essas crianças pode 
estar em risco, bem como a oferta de vivências que lhes possibilitem 
atingir seu potencial de desenvolvimento. É necessário enriquecer 
diálogos entre diferentes setores da sociedade.
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Abstract

Public policy on early childhood education proposes increasing the 
number of children and encourages continuing education. However, 
conflicts are generated and the quality of this level of education 
is below expectations. This study aims to analyze the perception 
of knowledge of teachers who work at this level of education on 
issues related to the inclusion of children with disabilities in regular 
classes and how they proceed in these cases. It is a field study 
with a random sample of classroom teachers and physical education 
teachers, which used a questionnaire about: autonomy, social 
inclusion, the specificity of children with disabilities, evaluation, 
adaptation, and possibilities of body movement. The first part of 
each question referred to teachers’ perception of their knowledge on 
the subject, in a Likert scale, and the second part asked teachers to 
give examples of how they would act. For most questions, more than 
half the group of teachers stated they had poor knowledge, and most 
preferred to present justifications rather than examples of actions 
that could be undertaken. The few examples given demonstrated 
superficiality in addressing the issues and or lack of knowledge. 
There is a paradox: it is desirable that education occurs earlier and 
earlier, to promote a more equitable society, but the care of these 
children and to their full development may be at risk. It is necessary 
to enrich the dialogue between different sectors of society.
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Introdução

O cenário da educação brasileira tem 
tido profundas mudanças nas últimas décadas; 
a maioria delas provocadas pela adesão do país 
à proposta de inclusão social, na qual, por meio 
da educação, pode-se produzir uma sociedade 
mais igualitária, pelo princípio de equiparação 
de oportunidades (UNESCO, 2010).

Como observou Campos (2013), tal pro-
posta levou a um deslocamento interpretativo 
da questão social e à adoção da educação in-
fantil como estratégia de combate a pobreza, 
passando a mesma a ser oferecida gratuitamen-
te, com disponibilização de recursos do Estado. 
Para tal, a promulgação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional no. 9.394/96 
(BRASIL, 1996) trouxe duas importantes mu-
danças: introdução de educação infantil na pri-
meira etapa da educação básica e a inclusão de 
crianças com necessidades especiais preferivel-
mente no ensino regular.

O país tem promovido aumento 
de matrículas nas escolas e qualificação 
profissional. Entre as ações para o aumento de 
alunos nas escolas, há o Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 
2011), que pretende o aumento do número de 
matrículas de alunos com deficiência, no ensino 
regular; o decreto-lei no. 12.796/13 (BRASIL, 
2013b), que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
ensino infantil a partir de quatro anos de idade, 
e metas de governo que pretendem oferecer 
escola para 100% das crianças, com três anos 
de idade no máximo até 2020.

Entre as medidas para a adequação da 
formação profissional, prevista na LDB/96, estão o 
Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2000), 
que promove o preparo contínuo dos professores, 
e o Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica - PARFOR (BRASIL, 2009a), 
que incentiva realização de cursos de licenciatura 
e de aperfeiçoamento e especialização, inclusive 
na área de educação especial.

Essas mudanças na política educacional 
não ocorreram sem conflitos, enquanto se 

vê um aumento expressivo no número de 
matrículas nesse nível escolar, vê-se também 
que sua qualidade está bem aquém do desejado. 
Estudos apontam para inconsistências geradas 
por essas políticas, dentre as quais está o 
descompasso entre a formação profissional e 
a escola inclusiva (MENDES, 2006; FREITAS, 
2009; BEZERRA; ARAÚJO, 2014).

Assim, este estudo tem por objetivo, 
analisar a percepção de conhecimento de 
professores que atuam nesse nível de ensino 
sobre temas relativos à inclusão de crianças 
com deficiências em aulas regulares, e como 
eles procedem nestes casos.

Procedimentos de investigação

Trata-se de uma pesquisa de campo 
realizada em um município polo de um estado 
no norte do Brasil, que conta com mais de 
220 mil habitantes (IBGE, 2012); a maioria da 
população está instalada na zona urbana, é 
ativa e produtiva e se concentra em atividades 
agropecuárias e de prestação de serviço. Nesse 
município, tem sido realizadas ações para 
capacitação profissional, tais como cursos de 
formação continuada, presencial ou à distância, 
e seminários sobre educação infantil, além de 
encontros mensais com apoio de universidades 
locais ou de regiões próximas, obtendo-se 
assim perfil semelhante a várias outras cidades 
do Brasil.

O grupo estudado foi amostral e 
aleatório, com nível de significância de 0,5%; 
para tanto, foram sorteados dentre todos os 
professores da rede municipal de ensino infantil 
desse município. O cálculo amostral foi feito 
de acordo com Thomas e Nelson (2002) que 
sugerem que a composição da amostra seja 
calculada a partir de:

n =          , 
        

Considerando-se que o referido município 
contava com 253 professores de educação 
infantil e que o Eo (erro amostral tolerável) 
é de 0,05, tem-se que o número mínimo de 
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professores é 155 professores (pois no= ). 
Como a rede municipal de ensino desta cidade 
contava com 89% de professores regentes 
de sala e de 11% de professores de educação 
física e 179 professores regentes devolveram 
os questionários devidamente preenchidos, 
foram também sorteados 23 professores de 
educação física. A composição da amostra 
levou em consideração também a localização 
das instituições de ensino, nas regiões norte, 
sul, leste, oeste e centro da cidade.

Todos os professores assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o 
estudo foi autorizado pela Secretaria Municipal 
de Educação e aprovado pelo conselho de ética 
da universidade promotora.

Os dados foram coletados com um 
questionário que versava sobre temas básicos 
para o trabalho com crianças com deficiências: 
autonomia; inclusão social; especificidade de 
crianças com deficiência; avaliação; adaptações 
e possibilidades de movimento corporal.

A primeira parte de cada questão se 
referia à percepção do professor sobre seu 
conhecimento do tema, em uma escala Likert 

de cinco pontos, e a segunda solicitava que 
o professor explicitasse o conhecimento que 
tinha, através de um exemplo de como agiria 
com a situação. Essas respostas foram transcritas 
na íntegra e comparadas com o previsto na 
literatura especializada sobre o tema.

Resultados e discussão

Conquanto o movimento pela inclusão 
social já esteja implantado há décadas no Brasil 
e seja assunto de inúmeros cursos, palestras, 
livros e debates com suporte do Ministério de 
Educação em todo o território nacional, inclusive 
no município em que este estudo se realizou, um 
índice elevado de desconhecimento sobre o tema 
foi relatado em todas as questões, variando de 
23,76% a 52,97% (conforme Tabela 1).

Em relação a estímulos à autonomia e à 
inclusão social de crianças com deficiência, o 
índice declarado de conhecimento foi de 37,63%; 
sobre inclusão social entre adultos e crianças em 
atividades motoras, foi 34,65%. Índices semelhantes 
foram observados para o desconhecimento do 
assunto, respectivamente 38,12% e 34,65%.

Tabela 1 – Distribuição da percepção de conhecimento pelos professores nos diferentes temas

Tema
Percepção do conhecimento (%)

NC E R B MB Total

Inclusão social entre as crianças e adultos durante atividades motoras. 23,76 10,89 28,72 26,73 9,9 100

Estimulo à autonomia e à inclusão social da criança com deficiência. 25,74 12,38 24,25 25,25 12,38 100

Manipulação de cadeira de rodas. 48,02 16,83 23,26 10,4 1,49 100

Transferência da criança da cadeira de rodas para outro assento, ou 
chão. 52,97 13,37 23,75 7,43 2,48 100

Cuidados preventivos com a criança com deficiência visual. 50,99 14,36 25,24 7,43 1,98 100

Cuidados preventivos com a criança com deficiência física. 34,65 18,81 28,71 14,36 3,47 100

Cuidados preventivos em atividade física com a criança com síndrome 
de Down. 50,99 15,35 19,3 9,41 4,95 100

Critérios para lidar com uma criança durante uma convulsão. 45,54 17,82 22,28 10,4 3,96 100

Critérios para avaliar adaptações feitas nas atividades em sala. 38,12 12,38 26,73 16,83 5,94 100

Possibilidades de movimento corporal na educação infantil. 25,74 11,39 23,76 26,73 12,38 100

legenda: NC = nenhum conhecimento; E = escasso; R = regular; B = bom; MB = muito bom
Fonte: Dados da pesquisa
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Embora as justificativas tenham sido 
solicitadas apenas às pessoas que declarassem 
desconhecimento do assunto, a maioria dos 
professores preferiu se esquivar de exemplificar 
ações que poderiam ser realizadas, ao não 
responderem, ao fazê-lo com evasivas, ou 
ainda com justificativas sobre ter ou não o 
conhecimento, devido à realização ou não de 

cursos de capacitação e a vivência, ou não, de 
situações em que o tema ocorresse. Esse fato foi 
observado em todas as questões, como pode ser 
visto na Tabela 2. Além disso, a respostas dos 
professores foram feitas em frases bem simples.

Os exemplos foram considerados adequa-
dos quando continham algum elemento propos-
to na literatura especializada sobre o assunto.

Tabela 2 – Distribuição dos exemplos dados pelos professores nos diferentes temas

Tema
Exemplificações %

EI EA NR J Total

Inclusão social entre as crianças e adultos durante atividades motoras. 0,5 4,95 29,7 64,85 100

Estimulo à autonomia e à inclusão social da criança com deficiência. 0 5,45 25,25 69,3 100

Manipulação de cadeira de rodas. 0,5 0 14,36 85,14 100

Transferência da criança cadeira de rodas para outro assento ou chão. 5,94 0 16,34 77,72 100

Cuidados preventivos com a criança com deficiência visual. 0 2,97 17,33 79,7 100

Cuidados preventivos com a criança com deficiência física. 0 3,47 22,28 74,25 100

Cuidados preventivos em atividade física com a criança com síndrome de Down. 2,97 3,96 17,82 75,25 100

Critérios para lidar com uma criança durante uma convulsão. 14,36 3,96 20,3 61,38 100

Critérios para avaliar adaptações feitas nas atividades em sala. 3,96 3,47 30,2 62,37 100

Possibilidades de movimento corporal na educação infantil. 0 16,83 32,18 50,99 100

legenda: EI = exemplos inadequados; EA = exemplos adequados; NR = não respondeu; J = apresentou justificativas ao invés de exemplificar.
Fonte: Dados da pesquisa

Considerando-se que a autonomia pode 
ser estimulada quando são oferecidas diversas 
possibilidades de decisão sobre atividades (LEITÃO 
et. al., 2011), que o estímulo ao desenvolvimento 
da autonomia das crianças pode ocorrer durante 
as práticas corporais (RUIZ, 2011), ou ainda que, 
nas práticas corporais, as crianças podem ser 
estimuladas a realizar atividades sozinhas (ASSIS, 
2010), apenas 5,45% dos professores deram 
exemplos adequados; 84,5% dos professores 
evitaram trabalhar com o tema.

Ao se entender autonomia como uma 
categoria práxis relacionada ao aumento da 
participação da pessoa frente aos cuidados 
profissionais que recebe e à consciência das 
fragilidades que decorrem da inserção social e 
com as relações de poder, nos diferentes setores 

sociais, como propôs Chiesa (2005), verifica-se 
que nenhum professor deu exemplo adequado.

Em relação às possibilidades de inclusão 
social entre crianças e adultos durante atividades 
motoras, o quadro é parecido: apenas 4,95% dos 
professores deram respostas que relacionam ati-
vidades motoras a alguma característica social, 
e, mesmo assim, não esclareceram devidamente. 
Por exemplo, para o professor P1, “As crianças es-
peciais devem estar incluídas nas atividades mo-
toras de acordo suas limitações”; para o P10, “A 
criança precisa receber estímulos de outra criança 
ou do adulto através do lúdico” e, para o P191, 
“Por meio de eventos, jogos e brincadeiras que 
envolvam a todos, por exemplo: festa na família”.

Embora diferentes significados e 
posturas sejam atribuídos à inclusão social, não 
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foram encontradas respostas que fossem além 
de oferecer brincadeiras como instrumentos de 
relacionamentos sociais. Na educação infantil, 
há uma gama de brincadeiras que podem 
auxiliar na aquisição de aspectos sociais, 
quando as crianças são levadas a interagir umas 
com as outras e a trabalhar com regras, o que 
estimula o desenvolvimento social. Entretanto, 
tal ferramenta não é suficiente para promover 
a desejada interação entre os pares, ou entre 
as crianças e os adultos, nem para desenvolver 
a inclusão social de crianças na sala de aula, 
sejam elas deficientes ou não.

A inclusão social vai muito além de 
estar em uma festa ou ter chances de fazer 
algumas brincadeiras junto com os colegas ou 
com adultos, e as referências feitas sobre essas 
atividades, por esses professores, confirmam 
que o termo inclusão social tem sido usado 
genericamente tanto para representar a 
residualidade de algum fenômeno quanto para 
se discutir, de forma crítica, a igualdade social, 
como apontou Sposati (2006).

Não houve menção nem nas tentativas 
de exemplificar situações nem nas justificativas 
para o nível de conhecimento declarado às 
atividades que promovem reflexão crítica. Não 
foram feitas alusões à organização econômica, 
cultural e social da escola, não se tem clareza 
sobre a que modelo de sociedade os professores 
se referem quando falam de inclusão social.

Percebe-se que o âmago da questão 
social na escola, que inclui não apenas grupos 
minoritários, mas também vários aspectos sociais 
e diferenças entre grupos economicamente 
menos favorecidos (MAIOLINO; MANCEBO, 
2005), não está presente em nenhum dos relatos 
apresentados pelos professores, como também 
já havia sido observado por Zuchetti (2011).

Cuidados especiais com as 
crianças

Quando questionados sobre temas básicos 
para a segurança de crianças com deficiências 
incluídas em sala de aula, mais da metade dos 

professores avaliaram não ter conhecimento, ou 
tê-lo de forma escassa, conforme ilustra a Tabela 
1, itens 3-9, o que mostra que os professores 
não se percebem preparados sequer para atuar 
com situações que podem ocorrer no cotidiano 
escolar, quando estão presentes crianças com 
determinadas condições.

É importante ressaltar que não se trata de 
um conhecimento técnico especializado, como, 
por exemplo, para realização de treinamentos 
de habilidades motoras na cadeira de rodas ou 
ensino de libras ou braile, nem de conhecimentos 
de enfermagem para situações de emergência. 
Trata-se de conhecimentos básicos necessários 
para que o professor possa refletir sobre as 
atividades que irá oferecer durante o tempo em 
que a criança estará na sala de aula, ou saiba o 
que fazer no caso de intercorrências.

Por exemplo, crianças usuárias de 
cadeiras de rodas precisam deixar a cadeira para 
participar de diferentes atividades realizadas na 
rotina escolar, porém 66,34% dos professores 
declaram desconhecimento de como fazer a 
transferência da criança que está na cadeira 
para outro assento ou chão, e apenas 1,49% 
disseram ter conhecimento muito bom sobre 
o assunto. Observa-se também (ver Tabela 1) 
que 64,85% afirmam não ter conhecimentos 
mínimos para manipular uma cadeira de rodas, 
o que pode prejudicar o ir e vir dessas crianças 
dentro da sala de aula, e, consequentemente, 
diminuir a autonomia.

Resultados semelhantes foram 
encontrados em relação às crianças com 
deficiência visual, que podem passar por 
situação delicada, pois 65,35% dos professores 
disseram não ter conhecimento de cuidados 
preventivos para elas, o que pode causar 
desrespeito ao direito da criança ao cuidado. 
Pode ocorrer também risco à segurança das 
crianças, caso entre elas exista uma que 
tenha crises convulsivas, pois essa situação 
pode ocorrer no período escolar e 63,7% dos 
professores afirmaram não ter conhecimento 
sobre como lidar com elas nesse momento. 
A falta de preparo é declarada também por 
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66,34% dos professores em relação a atividades 
físicas com crianças com síndrome de Down.

Ao se verificarem exemplos de ações a 
situação fica ainda mais grave, pois não chega 
a 4% o índice de professores que forneceram 
exemplos de ações adequadas sobre como 
trabalhar com necessidades especiais gerais. No 
caso de criança usuária de cadeira de rodas, não 
foi encontrado nenhum exemplo sobre como 
transferi-la para outro assento; apenas 0,5% 
dos professores fizeram referência à realização 
da manipulação da cadeira de rodas e, mesmo 
assim, limitando-se à ação de empurrá-la; 
somente 3,47% se referiam a cuidados com 
obstáculos, acessibilidade e adaptações em 
pisos, banheiros, necessários quando se tem 
crianças com deficiência física.

Foram encontrados vários exemplos de 
procedimentos inadequados, que desrespeitam 
claramente o direito da criança ao auxílio que 
necessitam para desenvolver suas habilidades 
básicas, o que poderia trazer-lhe maior 
autonomia no ir e vir. Entre eles estão:

- P15: “Já transportei carregando no 
colo e levando ao chão, pegando com as mãos 
embaixo das pernas e nas costas”;

- P106: “Pegaria no colo, depois o 
sentaria e no chão”;

- P141: “A transferência do lugar era 
feita com a ajuda de, pelo menos, um colega, 
um pega embaixo do braço e outro nas pernas”;

- P169: “Colocar a cadeira próxima ao 
outro assento, ficar de frente para a criança, 
pedir que ela firme no condutor, segurar a 
criança abraçando-a, suspendê-la e decolar 
para o outro assento”;

- P76: “Faria de maneira comum e 
normal, como se pegasse uma criança normal. 
É um pouco difícil você colocar ele no chão, 
mas coloquei ele no colo”.

Além de as respostas evidenciarem o 
desconhecimento dos cuidados mínimos para a 
transferência da criança da cadeira de rodas para 
outro local, evidenciam soluções inadequadas, 
mas que, provavelmente, são muito utilizadas 
pelos professores, que precisam achar soluções, 

não contam com apoio especializado e não 
foram devidamente preparados para atuar com 
essas crianças em tais situações.

Quanto aos cuidados com as crianças com 
deficiência visual, poucos professores (2,97%) 
deram exemplos adequados, se comparados à 
literatura que afirma ser necessário manter o 
caminho por onde elas passam livre de obstáculos 
para evitar acidentes, e que se deve também 
estimular a mentalização dos equipamentos e 
materiais presentes no ambiente (GIL, 2000).

Considerando os cuidados preventivos 
em relação aos alunos com síndrome de Down, 
o quadro se modifica pouco: apenas 3,96% 
exemplificaram adequadamente; entre eles 
estavam apenas cuidados com a instabilidade 
atlanto-axial; não houve referências sobre a 
necessidade de saber se a criança possuiu outros 
acometimentos de risco, como cardiopatias 
congênitas, que também requerem cuidados 
especiais por parte do professor.

Entre as respostas não adequadas nesse 
item, chama atenção a que foi dada pelo P150: 
“Tentar colocá-la e acalmá-la utilizando atividades 
e materiais pedagógicos”, pois pressupõe que a 
criança ficará agitada, não diz o motivo para tal 
ocorrência, como faria para acalmá-la, nem quais 
seriam as atividades ou materiais pedagógicos a 
serem utilizados para isso.

No caso de ocorrência de uma convulsão, 
apenas 3,96% professores fizeram referência 
à necessidade de se manter a calma, afastar as 
outras crianças e objetos, deitar a criança que 
está convulsionando no chão, colocar algo macio 
embaixo de sua cabeça para evitar traumas, virar 
sua cabeça suavemente para o lado, sem que as 
vias aéreas fiquem obstruídas, e aguardar de 
dois a três minutos até a crise passar (APFAPE, 
2012). Os outros exemplos dados (14,36%) foram 
inadequados e alguns deles preocupantes, pois 
evidenciam o sério risco a que estão expostas 
as crianças nessas condições, quando cuidadas 
por pessoas que desconhecem como agir em tais 
circunstâncias. Entre eles, estão:

- P113, que afirmou ser necessário 
“segurar braços e pernas e a língua para 
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não sufocar”, um procedimento perigoso e 
já refutado na literatura há bastante tempo, 
porque pode provocar o reflexo de mordida e 
causar cortes na língua da criança ou na mão 
de quem lhe segurar a língua.

- P180, que disse ser importante “colocar 
a cabeça para baixo com a mão no peito e dar 
tapinhas nas costas”, ação equivocada que pode 
causar danos, ao invés de trazer a segurança 
necessária à criança.

- P56, que relatou “nessa hora, dar um 
banho, levar com urgência para o médico, até 
mesmo envolve-la em toalha molhada”. Embora 
possa ser necessário dar banho na criança após 
a crise, se houver relaxamento do esfíncter e 
consequente evacuação de urina ou fezes, 
não se deve envolvê-la com toalha molhada 
e na maioria das vezes não é necessário ir ao 
hospital com urgência, e sim colocar a criança 
para descansar e comunicar a família.

Esses resultados indicam urgência na 
discussão mais acurada sobre como podem estar 
sendo tratadas as crianças com necessidades 
específicas dentro da escola regular, porque 
entre os objetivos do ensino infantil, estão a 
promoção do cuidado e proteção à criança, 
como expressam os documentos que orientam 
gestores e profissionais da área, tais como 
o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998), a Política 
Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 2006a) 
ou as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil (BRASIL, 2010).

Assim, situações de risco precisam ser 
evitadas, o que constitui responsabilidade de 
todos os profissionais na escola, e não apenas 
de uma equipe itinerante, ligada à saúde, a 
qual, aliás, nem sempre é encontrada na escola.

É necessário oferecer às crianças não 
apenas a segurança necessária, mas também 
apoio para que desenvolvam as habilidades 
que possuem, mesmo que tais habilidades 
sejam relacionadas à condição de deficiência, 
como manipular uma cadeira de rodas ou uma 
bengala para locomoção. Essas ações, além de 
prepará-las para o ir e vir na sociedade, nos 
mais diferentes locais, possibilitam que outras 

crianças, que não têm deficiências, possam 
compreender melhor o que isso significa, além 
de ampliar o leque de habilidades adquiridas.

Avaliação de adaptações em 
sala e possibilidades de práticas 
corporais

Quando indagados sobre a elaboração 
de critérios para avaliar adaptações feitas nas 
atividades em sala de aula, metade dos pro-
fessores (50,5%) avaliaram não possuir sequer 
conhecimento regular, o que é constrangedor, 
pois, para que um professor receba em sua sala 
uma criança com necessidade especial, precisa-
rá fazer adaptações nas atividades, que deverão 
ser avaliadas para gerar modificações eficazes 
nos currículos (MANTOAN, 2006).

Para introduzir adaptações nas tarefas, de 
acordo com Hutzler (2007), não basta conside-
rar a necessidade especial da criança, é preciso 
também ponderar as relações sociais que ocor-
rem durante a atividade, as habilidades moto-
ras, psicológicas e sociais exigidas pela tarefa, as 
propriedades do(s) objeto(s) a ser(em) utilizado(s) 
na tarefa, relacionando a criança com a tarefa e 
com o meio ambiente onde é produzida.

Como nos outros itens analisados, a 
maioria dos professores preferiu não exempli-
ficar as questões (32% a deixaram em branco, 
e 30% apenas se justificaram). Nos exemplos 
adequados (9%), os critérios relacionavam-se 
apenas à capacidade ou nível de desenvolvi-
mento. Entre os exemplos, encontram-se:

- P82: “A avaliação deverá levar em 
consideração as especificidades que as crianças 
apresentam”;

- P197: “basear-se no relatório individual 
do desenvolvimento da criança”; 

- P166: “observar as aptidões dos alunos”.
Apenas uma resposta considerou os 

objetivos das atividades para levantamento de 
critérios avaliativos das adaptações realizadas: 
“Busco estabelecer metas para cada aluno de 
acordo com suas limitações” (P54).

Assim, verifica-se que, embora crianças 
com deficiências já estejam nas escolas, houve 
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“fuga” de respostas sobre como eleger critérios para 
observar se as adaptações feitas são adequadas.

Talvez, a resposta do P53 sintetize o que 
pode estar ocorrendo veladamente: “Não há 
adaptação, contudo não esperamos a mesma 
habilidade”. Dessa maneira, em muitos casos, 
os professores não conseguem fazer avaliações 
e adaptações e aliviam a consciência quando 
afirmam que não exigem a mesma habilidade 
de todas as crianças. Não percebem que, dessa 
forma, deixam de potencializar o desenvolvi-
mento delas, quando poderiam propiciar o de-
senvolvimento de outras habilidades que lhes 
permitissem cumprir o mesmo objetivo, ou até 
mesmo, atingir outros objetivos que as inseris-
sem mais adequadamente na sociedade.

Chama atenção que o maior índice de 
conhecimento relatado pelos professores foi so-
bre possibilidades de movimento na educação 
infantil: 62,87% dos professores avaliaram-se 
com conhecimento, no mínimo, regular. No en-
tanto, a grande maioria (83,7%) dos professores 
evitou sugerir ações para o desenvolvimento de 
atividades de práticas corporais, destes, 32,18% 
deixaram a questão em branco e 50,99% tenta-
ram justificar o (des)conhecimento.

Dentre os que deram exemplos, três (P4, 
P8, P15) indicaram trabalho com lateralidade, 
quatro (P48, 93, 151, 159) mencionaram jogos, 
seis (P54, 91, 112, 177, 181, 185, 202) falaram de 
correr e saltar, e oito (P16, 19, 53,58, 135,150, 
180 e 186) se referiram à coordenação motora.

Alguns professores preferiram dizer 
que o trabalho corporal é importante para o 
desenvolvimento, sem exemplificar como lidar 
com ele. Por exemplo:

- P63: “É um eixo importante para 
desenvolvimento da criança e, diante disto, 
você pode explorar outras áreas”;

- P70: “A estimulação é indispensável na 
educação infantil”;

- P171: “Devemos levar em conta as 
possibilidades de cada criança e dessa forma 
trabalhar o seu desenvolvimento”.

Nenhum professor se referiu às 
possibilidades que movimentar-se no espaço 
traz para o desenvolvimento neuromotor da 

criança, uma das principais contribuições que 
a prática corporal oferece nessa faixa etária. É 
ao movimentar-se que a criança desenvolve as 
vias sensoriais e motoras, o que lhe possibilita as 
relações de vivência, experiência e descoberta em 
relação ao mundo (PIAGET, 1975; LENT, 2001). 
Não houve também relatos sobre contribuições 
do movimento para facilitar aprendizagens 
acadêmicas (SHOVAL; SHULRUF, 2011) ou 
desenvolver capacidades físicas e habilidades 
motoras, essenciais para inúmeras atividades do 
dia a dia (GALLAHUE; OZMUN, 2005).

Torna-se preocupante a falta de tais 
referências porque, como Vygotsky (1984) 
demonstrou, as atividades simbólicas e o 
movimento infantil são potencializadores 
de novas aprendizagens e, como destacaram 
Lordelo e Carvalho (2003), o movimento é tema 
fundamental na educação de crianças e pode 
facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento 
de habilidades cognitivas como pensar, criar, 
recriar e decidir.

Além disso, Kohl et al., (2012) alertaram 
sobre o alto risco à saúde e ao desenvolvimento 
infantil provocado pela falta de movimento, 
tais como, sedentarismo, obesidade, doenças 
cardíacas e respiratórias.

Tais dados confirmam apontamentos de 
Sayão (2002) sobre a formação de profissionais 
para a educação infantil, os quais verifica-
se que não valorizam o movimento como 
potencializador do desenvolvimento infantil.

Outros estudos, tais como os de Iza e 
Mello (2009), Faria et al. (2010), Andrade Filho 
(2013), mostram que a prática de movimento 
corporal nas escolas infantis é muito menor 
que o necessário para se potencializar o 
desenvolvimento infantil e respeitar o direito 
da criança de se movimentar.

A ausência de exemplos do modo como 
que se trabalha com o movimento corporal, 
observado na grande maioria dos professores, 
associada à afirmação por mais da metade 
deles de que possuem conhecimento, ao menos 
regular, sobre o assunto, reforça a ideia de 
que um dos motivos da falta de oportunidades 
para vivências de práticas motoras, nesse nível 
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de ensino é o desconhecimento, assumido ou 
não, de como lidar como esse requisito e ou da 
importância de fazê-lo.

Em suma, como afirmou Kishimoto 
(2009) há uma política escolarizante da 
educação infantil em detrimento do ser criança, 
da exploração e do conhecimento do corpo, 
do mundo e das relações sociais que acorrem 
durante o ato de brincar e de se movimentar.

Diversidade na sala de aula e o 
preparo profissional

O quadro preocupante aqui observado 
sobre assuntos e temas fundamentais de 
conhecimentos dessa etapa da educação básica 
brasileira corrobora estudos feitos por Kishimoto 
(1999, 2001), Machado (2000), Kramer (2006, 
2007), Rosemberg (2001) e Gatti (2010), que vêm 
alertando sobre as dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais dessa área de ensino.

O conjunto de dados indica que a maioria 
dos professores não alega muito conhecimento 
sobre os diferentes temas propostos, o que tem 
sido apontado também no estudo de Gatti (2010), 
Campos et al. (2011), Aragão e Kreutz (2013), 
Brandão e Ferreira (2013). Essa situação, além 
de gerar fragilidades no conforto e segurança 
propiciado à criança, dificulta a luta tanto 
para a acessibilidade universal quanto para a 
diminuição de diferenças socioeconômicas a 
que se propõe uma educação inclusiva.

Sem que haja consciência das 
contradições que existem ao se propor um 
processo de inclusão social em uma sociedade 
excludente e sem que se esteja disposto a 
enfrentar mudanças sociais que uma sociedade 
inclusiva requer, o desenvolvimento dessas 
crianças e o alcance dos objetivos propostos para 
esse nível de ensino ficam limitados, ao mesmo 
tempo em que razões para o insucesso são 
buscadas nas condições adversas das crianças, 
como se não tivessem condições de aprender. 
Ao contrário, não lhes foram dadas chances por 
falta de conhecimento dos profissionais.

Desconhecendo o assunto, os professores, 
no dia a dia, seguem improvisando. Quando 

o problema aparece, as equipes de apoio 
nem sempre estão presentes na escola, e as 
crianças deixam de ter oportunidades que 
potencializariam seu desenvolvimento.

Entre as justificativas dadas, em todos os 
itens, para o desconhecimento, encontra-se a 
falta de preparo profissional, como explicitado, 
por exemplo, pelos seguintes professores P34: 
“Não tenho formação nessa área, precisaria de 
um curso de formação”, P88: “Tenho pouca 
orientação”, ou P89: “Falta-me capacitação”.

A necessidade de formação profissional 
tem sido apontada em outros estudos, está pre-
vista em lei (BRASIL, 2013), e já faz algum tempo 
que cursos de formação continuada são ofereci-
dos, inclusive no município pesquisado. Porém, 
conforme relataram Kramer (2006) e Kramer e 
Nunes (2007), as políticas de capacitação profis-
sional são desorganizadas, sem preocupação ou 
relação com o que significa ser criança.

Questionam-se como os cursos, que 
têm trabalhado o tema da inclusão social, 
têm promovido esse debate. Podem se obter 
respostas sobre tal fato nos relatos colhidos por 
Zuchetti (2011), que denunciam que esses cursos 
não abordam esse tema em profundidade.

Nesse sentindo é necessário que cursos 
sobre essa temática possam ser revistos e incluam 
discussões mais aprofundadas, propiciando aos 
professores chances para debater as ideias e 
buscar novas soluções.

As tentativas de se justificar, ao invés de 
exemplificar ações, confirmam as observações 
de Garcia (2013) sobre a dicotomia entre teoria 
e prática, na qual o profissional se apoia para 
justificar seu desconhecimento sobre o assunto, 
como, por exemplo, foi explicitado pelo P90: 
“lembro-me disto na graduação, mas nunca 
atuei com um deficiente”.

Dessa maneira, é necessário também que 
ações para a formação profissional diminuam 
essa dicotomia, propiciando aplicações práticas 
e soluções para problemas vividos pelos 
profissionais em seu dia a dia.

Pode estar ocorrendo, no entanto, 
também um medo velado de se posicionar, 
já que, atualmente, o contexto mundial tem 
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propagado a inclusão social como possível e 
desejável por meio da educação e, no Brasil, é 
apoiada em documentos que tratam do trabalho 
com a educação infantil há algumas décadas 
(BRASIL, 1998; 2006a; 2006b; 2009a; 2009b; 
2010; 2013a; 2013b), e tem sido imposto, por 
força legal, na LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) e 
na Lei nº 12.796/13 (BRASIL, 2013b).

As respostas coletadas neste estudo 
aconteceram em um cenário com embates 
sobre a inclusão escolar, até mesmo entre os 
defensores da educação inclusiva, entre quais se 
pode observar objetivos bem diferentes para a 
mesma, que vão desde promover relações sociais, 
que possam modificar os estereótipos sobre 
incapacidades, até instrumentalizar o educando 
a dominar habilidades e conhecimentos 
necessários à vida futura (MENDES, 2006).

Em revisão literária sobre o assunto, 
Greguol, Gobbi e Carraro (2013) mostraram 
que há descompasso entre a reforma legal e o 
sistema de capacitação docente, porque ainda 
há vários cursos de formação docente que não 
tem conteúdos diretamente relacionados à 
inclusão escolar, e outros que o fazem ainda 
sob a influência do modelo médico-psicológico. 
Os autores concluíram que os professores se 
sentem perdidos ao lidar com a diversidade em 
sala de aula, porque ainda existe lacuna entre 
a formação e a atuação prática. Para eles, a 
capacitação precária dos professores pode levar 
ao fracasso da proposta de inserção total dos 
alunos com deficiências na escola.

A fim de que ideias sejam expostas e 
alternativas que beneficiem as crianças atendidas 
pela educação infantil ocorram, é necessário 
fortalecer debates entre diferentes setores da 
sociedade, para que professores possam ser 
ouvidos ao compartilhar suas experiências em 
sala de aula e possam compreender melhor o 
que significa a inclusão social pretendida.

Sem que essa aproximação ocorra, a im-
plantação de políticas educacionais inclusivas 
continuará desconectada do contexto onde ocor-
re, o que facilita, em nome da inclusão social tão 
desejada, a manutenção das desigualdades que 
deveriam ser combatidas. Não é de se admirar 

que o processo educacional inclusivo não esteja 
produzindo os frutos que dele se esperava.

Torna-se urgente a abertura de diálogo 
entre a academia, o poder público e diferentes 
setores da sociedade, principalmente os relacio-
nados de forma direta à educação infantil, para 
que a luta pela inclusão social possa ocorrer na 
sociedade e uma educação de qualidade possa 
ser oferecida.

Além disso, são raros os estudos sobre as 
possibilidades de trabalho corporal com crianças 
nesse nível de ensino, mesmo que se reconheça 
que é ponto chave para potencializar o desenvolvi-
mento integral, principalmente na primeira infân-
cia (WIJNHOVEN et al., 2004; GAGEN; GETCHELL, 
2006; ENGLE et al., 2007) e pode ser considerado 
como fator de convergência para promover a in-
clusão de crianças com deficiências (VYGOTSKY, 
1984; LORDELO; CARVALHO, 2003).

Dessa forma, para melhorar a qualidade 
de ensino infantil, é necessário não apenas 
investimentos na capacitação docente, mas 
também em estudos que possam desvelar o 
significado da prática corporal para esse nível.

Considerações finais

 O discurso sobre inclusão social não 
tem sido esclarecedor, e profissionais que atuam 
no ensino infantil ainda demonstram não ter 
conhecimento suficiente sobre o assunto, bem 
como têm dificuldades em apontar ações que 
poderiam auxiliar na inclusão de crianças com 
deficiência(s) na escola.

Tanto os cuidados com as crianças quanto 
as ações pedagógicas para o pleno desenvolvi-
mento e educação delas podem estar compro-
metidos e, para que avanços possam ser obtidos 
frente à questão da inclusão de crianças com 
deficiências na escola, é necessário mais do que 
a oferta de cursos para capacitação profissional.

Torna-se urgente a abertura de caminhos 
para debates francos entre gestores e professores, 
que possam levá-los à conscientização sobre 
as fragilidades a que está exposta a sociedade 
quando dificuldades são camufladas e não há 
profundas reflexões sobre elas.
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A fim de que se diminua a lacuna entre 
a política educacional inclusiva e as mudanças 
dela decorrentes na sociedade, são necessárias 

reflexões sobre um mundo mais igualitário, 
democrático e justo, amparadas por ações de 
enfrentamento às injustiças sociais camufladas.
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Trayectorias académicas en los estudios sobre géneros 
y sexualidades: tensiones entre profesionalización, activismo 
y experiencia biográfica

Rafael BlancoI

Resumen

Este trabajo analiza las relaciones entre profesionalización, activismo 
y experiencia biográfica en las trayectorias de tres académicas que 
se desempeñan en los estudios sobre géneros y sexualidades, un 
área con tradición en el campo político extrauniversitario. Como 
hipótesis se sostiene que el análisis de estas trayectorias permite 
reconstruir tanto el proceso de institucionalización de esta área 
de conocimiento y las trasformaciones en las formas de investigar 
y enseñar en ciencias sociales, como también los cambios entre 
los espacios público, privado e íntimo que reconfiguran las 
biografías de los sujetos institucionales. Partiendo de una estrategia 
cualitativa, se realizaron entrevistas en profundidad a partir de 
la construcción de una muestra intencionada que indagaron 
el proceso de formación universitaria, la inserción en el ámbito 
académico y el ingreso y desarrollo en el sistema científico. Interesó 
atender a las particularidades de una generación que ha ingresado 
a la actividad académica en el marco de una profesionalización 
que está reconvirtiendo de manera acelerada la labor cotidiana en 
las universidades argentinas. Como conclusiones se destaca que el 
ingreso en esta área de conocimiento propicia una relectura de sus 
propias biografías, politizando la propia narrativa personal a partir 
de un saber específico. A su vez, que la tarea docente es resignificada 
en términos de activismo por su posibilidad de intervención sobre 
las biografías de estudiantes y las dinámicas pedagógicas actuales. 
Por último, que esta actividad constituye un modo de resistencia 
frente a la actual desvalorización de la transmisión de conocimiento 
por sobre su circulación en revistas internacionales.
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Academic trajectories in gender and sexuality studies: 
tensions between professionalization, activism, and biographic 
experiences

Rafael BlancoI

Abstract

This study analyzes relations between professionalization, activism, 
and biographic experience within trajectories of three female 
scholars of gender and sexuality studies, an area with tradition in the 
political field outside the university. As a hypothesis, we maintain 
that analyzing these trajectories allows rebuilding both this area’s 
institutionalization process and its transformations regarding how 
social sciences are researched and taught, as well as changes among 
public, private, and intimate spaces that reconfigure biographies of 
institutional subjects. In a qualitative strategy, in-depth interviews 
were conducted with a purposive sample of researchers to inquire into 
their university development, academic insertion, and incorporation 
into and development in the scientific system. Our interest is to 
take into account the particularities of a generation that entered 
the academic system in a context of professionalization that rapidly 
changed the daily work of Argentinean universities. As part of our 
conclusions, we claim that the interviewees’ incorporation into this 
knowledge area encourages them to reread their biographies and 
politicizes their personal narratives through a specific (type) of 
knowledge. At the same time, teaching work is re-signified in terms 
of activism for its chances of intervening in students’ biographies 
and current pedagogical dynamics. Finally, we claim that this 
activity is a form of resistance against the current devaluation of 
knowledge transmission and also against the over-valorization of 
the circulation of knowledge in peer-review international journals
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Presentación del problema

Este trabajo problematiza las tensiones 
entre profesionalización, activismo y 
experiencia biográfica en las trayectorias de tres 
docentes e investigadoras que se desempeñan 
en los estudios sobre géneros y sexualidades, 
en un escenario de producción de conocimiento 
particular teniendo en cuenta dos rasgos1. Por 
un lado, la fuerte profesionalización académica 
global y regional que está reconvirtiendo de 
manera acelerada la labor cotidiana en las 
universidades argentinas. Por otro, el proceso de 
progresiva institucionalización y consolidación 
de los estudios sobre géneros y sexualidades, 
teniendo en cuenta el desarrollo de numerosos 
cursos, posgrados, institutos de investigación 
y grupos científicos, y al reconocimiento de 
esta área de conocimiento por parte de las 
instituciones científicas y de financiamiento a 
la investigación.

Si los estudios sobre géneros y 
sexualidades se han caracterizado por sus 
permanentes tensiones entre los campos 
académico y político, y entre las dimensiones 
biográficas implicadas y las reglas de 
producción y validación del conocimiento 
social, ¿cómo repercuten los procesos actuales 
de profesionalización académica, regidos 
por la evaluación y la acreditación, en estas 
tensiones? Interesa atender a las singularidades 
del quehacer académico de una generación 
que ha ingresado en el sistema científico en 
los últimos diez años y que se diferencia de 
las generaciones pioneras y consolidadas, 
para interrogar, ¿qué particularidades reviste 
la labor de las nuevas generaciones en esta 
área de estudios bajo los actuales parámetros 
de producción, transmisión y circulación del 

1- Esta investigación se realiza con financiamiento de los proyectos de 
investigación UBACyT 20020130300022 (2014-2017) “Intimidades públicas. 
Trayectorias académicas, recorridos biográficos y fronteras de las disciplinas 
en los estudios de sobre género y sexualidades en Argentina” dirigido por 
Rafael Blanco y UBACyT 20020130100725 (2014-2017) “La universidad 
pública en perspectiva histórica: culturas institucionales, biografías de 
profesores/as y experiencias de conocimiento”, dirigido por Sandra Carli, 
radicados en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA).

conocimiento? Si una de las características 
de esta área de conocimiento es una compleja 
combinación entre distancia investigativa y 
compromiso afectivo o político (PECHENY, 
2008), los procesos de profesionalización 
y la institucionalización progresiva, ¿han 
producido una redefinición de los sentidos de 
lo político y de la experiencia militante entre 
quienes se desempeñan en los estudios sobre 
géneros y sexualidades?

Como hipótesis de análisis interesa 
sostener que, pese a las aceleradas 
transformaciones en las formas de producción 
de conocimiento actual, el desempeño en esta 
área de estudios vuelve indivisible los vínculos 
entre academia, experiencia biográfica y 
activismo por al menos dos características 
identificadas en las trayectorias analizadas. 
Por un lado, debido a que el ingreso en 
los estudios sobre géneros y sexualidades 
produce una reorientación en las trayectorias 
académicas de quienes allí se desempeñan, lo 
que propicia una relectura de sus biografías y 
una politización de la propia narrativa personal 
desde un saber específico. Por otro, dado que 
la inscripción en esta área de conocimiento 
resignifica la tarea docente como activismo, 
debido a la posibilidad de intervenir tanto en las 
biografías de estudiantes como en las culturas 
institucionales en las que se desempeñan, 
movilizando dispositivos de transmisión menos 
explorados en el aula universitaria.

La preocupación por la relación entre 
trayectorias académicas y los cambios en 
el conocimiento se inscribe en una línea de 
trabajo atenta al análisis de la experiencia 
universitaria. Esta se orienta a reconstruir las 
prácticas involucradas en distintos procesos 
de la vida cotidiana en las universidades 
públicas argentinas, con el objeto de analizar 
las transformaciones recientes en estas 
instituciones y su impacto en las trayectorias 
de distintos actores universitarios (CARLI, 
2012; 2013; PIERELLA, 2014; BLANCO, 
2014a; 2014b). A su vez, se relaciona con la 
producción académica centrada en docentes, 
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investigadores e investigadoras con un notable 
desarrollo a nivel local y regional en torno 
al análisis del oficio de profesor (OLIVEIRA 
BUENO; CATANI; PEREIRA DE SOUZA, 2002), 
las variaciones en las trayectorias académicas 
en distintas facultades, carreras y disciplinas 
(LANDESMAN, 2006), la profesionalización 
académica (GARCÍA, 2007; MARQUINA, 2007) 
y los estudios sobre género y ciencia (MAFFÍA, 
2006). Como rasgo común entre las líneas de 
reflexión que traman esta investigación, interesa 
señalar el énfasis puesto en las articulaciones 
existentes entre las posicionalidades biográficas 
y las trayectorias profesionales e institucionales 
(HERNÁNDEZ, 2004; NOVOA, 2007). En este 
cruce se configura el devenir académico de cada 
trayectoria analizada, aunque lo biográfico 
constituya una dimensión invisibilizada en 
la modernidad en función de los criterios de 
legitimación de los procesos de transmisión 
y producción de conocimiento (tales como la 
objetividad o la neutralidad) (CATANI, 2002).

Para este análisis cualitativo, de carácter 
exploratorio para el que se confeccionó una 
muestra intencionada, se reconstruyeron tres 
trayectorias académicas a partir de la realización 
de entrevistas en profundidad durante mayo y 
agosto de 2014. Éstas indagaron el proceso de 
formación universitaria hasta el posgrado, la 
inserción en el ámbito académico y el inicio y 
desempeño en la labor investigativa. El hecho 
de compartir un mismo mundo social en torno 
a un tipo de actividad específica –tomando 
la formulación de Bertaux (2005)- habilita 
un análisis comparativo de estas trayectorias. 
El relato diacrónico propició, a su vez, la 
narración de aspectos de la biografía de cada 
entrevistada: la maternidad, los lazos familiares 
y las percepciones de los pares sobre el propio 
trabajo. Como segundo objeto de análisis, se 
abordaron los curriculum vitae de cada una de 
las entrevistadas, como documentos que dan 
cuenta de la trayectoria objetivada (GARCÍA 
SALORD, 2010), lo que permitió ubicar algunos 
hitos significativos en la comparación de las 
trayectorias reconstruidas.

El texto se estructura en tres partes. En 
primer lugar, se sitúan las trayectorias analizadas 
en el contexto actual de profesionalización 
académica e institucionalización de esta área de 
estudios, y al mismo tiempo, en su especificidad 
generacional por diferencia con las generaciones 
pioneras y consolidadas. En segundo lugar, 
se destaca el modo en que el contacto con los 
estudios sobre géneros y sexualidades durante la 
formación universitaria produce tanto un viraje 
en la formación y en la proyección futura de la 
carrera académica futura como así también una 
relectura retrospectiva de la propia biografía en las 
entrevistadas. En tercer lugar, se problematiza en 
las trayectorias analizadas el lugar que la docencia 
universitaria tiene como modo de politización de 
las prácticas académicas en el actual contexto de 
profesionalización e institucionalización.

Generaciones, profesionalización 
académica e institucionalización 
de un área

Las tres trayectorias analizadas se 
despliegan temporalmente en el marco de 
un proceso que se ha denominado de fuerte 
profesionalización académica y que es posible 
fechar su inicio en Argentina con las reformas 
educativas de mediados de los años noventa del 
siglo XX. Estas imprimieron en el sistema de 
educación superior la presión por la evaluación 
externa, los posgrados y los incentivos selectivos 
a la investigación, en un contexto -a su vez- de 
pauperización laboral debido a la expansión de 
las dedicaciones de la planta universitaria con 
baja carga horaria y remuneración (NAISHTAT, 
2003). Como sistematiza Chiroleu

[…] entre 1980 y 2000, los estudiantes se 
triplican y la cantidad de cargos docentes 
se duplica entre 1982 y 2000; mientras 
que la dedicación horaria de estos no tiene 
cambios sustantivos, pues el porcentaje 
de exclusivos pasa del 10,2% en 1982 al 
11,4% en 1992 y al 13,5% en 2000. (apud 
GARCÍA, 2007, p. 53).
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En 2004 comienza una nueva fase, marcada 
por la reorientación de las políticas económicas 
y educativas en el país y en la región. En este 
período sobresalen como rasgos característicos 
el crecimiento de los posgrados y las becas de 
investigación, la ampliación de los planteles de 
investigación, el incentivo salarial a docentes 
con doctorado completo, el acceso a subsidios 
o la dirección de proyectos por criterios de 
titulación (UNZUÉ, 2011). Estas son orientaciones 
implementadas a partir de la formulación de 
políticas de fortalecimiento del sistema de ciencia 
y técnica que priorizan las dedicaciones exclusivas 
(CARLI, 2011; EMILIOZZI, 2011) y el financiamiento 
externo (GORDON, 2011). Pero el escenario abierto 
en la última década ha posibilitado también el 
ingreso de nuevas generaciones a la tarea de 
investigación. Se destaca la revalorización y el 
reconocimiento de las universidades públicas 
como espacio de investigación, que representan 
el lugar de trabajo del 40% de quienes investigan 
o detentan puesto de becarios en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
de la República Argentina (CONICET), la principal 
agencia local de financiamiento a la investigación 
científica (OREGIONI; SARTHOU, 2013).

Es en este contexto que las entrevistadas 
desarrollan su formación universitaria y su 
ingreso al sistema científico. Con un promedio 
de cuarenta años en 2014, las tres entrevistadas 
egresaron de universidades públicas entre 
fines de los años noventa y principios de este 
siglo. Posteriormente, iniciaron sus estudios 
de maestría y/o doctorado con becas de 
formación del CONICET. Hacia el año 2010, 
en los tres casos se encontraban con becas de 
posdoctorado o ya como investigadoras en la 
Carrera de Investigador Científico (CIC) de ese 
organismo, cargo de dedicación exclusiva que 
actualmente detentan las entrevistadas.

Se identifica a estas docentes e 
investigadoras como jóvenes doctoras siendo la 
condición juvenil una caracterización relacional 
en virtud de su posición en el sistema científico 
argentino y no un dato transparente en función 
de la edad de las entrevistadas. En los tres casos 

se trata de académicas que se encuentran en 
las categorías iniciales del escalafón de la CIC 
(Investigador Asistente o Investigador Adjunto)2, 
se han socializado en el oficio académico en 
un ciclo histórico caracterizado por un proceso 
acelerado de profesionalización académica, 
y por una mayor inversión presupuestaria 
en el sistema de ciencia y tecnología. Esto las 
diferencia tanto de la generación académica 
anterior, hoy en plena actividad y con una 
trayectoria consolidada en el campo (aunque 
no necesariamente reconocida en el sistema 
científico), como de la generación pionera, 
compuesta principalmente por feministas 
formadas en las décadas de los años sesenta 
y setenta que comienzan a institucionalizar 
los estudios de géneros y sexualidades con 
la renovación de la vida universitaria de la 
posdictadura, en 1983. Si a la generación 
pionera es posible inscribirla en el marco de la 
participación creciente de las mujeres en la vida 
pública, de su afianzamiento en las universidades 
–a quienes como sostiene Maffía (2006) sólo se 
les permitió el acceso a esta institución a fines 
del siglo XIX y a los programas de doctorado en 
los años sesentas- la joven generación se inserta 
en una universidad de masas que, en el caso de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), multiplicó 
la cantidad de estudiantes mujeres por siete entre 
1959 y 1996 (ROMERO, 1999).

A su vez, las trayectorias de las 
académicas entrevistadas se diferencian de las 
de otras generaciones por las transformaciones 
no sólo en la universidad sino también en los 
estudios sobre géneros y sexualidades. Bajo 
esta denominación se refiere a un conjunto 
heterogéneo de líneas de trabajo orientadas a 
indagar distintas dimensiones de la vida social 
atravesadas por el género y la sexualidad, 
y los modos en que esta es regulada por una 
serie de dispositivos legales, morales y sociales 
(HEILBORN; CARRARA, 2005). Se caracterizan 
por la confluencia, no sin conflictos, de 
articulaciones teóricas, metodológicas y 

2- La CIC comprende las clases en orden ascendente, de Asistente, 
Adjunto, Independiente, Principal y Superior.
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conceptuales irreductibles a un único encuadre 
disciplinar. La generación pionera dio inicio a 
los estudios de la mujer y luego los de género 
atendiendo a cuestiones como “el trabajo 
doméstico y extradoméstico, la participación 
política de las mujeres, la violencia sexual y la 
salud reproductiva”, con fuertes vinculaciones 
con “movimientos de mujeres y feministas”, 
según el trabajo realizado por Gogna, Pecheny 
y Jones (2010, p. 170).

Siguiendo a estos autores, los iniciales 
estudios de la mujer se desarrollan en Argentina 
por fuera de las universidades en el contexto 
de la última dictadura militar (1976-1983), 
por parte de académicas feministas en centros 
de investigación privados y Organizaciones 
No Gubernamentales, mediante la indagación 
de diversos fenómenos psicológicos, sociales, 
económicos y políticos. Durante los años ochenta, 
conocidos como la primavera democrática en 
Argentina, estos adquieren mayor fuerza. El 
año 1987, como sostiene Bellucci (2014), fue 
crucial en los avances de la institucionalización 
ya que se inicia la cátedra de Introducción a los 
Estudios de Género en la Facultad de Psicología 
y la Carrera Interdisciplinaria de Especialización 
en Estudios de la Mujer, ambas en la UBA. En las 
décadas posteriores, estos van a diversificarse y 
articularse con otros campos de conocimiento y 
enfoques, siendo hoy no un campo en sentido 
estricto (debido a la inexistencia de reglas de 
juego que estructuren el conflicto, la competencia 
y las posiciones acerca de los distintos modos 
legítimos de producir conocimiento) sino más 
bien, como caracteriza Vaggione, un “área en 
formación” (2012, p. 10).

Así, la joven generación se diferencia 
de las anteriores ya que se encuentra en la 
actualidad con un panorama radicalmente 
diferente a la generación pionera. Según un 
relevamiento, hacia el año 2010 los numerosos 
cursos sobre géneros y sexualidades se 
desarrollaban en las universidades públicas 
argentinas principalmente en el nivel de 
posgrado, y en menor medida en las licenciaturas 
y profesorados. Las áreas principales de 

conocimiento son las Humanidades (cuarenta 
cursos), seguido por Psicología (veintiocho 
cursos), Ciencias Sociales (trece cursos), 
Medicina (siete) y Derecho (tres), con temáticas, 
enfoques y encuadres disciplinares diversos 
(GOGNA; PECHENY; JONES, 2010). En el 
lustro comprendido entre 2010 y el presente, 
es posible agregar el surgimiento exponencial 
y la consolidación de más de una veintena 
de posgrados de diverso rango, programas, 
observatorios y cátedras abiertas que ubican a 
esta área como una de las más dinámicas en las 
universidades públicas argentinas3.

En este contexto epocal y generacional, 
y en función de la hipótesis enunciada, 
interesa continuar el análisis de las trayectorias 
académicas para: a) dar cuenta del proceso de 
institucionalización de esta área de estudios y de 
las trasformaciones en las formas de investigar 
y enseñar en el terreno de las ciencias sociales, 
y b) referir a los cambios entre los espacios 
público, privado e íntimo que reconfiguran las 
biografías de los sujetos institucionales.

Los estudios sobre géneros y 
sexualidades, un viraje en la 
formación universitaria y en la 
propia biografía

En las tres trayectorias analizadas la 
posición que detentan las entrevistadas en el 
sistema científico es similar, pero se diferencian 
por sus procedencias disciplinares y estudios 
de posgrado, sus instituciones universitarias de 
origen y destino, y por su inserción docente, lo 
que permite comprender las múltiples formas de 
devenir científico (REMEDI; BLANCO, 2014) no 
reductibles al moldeado de los diseños estatales, 
disciplinares o institucionales.

El ingreso a los estudios sobre géneros 
y sexualidades se produce de maneras distintas 
en las tres entrevistadas. El primer caso, se trata 
3- Entre los hitos recientes en el proceso de institucionalización de esta 
área de estudios se encuentra la certificación del Doctorado en Estudios de 
Género (UNC – Universidad Nacional de Córdoba) (2011), la mención en 
Estudios de Género del Doctorado de la UBA (2012), entre otros números 
programas universitarios.



733Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 3, p. 727-740, jul./set. 2016.

de una investigadora que inició su formación 
universitaria a comienzos de los años noventa 
en una universidad estatal ubicada en una 
provincia argentina, a diferencia de las otras 
dos entrevistadas que estudian en la mayor 
institución pública local: la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Hija de profesionales de 
clase media, es la tercera de cuatro hermanas 
universitarias, y estudió Comunicación Social 
tras mudarse desde otra capital de provincia 
para iniciar sus estudios.

La elección de esta carrera universitaria se 
debía a la “curiosidad”4 de la entrevistada por leer 
“un poco de Historia, un poco de Economía, un 
poco de Filosofía, un poco de todo” pero no por 
el periodismo ni la producción, aunque avanzada 
su formación trabaja en un diario local. Para 
finalizar su licenciatura realiza su tesis analizando 
el pánico moral respecto de las juventudes -en 
boga en los años noventa en que es estudiante- a 
partir de la enunciación mediática.

Es en el inicio de la formación en el 
grado que toma contacto con los estudios de 
género (siendo las sexualidades algo menos 
problematizado por entonces), en las clases de 
docentes e investigadoras de la actual generación 
consolidada que viajaban regularmente desde 
Buenos Aires a esa pequeña universidad a 
impartir clases de teoría de la comunicación 
y estudios culturales. “Por primera vez ahí 
empecé a escuchar algo que tenía que ver con 
la palabra género”. No obstante, no es en ese 
momento que se apropia de esas nuevas lecturas 
sino posteriormente, cuando la entrevistada 
comienza a elaborar su proyecto doctoral a 
fines de los años noventa en pos de continuar 
sus estudios de posgrado. Para entonces, una de 
sus docentes de referencia la pone en contacto, 
ya en Buenos Aires, con una reconocida 
académica de la generación pionera. Esta 
habilita para la entrevistada nuevos sentidos 
en torno a “trabajar género”. “Me enganchó 
mucho y sobre todo me resultó muy atractivo 

4- En adelante, aquellos términos y frases entrecomilladas corresponden 
a expresiones y categorías nativas de las entrevistadas en el curso de esta 
investigación.

la discusión política, la dimensión política de 
lo que me estaba indicando. Se me abría un 
mundo ahí”

La segunda entrevistada es socióloga, 
estudió en la UBA y proviene de una familia de 
clase media que siente con fuerza los avatares 
de la crisis económica de los años noventa. 
“Mi barrio, Floresta, en mi adolescencia fue 
un lugar de clase media que se pauperizó, 
se transformó en una clase trabajadora o sin 
trabajo, o con trabajo informal y eso le pasó 
a mi familia”. Comenzó a trabajar a los quince 
años y, tres después, inicia la universidad en 
una institución privada motivada por el interés 
de estudiar Relaciones Internacionales. Luego 
de abandonar esa carrera, en el mismo año 
ingresa en la UBA en donde desde Ciencia 
Política se reorienta hacia Sociología. Las 
primeras lecturas de Marx y la pregunta por 
el proceso de movilidad descendente familiar 
marcan los primeros intereses. En sus palabras: 
“los que estudiamos Sociología llegamos ahí 
porque queremos comprender qué nos pasó en 
la vida. Y fue eso. Yo no entendía por qué de 
chica tenía plata y de un momento para otro 
dejé de tenerla”.

A diferencia de la primera entrevistada, 
el contacto con este campo de conocimientos 
no proviene de su formación disciplinar ni del 
vínculo con docentes en la universidad sino por 
búsquedas personales. Durante la licenciatura 
cursa “todas las materias de género disponibles”, 
pero en el paso por un grupo de lecturas 
coordinado por una filósofa y una profesora 
de Letras que se realizaba en la Librería de las 
Mujeres (una asociación civil fundada en 1995 
de tradición feminista), es que la entrevistada 
reconoce su mayor formación: “me enseñaron a 
pensar como feminista”. Ellas encarnaban para la 
entrevistada otra figura de académicas, “una línea 
académica militante” (a quienes contrapone con 
sus docentes de la universidad) que van tramando 
el perfil que busca forjar para sí misma: “quería 
hacer investigación para transformar”.

Por su parte, la tercera entrevistada 
estudia Historia en la UBA, proviene de una 
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familia de comerciantes y es primera generación 
de universitarios. El ingreso a la universidad 
pública, luego del paso por una formación 
en colegios parroquiales, la pone en contacto 
con las discusiones de izquierda propias de la 
tradición política universitaria. Atribuye su 
acercamiento a los estudios sobre géneros y 
sexualidades por razones fortuitas: “a mitad de 
la carrera, por casualidad y porque no sabía qué 
seminario hacer y ese día podía porque era un 
sábado a la mañana, me anoté en un seminario 
de Historia de las Mujeres y Estudios de Género, 
sin saber bien de qué era”. Ese seminario 
propicia en la entrevistada el encuentro con 
nuevos textos, perspectivas y una sociabilidad 
con compañeros hasta entonces poco explorada 
en su experiencia estudiantil: “el seminario 
eran cuatro horas los sábados, temprano, a 
la mañana, hasta las doce, y fue muy fuerte 
porque fue descubrir un montón de cosas de la 
vida cotidiana de todos los que estábamos ahí”.

En los tres casos el contacto con los 
estudios de género, que se realiza por distintas 
vías, produce un punto de inflexión en sus 
trayectorias académicas que direcciona su 
formación. La primera entrevistada, a partir 
del vínculo con su profesora de formación, 
se propone acceder a una beca doctoral del 
CONICET. Es su docente quien propicia el 
contacto con otros referentes de los estudios 
de género y feministas, mediante quien 
consigue el aval académico de una referente 
de la generación pionera para aplicar a la 
beca. En el camino que se inicia a partir del 
trayecto de formación doctoral, que continúa 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 
se integra a nuevos grupos de intercambio y 
formación, como la por entonces novedosa 
Área de Estudios Queer, área que renovó las 
prácticas académicas en torno a los estudios 
de géneros y sexualidades en el ámbito de la 
UBA. La entrevistada comienza allí un proceso 
de relativa exogamia con la vida académica, 
un entre que se produce especialmente por 
el encuentro con activistas territoriales y 
académicos con un recorrido formativo otro,

[…] con esos perfiles que no venían de 
la academia, que era un lugar que yo 
conocía, un lugar donde había construido 
mis pequeñas certezas respecto del saber. 
Yo era de esas que me presentaba a cinco 
congresos por año, preparaba unos papers 
así de veinte páginas, los leía porque no 
me animaba a hablar. Era como un bichito 
de la academia.

Esta experiencia formativa y de 
participación va amalgamando lo que luego 
será su línea de trabajo: las articulaciones entre 
clase, género, edad y orientación sexual en las 
retóricas sobre la peligrosidad juvenil.

En el caso de la segunda entrevistada, el 
contacto con las lecturas, modos de discusión 
y distintas disciplinas, el encuentro con otras 
formas de activismo no vinculadas con la 
militancia universitaria en la Librería de las 
Mujeres, va produciendo una reorientación 
de su trayectoria formativa. Así, las lecturas 
convocan una rearticulación de su foco de 
interés, ligado a su inserción en una cátedra 
de estudios rurales, hacia un análisis crítico 
de la tradicional división sexual del trabajo 
familiar a partir del estudio de casos en familias 
rurales del noroeste argentino. En el tercer 
caso, el paso por el seminario de Historia de las 
Mujeres posibilita en la entrevistada realizar su 
primera publicación, que resultaba del trabajo 
final de esa cursada, pero –de un modo más 
general- produce una reorientación de su 
formación. Luego de aquella experiencia, busca 
releer cada texto en una nueva clave, incluso 
tensionando la tradición de la disciplina, 
buscando una modalidad singular apropiación 
de su formación como historiadora. En lo que 
resta, la entrevistada va eligiendo para preparar 
sus exámenes en la universidad “temas que 
tuvieran que ver con cuestiones de género”:

Pero me fue muy mal por haber hecho 
eso, la historia medieval era totalmente 
tradicional, fáctica. Con las cruzadas del 
Siglo XII me saqué un cuatro, fue la peor 
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nota de toda mi carrera […] Después, cuando 
cursé Clásica hice la homosexualidad […] 
Me recibí con historia colonial y mi tema 
fue los casos de bigamia, y bueno, les cayó 
más o menos bien, pero después volvieron 
a preguntarme sobre los mercaderes. O sea: 
ese era el tema, no la bigamia. Como que 
no tenían para nada los estudios de género 
o el foco de género. Recién ahora lo tienen, 
pero cuando yo me recibí no.

En los tres casos el encuentro con 
este campo de conocimientos opera no sólo 
modificando hacia adelante la trayectoria 
formativa sino también hacía atrás al propiciar 
una lectura retrospectiva de la propia biografía. 
En otras palabras, me interesa enfatizar que las 
prácticas y lecturas provenientes de los estudios 
sobre géneros y sexualidades proveen nuevos 
repertorios para la narrativa personal que 
impactan en la vida cotidiana y no sólo en el 
ámbito de desempeño académico.

La primera entrevistada sostiene que 
“para mí era muy claro que la elección de mi 
tema en realidad conectaba con algo que yo 
descubrí que estaba activo en mí: que era la 
pregunta sobre mi propia condición de género”. 
Los vínculos con su familia, la experiencia de ser 
madre, su lugar como mujer en una cátedra en 
la que en su mayoría eran varones, y el modo en 
que eran valorados sus temas de trabajo por sus 
colegas comienzan a ser temas de preocupación 
académica. Por su parte, la segunda entrevistada 
narra durante la entrevista:

Yo donde me hago feminista es en mi 
casa, en un espacio privado, con un padre 
patriarcal, con una madre sometida, con 
una familia tipo, con un lugar invivible, en 
un cuerpo invivible, y para mí la familia, 
mi familia, fue la peor experiencia que me 
hizo feminista a ultranza.

En el tercer caso, el contacto en el 
seminario de Historia de las Mujeres con textos 
que problematizaban la década de los años 

sesenta, la llamada revolución de la píldora 
y el cambio radical que supuso para la vida 
de muchas mujeres, llevó a la entrevistada a 
reflexionar sobre su propia madre, joven en aquel 
momento histórico: “Veía que había otra gente 
que no estaba en esos textos. Como que había 
algo que no me cerraba: esto es una historia de 
las estudiantes universitarias o de las militantes, 
no de las mujeres en los años sesentas”.

Vale decir que los temas, las situaciones 
y prácticas que son objeto de reflexión a 
partir del encuentro con los estudios sobre 
géneros y sexualidades no se limitan a los 
señalados acá. Lo que interesa destacar es una 
característica común: el contacto con esta área 
de conocimientos produce una “reflexividad 
fuerte”, una implicación, de quien investiga 
respecto de su rol. Esto conecta la propia 
biografía con los temas que son objeto de 
investigación y docencia (BENNETT, 2006) y 
permite pensar las articulaciones complejas 
entre “academia, activismo y biografía” no sólo 
en términos de la participación en la política, 
como el espectro de prácticas instituidas. 
También, y fundamentalmente, en esos “otros 
modos posibles” –retomando las articulaciones 
planteadas por Mouffe (2007) entre la política y 
lo político-, modos en que las pasiones ocupan 
el centro de los procesos de politización. 
Retomamos este punto a continuación.

La docencia como modo de 
politización en el contexto de 
profesionalización

Una última zona a tematizar en este 
análisis es el trabajo docente como práctica 
militante para las entrevistadas. En sus 
narrativas la docencia aparece investida, 
a partir de la mediación del conocimiento 
“hecho cuerpo” en una forma de intervención, 
“transferencia, activismo o militancia”.

¿En qué radica la politización particular 
de la práctica docente? La primera entrevistada 
busca generar una disrupción en las expectativas 
habituales de la transmisión de conocimiento en 
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el aula universitaria: en ello radica su carácter 
político. En sus palabras, “traer a la escena del 
aula ejemplos, interpelaciones, preguntas del 
orden del género y la sexualidad, es, de alguna 
manera, ir corriendo un umbral”, corrimiento 
dificultoso ya que “las materias en sí mismas 
no convocan necesariamente esos temas”. Así, 
cuestiones que en principio serían del orden 
privado o íntimos, buscan ser releídos en el aula 
en sus dimensiones sociales: la identidad sexual 
en ambientes heteronormativos; el aborto en un 
orden social que lo confina a la clandestinidad; 
el cuerpo en el aula universitaria, del que 
parecería estar ausente. Este gesto constituye 
una “provocación” en la medida en que “no 
es automático que aparezcan”. Por tanto, y 
siguiendo con su relato, una de las formas 
de “abrir” los temas es convocando la propia 
biografía. “Entonces aparece algo del registro 
sensible de los pibes y las pibas5 que es algo 
que lleva también hablar de mi experiencia, mis 
padres, mi pareja”. Tal como señala la escritora 
y feminista estadounidense bell hooks, en esta 
cualidad sensible parece radicar cierto locus 
subversivo que los estudios de la mujer tuvieron 
en la academia cuando surgen, y que parece 
actualizarse con el surgimiento o renovación de 
este campo de conocimiento al permitir cuestionar 
el espacio educativo como neutro o desprovisto de 
pasiones y emociones (HOOKS, 1999).

Por otra parte, si los estudios sobre 
géneros y sexualidades, como señalamos al 
inicio, buscan “cuestionar” es justamente la 
pregunta, la interrogación, la interpelación, 
uno de los procedimientos de intervención por 
excelencia. La segunda entrevistada sostiene 
que su interés en el terreno de la docencia no 
es el de “transmitir contenidos” (ya que “los 
contenidos están ahí”) sino “la posibilidad de 
hacer preguntas” a los y las estudiantes. La 
tercera entrevistada sostiene que la docencia 
es un trabajo de militancia especialmente en 
la capacitación a docentes, uno de sus campos 
de desempeño. Allí la tarea es contribuir a 

5- Forma coloquilar y afectuosa de decir jóvenes.

cuestionar, interrogar, las prácticas docentes, 
fundamentales en las pedagogías de los 
géneros y sexualidades en tanto experiencias 
diarias que tienen lugar en las instituciones 
educativas y que intervienen en la producción 
de las identidades sociales, especialmente las de 
género y sexualidad (LOPES LOURO, 2009). En 
otras palabras, la docencia como activismo tiene 
por objeto favorecer allí una reflexividad crítica 
sobre los procesos de transmisión cultural.

La preparación de materiales específicos, 
la búsqueda de dispositivos que interpelen al 
estudiantado (desde la forma de disposición 
áulica hasta la estrategia de exposición), la 
ejemplificación “en primera persona” como 
modo de invitar a una revisión sobre las propias 
prácticas, son algunas de las características 
que dotan de sentido a la tarea docente en 
las experiencias de estas académicas. De este 
modo, buscan diferenciarse de las estrategias 
de transmisión que serían características de la 
vida universitaria hoy: el trabajo “meramente 
repetitivo, de citado de autores” o que elude 
interrogar las experiencias personales.

Si interesa señalar el lugar de la 
docencia es porque esta, en el actual estado 
del trabajo académico, aparece como un punto 
poco jerarquizado en el sistema científico en 
el que se desempeñan las tres académicas. 
Lo que señalamos anteriormente como el 
proceso de profesionalización académica, y 
que marca el desempeño desde el inicio de 
esta generación de docentes e investigadoras 
a diferencia de la generación ya consagrada 
o aquella pionera, modula actualmente las 
dinámicas universitarias de docencia. Ésta, 
según la reglamentación vigente de la Carrera 
de Investigador, constituye una actividad no 
obligatoria e, incluso, sólo es permitida en el 
sistema universitario bajo una dedicación de 
tiempo mínima, menor a diez horas semanales. 
Según la normativa oficial, la dedicación 
exclusiva a la investigación “sólo es compatible 
con un cargo docente con dedicación simple”6.  

6- El Estatuto de CIC (ARGENTINA, Ley n. 20.464) en su Art. 33-b estipula 
que la función de Investigador “será compatible con el desempeño de 
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Al mismo tiempo, un criterio de evaluación 
actual en los informes anuales o bienales, 
según la categoría, es el de la productividad 
medida a partir de la publicación de papers en 
revistas llamadas “de alto impacto” (indexadas 
en índices internacionalmente reconocidos) y 
preferentemente en lengua extranjera.

Las restricciones a la actividad docente, 
conjuntamente con los criterios preponderantes 
de evaluación, colisionan con la expectativa de 
otras formas de impacto, transferencia o usos 
del conocimiento producido. En palabras de 
una entrevistada:

Yo internamente me peleo mucho con el 
criterio de la productividad traducido a 
publicaciones sea el único criterio. Porque, 
realmente, la transferencia se la estamos 
regalando ¿a quién? La docencia ¿a quién? 
Se está armando ahí una jerarquía que no 
está buena porque la docencia entonces 
queda para los que son docentes como si 
esto además formara parte de un escalafón. 
Porque eso no vale, vale cada vez menos. 
Dar clases no vale mucho.

Los trabajos sobre el impacto de la 
profesionalización académica en México –país 
con más larga tradición que Argentina, pero 
que opera a su vez como modelo en la región- 
realizados por Didou y Remedi indican que una 
de las consecuencias actuales de la evaluación y 
acreditación constante es el de haber devenido 
un mero “dispositivos de rendición de cuentas”, 
que legitiman la instalación de mecanismos 
de supervisión burocrática y “niegan las 
peculiaridades del trabajo de investigación” 
(2009, p. 27). Podemos agregar a su análisis 
que, en el escenario local, estos dispositivos 
niegan también la relevancia de la actividad 
docente universitaria.

un cargo de auxiliar docente, una cátedra universitaria o enseñanza de 
posgrado […] CONICET podrá autorizar hasta dos cargos docentes en un 
mismo lugar y por períodos limitados, que en ningún caso podrán exceder 
de tres años”.

En definitiva, los proceso actuales del 
trabajo académico están poniendo el foco 
fuertemente en las políticas de evaluación 
y acreditación, lo que está produciendo la 
“reconversión de trayectorias”, reacomodos 
académicos, como así también  “desconcierto, 
angustia, confusión, estrés, malestar o carrera 
interminables” (REMEDI, 2006, p. 76). De allí 
que el énfasis puesto en la docencia por quienes 
se desempeñan en esta área de conocimientos 
es posible de ser pensado como una práctica de 
resistencia, no cuantificable en las plataformas 
de evaluación, frente a una lógica de la 
productividad que parece estar permeando el 
trabajo académico.

Palabras finales

Esta reflexión forma parte de un 
trabajo más amplio que se propone analizar 
las trayectorias de docentes, investigadores 
e investigadoras que se desempeñan en los 
estudios sobre géneros y sexualidades. El 
objetivo es indagar tres procesos convergentes 
desde el inicio del actual ciclo democrático en el 
año 1983 hasta el presente: los cambios en las 
formas de producir y transmitir conocimiento, 
las mutaciones en las instituciones 
universitarias y las transformaciones en la 
vida cotidiana que reconfiguran las biografías 
de los sujetos institucionales. En este marco, 
y en función del análisis realizado que busca 
pensar las articulaciones entre producción 
de conocimiento y experiencia biográfica en 
un área de estudios con fuerte tradición con 
el activismo, interesa resaltar dos hallazgos y 
formular algunos interrogantes.

En primer lugar, que el desempeño 
en los estudios sobre géneros y sexualidades 
articulan las biografías de quienes allí se 
desempeñan con su devenir académico, en un 
doble proceso. Por un lado, releyendo la propia 
experiencia biográfica en un entramado de 
inteligibilidad provisto por el léxico, los corpus 
y las experiencias organizativas en torno a esta 
área de conocimientos que ubica a la condición 
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genérica personal o familiar en el centro del 
relato. Por otro, reorientando el sentido de la 
práctica profesional hacia un área de intereses 
que encuentra, en la última década, una 
extraordinaria expansión para desarrollarse 
debido a su acelerada institucionalización. En 
segundo lugar, que en la joven generación del 
sistema científico que se desempeña en este 
área, la valoración de la docencia como forma 
de activismo constituye una forma de crítica al 
sistema de profesionalización que privilegia otros 
indicadores de éxito y, al mismo tiempo, una forma 
de transferencia que busca transformar. Hay, en 
este punto, una revalorización de algunos rasgos 

de la figura de académica militante que parecería 
más propia de otras generaciones, por contraste 
con las formas de (hiper) especialización actuales. 
Por último, es posible también preguntarse –sin 
poder responder en este espacio pero señalando un 
horizonte próximo de indagación- por los límites 
de ese proceso de politización de la labor docente 
cotidiana. Si las tácticas individuales constituyen 
modos de resignificar la tarea docente, ¿cuáles 
son condiciones de posibilidad para desplegar 
estrategias colectivas? Siendo la profesionalización 
un proceso con alcances globales, ¿son posibles 
marcos de acción que trasciendan los movimientos 
e iniciativas personales?
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Cecília Meireles e o ensino religioso nos anos 1930: 
embates em defesa da escola nova

José Damiro de MoraesI

Resumo

O artigo analisa a atuação de Cecília Meireles no combate ao 
decreto do ensino religioso nas escolas públicas de 1931. Esse 
tema adquire importância ao percebermos que alguns estudos 
que analisaram a trajetória de Cecília Meireles e sua relação 
com a educação não aprofundaram os aspectos das críticas à 
educação religiosa por parte dessa educadora. O objetivo do 
artigo é trazer novos elementos do percurso de Cecília Meireles 
e seu conflito com as políticas do governo provisório de 
Getúlio Vargas.  Entre os anos 1930 e 1933, Meireles escreveu 
suas críticas aos acontecimentos do período na Página de 
Educação do jornal Diário de Notícias. Inicialmente, notamos 
que essa educadora assumiu de forma radical o pensamento 
escolanovista e com ele fundamentou suas posições em defesa 
da escola pública. A metodologia utilizada foi a análise das 
fontes primárias, a partir de suas relações com os acontecimentos 
históricos do período, de uma perspectiva dialética, procurando 
entender a produção escrita da educadora em e com o seu 
tempo. Constatamos no estudo o afastamento e a desilusão de 
Cecília Meireles quanto aos rumos do governo Getúlio Vargas. 
Entretanto, Meireles manteve seu otimismo na crença em uma 
escola que atendesse aos interesses da população brasileira, 
referenciada no pensamento da Escola Nova e, com isso, teceu 
suas críticas ao conservadorismo e à presença da religião no 
campo educacional brasileiro.
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Cecília Meireles and religious education in the 1930s: 
confrontation in favor of the New School

José Damiro de MoraesI

Abstract

This article analyzes the performance of Cecília Meireles against the 
decree on religious education in public schools in 1931. This subject 
is particularly important because some studies which analyzed the 
path of Cecília Meireles and her connection with education have not 
deeply examined the elements of her criticism regarding religious 
education. This article aims to bring new aspects of Cecília Meireles’ 
path and her conflict with the policies of the provisional government 
of Getúlio Vargas. Between 1930 and 1933, Meireles criticized the 
events within this period in Página de Educação (Education Page) 
of Diário de Notícias, a daily newspaper. Initially, we note that 
this educator adhered to the New School ideas and founded on 
them her defense of the public school. The methodology consisted 
of reviewing, from a dialectical perspective, primary sources from 
her connections with the historical events in that period, seeking 
to understand this educator’s writing in her time. We found the 
isolation and disappointment of Cecília Meireles about the course of 
Getúlio Vargas’ government. However, Meireles kept her optimism, 
believing in a school which, referenced in the New School ideas, 
met the interests of the Brazilian population, and, therefore, she 
criticized conservatism and the presence of religion in the Brazilian 
educational field.
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Os anos iniciais da década de 1930 foram 
marcados por diversos conflitos, advindos das 
transformações econômicas, políticas, sociais e 
culturais que ocorriam no Brasil. Vários autores 
dedicaram-se a um estudo desse importante mo-
mento histórico, rico no contexto do fortaleci-
mento do Estado e de políticas sociais (FAUSTO, 
1989; MARTINS, 1982; AGGIO; BARBOSA; 
COELHO, 2002; CONNIFF, 2006, entre outros). No 
campo educacional, isso não foi diferente, pois 
encontrava-se em construção um pensamento 
pedagógico alicerçado no processo de afirmação 
e constituição do liberalismo como ideologia no 
Brasil (XAVIER, 1990). Com esse pano de fundo, 
acreditamos ser revelador o percurso de Cecília 
Meireles para a compreensão dos debates edu-
cacionais da época, principalmente na delicada 
questão do ensino religioso.

Aqui iremos analisar a atuação de Cecília 
Meireles no combate ao decreto do ensino reli-
gioso nas escolas públicas (Decreto nº 19.941 de 
30/4/1931) assinado pelo Ministro da Educação 
e Saúde Pública, Francisco Campos. Centramos 
nosso estudo na Página de Educação do jornal 
Diário de Notícias, entre 1930 e 19331. Nesse es-
paço, Meireles expressou com maestria e elegân-
cia a sua contrariedade quanto àquilo que dizia 
respeito à relação da religião com a escola pública.

Assim, no interior da complexidade dos 
anos 1930, procuramos entender os debates 
educacionais do período, que apontavam 
temáticas conflituosas para as décadas seguintes 
e que ainda ocupam a agenda destes anos 
iniciais do século XXI (MAGALDI; GONDRA, 
2003; XAVIER, 2004), em que o ensino religioso 
é pauta significativa.

Cecília Meireles nos anos 1930: 
poeta da nova educação

Cecília Benevides Carvalho de Meirelles2, 
filha de Carlos Alberto de Carvalho Meirelles, 
1- Como consulta e conferência dos escritos de Cecília Meireles, 
utilizamos Meireles (2001).
2-  Nos anos 1930, Cecília começou a assinar seu sobrenome com 
apenas um l. Segundo a educadora, na ocasião em que conheceu o valor 
cabalístico das letras, os cálculos não eram tão desfavoráveis, “mas pelo 

funcionário do Banco do Brasil, e de Matilde 
Benevides Meirelles, professora municipal, 
nasceu em 7 de novembro de 1901, no Rio 
Comprido, Rio de Janeiro. Cecília Meireles foi 
a única sobrevivente dos quatros filhos do 
casal. O pai faleceu três meses antes do seu 
nascimento e a mãe, antes de ela completar 
três anos. Sua avó, Jacinta Garcia Benevides, 
foi quem assumiu a responsabilidade de criar a 
neta (LÔBO, 2010, p. 11).

Em 1917, Meireles diplomou-se pela 
Escola Normal do Largo do Estácio e passou 
a exercer o magistério primário em escolas 
oficiais do antigo Distrito Federal (DF). Também 
participou do grupo de escritores católicos da 
chamada “corrente espiritualista” e exerceu a 
função de editora da revista Festa3, desligando-
se do grupo em 1927.

Já em 1929, Cecília Meireles, aos 28 
anos, prestou concurso para lecionar literatura 
vernácula na Escola Normal do DF com a 
tese Espírito vitorioso. O texto fazia a defesa 
de um ensino humanitário ao abordar, em 
seus capítulos, a escola moderna, a formação 
do professor, a literatura e a vida, o ciclo das 
tentativas e o espírito vitorioso4. A elaboração 
dessas ideias vai aproximá-la da Escola Nova 
nos anos 1930.

No ano de 1932, participou como signatária 
do “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova” 
(AZEVEDO, 1958), documento emblemático 
que lançou as ideias escolanovistas no Brasil e 
procurou influenciar as políticas educacionais do 
governo provisório de Getúlio Vargas.

O Manifesto foi objeto de vários estudos 
que o analisam e o classificam de diversas formas 
como: elemento de “combate” (WARDE, 2004; 
CURY, 2004); documento atual (CURY, 1982; 
NUNES, 2003); “divisor de águas” (ATHAYDE, 

sim, pelo não, como havia uma letra disponível, achei melhor sacrificar” (A 
Nação, 1944).
3- A revista Festa circulou, em sua primeira fase, de agosto de 1927 
a setembro de 1928. A segunda fase foi em 1934. Criada por Tasso 
da Silveira e Andrade Murici, era uma revista de divulgação de arte 
moderna, baseada na renovação e valorização do espírito e não na ruptura 
antropofágica (CACCESE, 1971).
4- Classificou-se em segundo lugar.
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1932). Um dos signatários, o educador 
Paschoal Lemme, ao atribuir caráter histórico 
ao documento, lamentava que as indicações 
para resolver os problemas da educação não 
puderam ser levadas à prática (LEMME, 1984, 
p. 267). Outros autores apontam o caráter 
autoritário do Manifesto, que procurou realizar 
uma “modernização pelo alto”, uma vez “que 
não rompia com as concepções autoritárias que 
marcaram o pensamento da época” (XAVIER, 
2004, p. 37). Além disso, também é visto como 
reação à estrutura educacional verbalista e 
artificial do período (CAMARA, 2003). Assim, 
encontramos diversas interpretações e estudos 
sobre esse documento, confirmadoras da 
riqueza dos debates educacionais no período.

Nesse momento, Cecília Meirelles dirigiu, 
entre junho de 1930 e janeiro de 1933,5 uma sessão 
chamada Página de Educação no jornal Diário de 
Notícias6 do Rio de Janeiro. A professora escrevia 
na coluna intitulada “Comentário”, onde eram 
abordados temas variados – infância, literatura 
infantil, conceito de liberdade, desarmamento 
(antimilitarismo), Escola Nova, Revolução de 
1930, entre outros. Frente aos diversos temas 
abordados, aqui iremos nos dedicar às crônicas 
que trataram do ensino religioso.

Em sua participação no jornal, Cecília 
recebeu referências positivas de Fernando 
de Azevedo, que a avaliava como um dos 
elementos de vanguarda na imprensa do país, 
divulgando e tomando posição em defesa da 
Escola Nova. Com seus escritos, “trazia novos 
estímulos e acentos novos a essa campanha, 
cujo conteúdo não se esgotava no plano 
cultural” (AZEVEDO, 1996, p. 665).

Em carta7 a Frota Pessoa, datada de 10 de 
maio de 1931, Fernando de Azevedo acusava o 
recebimento do Diário de Notícias, “cuja Página 
de Educação é minha leitura em todos os dias”. E 

5 - A coluna “Comentário” passou a ser assinada a partir de agosto de 
1930. Cecília permanece até 12 de janeiro de 1933, quando publicou 
“Despedida”, 12/01/1933.
6 - Seus fundadores foram Nóbrega da Cunha, Orlando Dantas e Alberto 
Pimentel. Esse jornal fundado em 12 de junho de 1930 no Distrito Federal 
surge como simpático a Aliança Liberal de Getúlio Vargas (SODRÉ, 1983).
7- Arquivo particular de Alberto Venâncio Filho, apud Penna (1987, p. 140-141).

revelava: “admiro cada vez mais Cecília Meireles, 
que é, hoje, uma das mais fortes inteligências, no 
Brasil, a serviço dos novos ideais de educação”.

Sem dúvida, é possível assegurar que 
Cecília Meireles teve presença marcante no 
jornalismo do início dos anos 1930. E isso 
é importante quando pensamos que, nesse 
momento histórico, a imprensa ocupava 
destacado papel na sociedade tanto como órgão 
de informação como de formação de opiniões 
públicas. Isso torna-se evidente, como adverte 
Miceli, ao pensarmos que o controle dos jornais 
era um dos principais objetivos nas lutas das 
diversas facções oligárquicas. Essas publicações 
representavam os interesses desses grupos 
para chegar ao poder ou para sua manutenção 
(MICELI, 2001, p. 54).

No truncado tabuleiro dos anos 1930, 
esses instrumentos eram peças de poder na 
proposição e circulação das discussões políti-
cas, eleitorais, entre outros temas de interesse 
da população e, principalmente, da elite. Nesse 
campo de disputa e consolidação de interesses 
de grupos, Cecília Meireles alertava para a res-
ponsabilidade da imprensa em veicular notícias 
que “nem sempre são exatas” e denunciava  
essa manipulação da opinião pública, pois, com 
isso, “o povo lê e desorienta-se” (MEIRELES, 
23/09/1930).

Como jornalista e educadora, Cecília 
não poupou os acontecimentos de sua época e 
registrou impressões e críticas. A partir da con-
cepção de intelectual defendido por Jean-Paul 
Sartre, podemos considerar que seus escritos 
estão marcados pela singularidade histórica de 
seu ser e a universalidade de seus olhares ou, 
de maneira inversa, a universalidade de seu 
ser e a singularidade de seus olhares, pensados 
como duas faces complementares (SARTRE, 
1994, p. 62). Aspecto que está presente na tra-
jetória de Meireles como jornalista crítica dos 
acontecimentos em torno da educação e da de-
fesa da Escola Nova.

Nessa trama percorrida e tecida, 
consideramos que suas crônicas são 
“necessariamente uma parte do mundo através 
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da qual a totalidade do mundo se manifesta sem, 
com isso, jamais se desvendar” (SARTRE, 1994, 
p. 62). Ao analisar seus artigos, isso fica patente 
até mesmo em entrevistas concedidas no período. 
Essa autora não se omitia, tomando posição 
frente aos acontecimentos da época por meio de 
seus escritos, muitas vezes carregados de uma 
subjetividade poética, mas não menos críticos.

Como professora, Meireles depositava 
suas fichas no poder da educação. Não 
qualquer educação, mas sim aquela organizada 
nos moldes da Escola Nova – razão de sua 
campanha no meio jornalístico.

Nessa direção, sua coluna diária abriu 
espaço privilegiado para a veiculação das ideias 
do escolanovismo. Embora defensora de uma 
escola colada à realidade,  não se furtava a 
propagar a ideia de que a instituição deveria 
ser o “território mais neutro do mundo”. Para 
Meireles, a neutralidade não correspondia a 
um isolamento do mundo real. Tanto que, 
em diversas vezes, manifestou-se a favor do 
internacionalismo e do desarmamento, posturas 
que deveriam impregnar a educação. Segundo a 
educadora, essas atitudes deveriam começar nas 
escolas, nas palavras e nos atos dos professores, 
“principalmente nos atos, porque falar já quase 
não vale a pena...” (MEIRELES, 05/02/1932).

Portadora desse pensamento, esperava 
que a escolarização acelerasse historicamente 
o Brasil, colocando-o em uma situação 
privilegiada perante os outros países. Em 
Cecília Meireles, notamos um trânsito entre 
as ideias que se debruçavam sobre o local e 
outras de caráter universal. Por exemplo, em 
alguns momentos, Cecília ajuizava a educação 
como esfera autônoma da realidade e agente de 
correção das distorções econômico-sociais; em 
outros, considerava a dependência de fatores 
externos à educação como entraves para sua 
realização potencial. De qualquer forma, a 
educadora julgava que o desenvolvimento 
da educação deveria ocorrer distante de 
condicionamentos ideológicos, sustentada pela 
neutralidade dos sujeitos que a administravam 
e que nela atuavam.

República Velha... República 
Nova: tinta para a poeta

Com o desfecho da Revolução de 1930, 
Cecília Meireles, em sua coluna, exortava 
a revolução, “que nesse momento acaba 
de transformar o Brasil numa formidável 
esperança para o mundo inteiro”, constituindo 
“um movimento significativamente educativo” 
(MEIRELES, 31/10/1930).

Ao esperar uma transição que rompesse 
com os processos viciados do antigo regime, 
Meireles identifica naquele momento uma 
transformação formidável. Para ela, antes do 
processo revolucionário, o Brasil estava marcado 
pela opressão, “o governo, através de todos os 
representantes legalistas, juncava o terreno 
social de uma abundante sementeira de erros, 
de vícios, de mentiras, de injustiça” (MEIRELES, 
31/10/1930). Meireles destacou que “operou-
se o milagre maior da Revolução” e, com isso, 
a oportunidade do novo governo ter como 
“preocupação fundamental sanear o ambiente 
moral e social do país” (MEIRELES, 31/10/1930).

Quando Vargas foi instituído presidente, 
Meireles afirmou: “está realizada a revolução que 
desejávamos para poder educar a criança!”. Em 
sua crença inicial, a educação estava garantida; 
afinal, “a pátria é isso: uma infância que evolui 
continuamente” (MEIRELES, 07/12/1930).

Essa professora estava confiante no 
processo político e considerava a “Revolução 
de outubro” como um “pórtico para uma 
idade nova”. Entendia que os revolucionários 
não fizeram esse movimento para si mesmos. 
Nesse sentido, secretamente nutria a esperança 
de que o processo revolucionário priorizasse 
os pequenininhos, “a quem com mais razão 
pertence o Brasil” (MEIRELES, 14/11/1930). 
Decerto o governo dos lenços vermelhos de 
Vargas haveria de organizar a administração do 
Brasil e, por consequência, o sistema escolar.

Sua fé no processo revolucionário foi 
se perdendo e, em seus escritos, apagou-se a 
crença em uma mudança que favorecesse as 
crianças e os brasileiros de modo geral. Um 
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pouco mais de um mês após o movimento que 
levou Vargas ao poder, Cecília Meireles registrou, 
em sua página diária, a assertiva: “Fazer 
revolução deve ser, com certeza, muito mais 
fácil do que assegurar revoluções” (MEIRELES, 
27/11/1930). De admiradora, passava a ser crítica 
dos caminhos que tomava a Revolução, numa 
tentativa de influenciar-lhe os rumos. Diante dos 
fatos que viriam a acontecer, não faltou tinta 
para sua pena.

A Igreja e o Estado: uma santa 
aliança pela educação

Oportuno recordar que, na ruptura com a 
República Velha, a Igreja Católica posicionou-se 
ao lado das forças revolucionárias, com algumas 
poucas indecisões na hierarquia da instituição. 
Um exemplo revelador do revigoramento da 
relação Igreja/Estado que iria se dar foi o apoio 
do Arcebispo de Porto Alegre, Dom Becker, a 
Getúlio Vargas. Ao se certificar de que nele não 
existia tendência comunista, deu declaração 
favorável ao movimento de outubro (BEOZZO, 
1986, p. 287).

Por sua vez, Getúlio Vargas tranquilizou 
a Igreja Católica quanto aos caminhos da 
revolução. Em correspondência de 14 de 
novembro de 1930 a D. Sebastião Leme da 
Silveira Cintra, Arcebispo do Rio de Janeiro, 
dirigia-se à “consciência cristã e católica do 
Brasil”. Manifestava as puras intenções dos 
revolucionários em um “saneamento moral e 
político”, distante de qualquer tipo de violência 
(VARGAS, 14/11/1930).

Importante recordar que os conflitos 
em torno da separação do Estado republicano 
e da a Igreja Católica tiveram início com a 
proclamação da República. Esse fato ficou 
mais manifesto no campo educacional, visto 
ser a Igreja parte interessada nesse espaço de 
formação. Segundo Beozzo, após a cisão, a 
Igreja denunciou a separação do Estado leigo 
da nação católica e apontou como maior 
problema o ensino que passava a ser laico, 
ato considerado como uma grande violência 

imposta à consciência católica, pois o caráter 
laico do ensino conflitava com a fé da maioria 
dos alunos e com a fé professada pela nação 
(BEOZZO, 1986, p. 280).

Além disso, segundo Cury, a Igreja 
entendia o mundo a partir de uma crise baseada 
na ruptura da moral com a religião. Naquele 
momento, era necessário reconstruir o mundo 
pela disciplina, ordem e humanismo de fundo 
católico. Nesse sentido, com o objetivo de 
aproximação com o Estado, era colocado em 
diversos momentos que o Catolicismo era a 
religião nacional. Esperava-se que a instituição 
recuperasse seu lugar junto ao poder, como fora 
no império (CURY, 1988).

Com Vargas no poder, parecia ser esse 
o momento ideal para uma reaproximação 
e consolidação dos interesses em torno da 
educação. Entretanto, antes de 1930, a Igreja 
já havia conquistado terreno nessa disputa pela 
educação, como, por exemplo, em Minas Gerais, 
que foi o primeiro estado a colocar o ensino 
religioso dentro do horário escolar. Inicialmente, 
em 1928, através de uma autorização. Depois, 
por meio de lei aprovada pelo legislativo e 
sancionada pelo executivo em 12 de outubro de 
1929 (BEOZZO, 1986, p. 286).

O Brasil avançava em um processo 
de modernização com uma transformação 
econômica, a rápida expansão das atividades 
industriais e a crescente importância dos 
núcleos urbanos. Essas modificações exerciam 
forte pressão para a implantação de novas 
oportunidades educacionais. E indicavam um 
salto quantitativo no campo da educação: seriam 
necessárias mais escolas e mais indivíduos 
preparados para assumir novas funções. Afinal, 
com as perspectivas de modernização abertas 
com a Revolução de 1930, formou-se uma 
“pressão de segmentos médios que reclamam 
uma educação secundária e mesmo das classes 
populares que pedem educação primária para 
seus filhos” (BEOZZO, 1986, p. 298).

Era nesse campo aberto que a Igreja 
pretendia atuar. Para isso, organizou seus 
intelectuais, principalmente aqueles do Centro 
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Dom Vital, e engendrou uma ação planejada. 
Esse Centro, fundado em 1922, tinha como 
principal meio de divulgação a revista A 
Ordem, criada um ano antes. Estava à frente da 
publicação nesse período Tristão de Athayde, 
pseudônimo de Alceu de Amoroso Lima, que 
deixava essa publicação sempre “munida dos 
argumentos recolhidos nas obras do pensamento 
contrarrevolucionário e nos documentos 
oficiais do catolicismo mais recente, que davam 
coerência à pretensão de reordenamento social 
em bases religiosas” (DIAS, 1996, p. 96).

Diante dessa nova relação entre Igreja e 
Estado, e do descrédito na Revolução, Cecília 
Meireles assumiu uma postura de oposição ao 
ensino religioso na escola pública. Em carta de 
23/05/1932 a Fernando Azevedo, a escritora 
desabafou que “a corrente a que pertence o 
Sr. Tristão de Athayde age com esse delírio 
dos fracassados, que, na loucura da salvação, 
não podem distinguir mais a natureza dos seus 
próprios argumentos”. E completou: “eu creio – 
e antes andasse enganada – que esses cronistas 
nos vão dar muito trabalho”, isso “porque não é 
fácil, nem agradável, nem prático discutir com 
enfermos [...] e quase todos incuráveis”.

Cecília Meireles incorporava uma 
dimensão crítica e realista do escolanovismo, 
que se opunha ao ensino religioso e assumia 
a separação republicana entre Estado e Igreja. 
Isso ficou evidente na luta contra o decreto 
ministerial que privilegiava interesses religiosos 
no campo educacional.

Na trincheira contra “aquele 
Decreto”...

O decreto n. 19.941 de 30/4/1931, que 
restabelecia o ensino religioso nos níveis 
primário, secundário e normal, do então 
Ministro da Educação, Francisco Campos, 
recebeu duras críticas de Cecília Meireles. Sua 
coluna jornalística ironizava o “decretozinho 
do ensino religioso” e questionava o alcance da 
reforma do ministro ao dizer que estava aquém 
dos objetivos propalados da Revolução de 1930. 

Para a educadora, Campos não trouxe nada 
de novo em sua reforma. Ao sustentar isso, 
escreveu em sua página “Comentário”:

Veio o Sr. Francisco Campos com o seu 
feixe de reforma na mão. E, em cada feixe, 
pontudos espinhos de taxas. Foi mesmo 
mais uma reforma de preços, que tivemos. 
E esperávamos uma reforma de finalidades, 
de ideologia, de democratização máxima do 
ensino, de escola única, - todas essas coisas 
que a gente precisa conhecer e amar, antes 
de ser ministro da educação... (MEIRELES, 
06/05/1931, grifos meus).

Cecília Meireles levantava dúvidas 
quanto ao caráter da Revolução de 1930 e 
mostrava seu desapontamento com seus rumos. 
Em certo momento, afirmou que:

[...] o regime atual, que tanto tem invocado 
a Liberdade como a padroeira, nos coloca 
nas velhas situações de rotina, de cativeiro 
e de atraso que aos olhos atônitos do 
mundo proclamarão, só por si, o formidável 
fracasso da nossa malograda revolução... 
(MEIRELES, 06/05/1931).

No mesmo artigo, ironicamente 
demostrava sua revolta: “chama-se a isto 
liberal” (MEIRELES, 06/05/1931). Afinal, sua 
análise indicava que: 

Um decretozinho provinciano, para 
agradar a alguns curas, e atrair algumas 
ovelhas... Porque – não se acredita que 
nenhum espírito profundamente religioso – 
qualquer que seja a sua orientação religiosa 
– possa receber com alegria esse Decreto 
em que fermentam os mais nocivos efeitos 
para a nossa pátria e para a humanidade. 
(MEIRELES, 06/05/1931).

Por sua vez, o decreto chegava com o 
objetivo de promover e sacralizar a aproximação 
do governo provisório com a Igreja Católica. 
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Antes de sua aprovação, Francisco Campos 
argumentou, em carta para Vargas datada de 
18/04/1931, sobre a necessidade do ensino 
religioso e os benefícios que seriam colhidos.

Para o Ministro da Educação, esse 
ato do governo provisório não estabelecia a 
obrigatoriedade do ensino religioso, já que 
este seria facultativo para os alunos “na 
conformidade da vontade dos pais ou tutores”. 
E, firme no propósito amplo e liberal da decisão, 
argumentava que o teor legal não se restringia 
à religião católica, pois permitia o ensino de 
outras religiões, “desde que exista um grupo de 
pelo menos vinte alunos que desejem recebê-
lo”. Com isso, não violentaria a consciência 
de ninguém e, principalmente, não violaria o 
“princípio de neutralidade do Estado em matéria 
de crenças religiosas”.

Francisco Campos também ressaltou 
que o ensino religioso já era praticado nos 
estabelecimentos de ensino. Com “exceção do 
Pedro II, única casa de ensino secundário em 
que não é ministrado”.

Para convencer Vargas, o ministro 
assegurava que esse ato não representaria 
uma grande concessão do Ministério da 
Educação para a Igreja Católica. E que sua 
aprovação “interessa[va] tão profundamente 
ao aperfeiçoamento do nosso sistema de 
educação”. Esse episódio revela a influência 
política da instituição religiosa dentro do 
Ministério da Educação naquele momento. Para 
seduzir Vargas em sua missiva, Campos ainda 
destacou a “grande importância que terá para o 
governo um ato da natureza do que proponho”, 
pois, aprovado, aliciaria “impressionante e 
entusiástico movimento de apoio”. E reiterava 
como positiva a “mobilização de toda a Igreja 
Católica ao lado do Governo” com a sua “valiosa 
e incomparável influência”.

De maneira ardorosa, Francisco Campos 
recomendava a assinatura do decreto por Vargas. 
Em seu entendimento, isso representaria “talvez 
o ato de maior alcance político do seu governo”. 
A carta continuava a reforçar as vantagens que 
o ensino religioso acarretaria “para a educação 

da juventude brasileira”. Ademais, selava o 
“pacto” afirmando: “pode estar certo de que 
a Igreja Católica saberá agradecer a V. Ex. por 
esse ato”.

Aprovado o decreto, o Centro D. Vital e 
a revista A Ordem reagiram positivamente. O 
jurista e católico fervoroso Sobral Pinto, por 
exemplo, entendia o ato como uma correção 
de um erro histórico. E nada mais fazia do 
que voltar “às velhas tradições brasileiras, 
interrompidas, funestamente, pela República 
de 1889”. Mas advertia que se estabelecia uma 
igualdade ofensiva com as diversas correntes 
religiosas, pois a Igreja Católica, “sendo a 
própria Verdade, não deve ser comparada às 
outras religiões”, meras representantes do erro 
(PINTO, 1931, p. 361).

Tristão de Athayde avaliou confiante o 
alcance e a necessidade da liberdade de ensino 
religioso. Acreditava que o decreto estabelecia 
“de modo ainda tão insatisfeito a liberdade de 
ensino religioso nas escolas públicas”. Mesmo 
que imperfeito, o ato seria resultante de “um 
dos episódios mais significativos nessa luta pela 
emancipação espiritual da América no século 
XX” (ATHAYDE, 1931, p. iv).

Segundo esse intelectual, o decreto era 
“apenas o vislumbrar remoto do ideal que temos 
de atingir”. Por isso, manifestou que o momento 
era de luta e não de unanimidade. Chamava a 
todos para cumprir o dever como católico de 
apoiar o ato governamental “sinceramente, sem 
desfalecimento, apesar dos defeitos graves que 
tem e de disposições, como a do artigo final, que 
tornam mais que precária a vitória obtida contra 
o sectarismo laicista” (ATHAYDE, 1931, p. 94)8.

Outra questão era assegurar sua 
aplicação, para que o mesmo não se reduzisse a

[...] mais uma letra morta no cemitério 
de nossas leis inaplicadas, e [fosse] sim o 
marco inicial de uma nova era em nossa 
vida nacional, que poupe às gerações 

8- Esse tom também estava estampado no editorial da revista A Ordem, 
n. 16 de 1931, provavelmente escrito por Tristão de Athayde, pois esse 
texto é semelhante ao publicado em seu livro Debates pedagógicos (1931).
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vindouras um dos males mais desastrosos 
que corromperam a nossa própria geração: 
a escola sem Deus. (ATHAYDE, 1931, p. 74).

O intelectual católico percebia o 
acirramento de posição com os setores 
contrários. Assim, construiu uma linha de 
argumentação que afirmava o caráter liberal 
do texto baseando-se na questão da liberdade. 
Segundo Athayde:

[...] o ensino religioso não vem tolher 
liberdade alguma, dessas que os “liberais” 
dizem proteger a cada momento. Mas 
vem, ao contrário, defender a liberdade de 
consciência das crianças religiosas e das 
famílias que desejam dar a seus filhos uma 
educação religiosa e que até hoje se viam 
privadas dessa liberdade pelo regime do 
laicismo opressivo. (ATHAYDE, 1931, p. 91, 
grifo no original).

Ao Estado caberia compreender  “todo 
o seu dever para com o ideal cristão de uma 
nacionalidade formada espiritualmente pelo 
catolicismo e que só este pode conservar 
e desenvolver” (ATHAYDE, 1931, p. 67). 
Manifestação que seguia coerentemente a carta 
encíclica de Pio XI, “Divini illius Magistri”, de 
31/12/1929. Esse documento papal apresentava 
as preocupações educacionais da Igreja Católica. 
Sua postura é crítica às novas propostas 
escolares como: “a escola chamada neutra ou 
laica, donde é excluída a religião, é contrária 
aos princípios fundamentais da educação. De 
resto uma tal escola é praticamente impossível, 
porque de fato torna-se irreligiosa.” E alertava: 
“é proibida aos jovens católicos a frequência 
de escolas acatólicas, neutras ou mistas, isto é, 
daquelas que são abertas indiferentemente para 
católicos e não católicos, sem distinção”.

Da mesma forma, tratava a escola mista 
e obrigatória para todos: “E não pode admitir-
se para os católicos a escola mista (pior se única 
e obrigatória para todos), na qual, dando-se-
lhes em separado a instrução religiosa, eles 

recebem o resto do ensino em comum com os 
alunos não católicos de professores acatólicos” 
(DIVINI..., 31/12/1929). Como um intelectual 
do grupo católico no Brasil, Tristão de Athayde 
demonstrou total afinidade com a proposta do 
Vaticano e procurou articular esse pensamento 
junto ao Ministério da Educação.

Do outro lado, frente aos pressupostos da 
educação religiosa, a crítica de Cecília Meireles 
encontrava terreno fértil. Para a educadora, a não 
aceitação do ensino religioso  fundamentava-se 
no combate às divisões e preconceitos que as 
religiões provocavam. Seu receio centrava-se 
no vínculo entre Igreja e Estado, que levaria o 
último a ser usado para interesses “paroquiais” 
(MEIRELES, 29/05/1931).

Essa professora percebia que o decreto 
estimulava a tentativa de ampliação de poder 
por parte das instituições confessionais em 
outras esferas fora da religiosa.  Em sua opinião, 
essa instituição secular praticava uma “política 
imperialista”, sem se importar “com os processos 
de que lançam mão, contanto que possam 
alargar os seus domínios, e emprestando ao seu 
Deus um feitio monstruoso, pois a sua divindade 
se nutre da desgraça humana, da humilhação e 
da mentira, da fraude, da opressão e da guerra” 
(MEIRELES, 29/05/1931).

Cecília Meireles considerou o decreto 
como “antipedagógico e antissocial”, e a 
assinatura de Getúlio Vargas um grave erro. 
Para essa professora, a escola moderna deveria 
ser laica, termo que corresponderia a uma 
isenção de preocupações religiosas (MEIRELES, 
02/05/1931). Mas, se, por um lado, esse ato 
governamental semeava a discórdia, por outro, 
criava a possibilidade de “protestantes, espíritas, 
positivistas e livres-pensadores” se unirem para 
derrubar o decreto (MEIRELES, 10/05/1931). 
Isso caminhava para a tão desejada fraternidade 
defendida por esse educadora em diversos 
textos publicados em sua coluna.

A avaliação de Cecília estava correta, e 
o movimento de oposição recebeu uma grande 
adesão de livres pensadores e adversários da 
presença da Igreja no Estado. Essa união deu 
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bases para a criação das ligas Pró-Estado Leigo 
em diversos lugares no Brasil.

Consciente do perigo que isso 
representava, A Ordem manifestou-se em seu 
editorial: “veem aí, lado a lado, várias seitas 
protestantes e mais os judeus, os teósofos e os 
espíritas, de braço dado com os seus figadais 
inimigos Maçons e Livres Pensadores”. E tudo 
isso para garantir ‘credo comum’ – o ateísmo 
do Estado e um inimigo, a Igreja Católica” 
(SEPARATISMO..., 1932, p. 81).

Ciente do papel de um jornalismo 
combativo, Meireles discutiu e apoiou em sua 
Página de Educação diversos movimentos. 
Encontramos, por exemplo, as atividades da 
Coligação Pró-Estado Leigo, que anunciavam 
conferências contra o ensino religioso nas 
escolas públicas. Cecília defendeu a iniciativa 
desse agrupamento por considerar que 
não era uma manifestação inexpressiva de 
indivíduos, pois reunia doutrinas religiosas e 
sociais de todos os matizes, perfazendo “um 
total de mil setecentas e duas corporações”9 . 
E, provocadora, dizia que, para participar da 
Coligação, “não basta saber de cor o catecismo 
e as orações da penitência que salvam a alma 
do inferno...” (MEIRELES, 09/09/1931). Nesse 
ambiente, foi criada a Liga Anticlerical no Rio 
de Janeiro. Segundo Yolanda Lôbo (2010, p. 34),

Em resposta ao que considerava 
desrespeito aos direitos da infância, um 
grupo de educadores (Armanda Álvaro 
Alberto, Edgar Sussekind de Mendonça, 
entre outros) criou a Liga Anticlerical. 
Atendendo convite dessa Liga, Cecília fez 
uma conferência na qual registrou sua 
indignação com esse “famigerado decreto”.

Cecília não deu trégua no combate 
ao decreto. Reclamou do silêncio do governo 
provisório, ao destacar os protestos dos adeptos 

9- O jornal anticlerical A Lanterna noticiou, de 1933 a 1935, as atividades 
da Coligação Pró-Estado Leigo em vários estados brasileiros, que apontava 
em 26/10/1933 a união de 1.896 entidades entre lojas maçônicas, 
corporações, igrejas, entre outros (CORPORAÇÕES..., 1933).

de todas as religiões, com exceção dos católicos. 
Citava as manifestações dos estudantes das 
escolas secundárias e superiores, que mereciam 
“atenção por um governo esclarecido”. Ao 
comentar a possibilidade de pedido de ensino 
de outras religiões nas escolas, escreveu: “estão 
esperando pelos ofícios das crianças das escolas 
primárias... E como esse país é o mais exótico 
do mundo, não será difícil que qualquer dia até 
as criancinhas analfabetas apareçam assinando 
com uma cruzinha um telegrama” (MEIRELES, 
18/06/1931).

Em sua luta, aproximou-se das posições 
radicalizadas da crença no republicanismo 
presentes no período, e expressou convicta: 
“A cultura liberta. O catolicismo escraviza” 
(MEIRELES, 18/07/1931).

Nesse espírito, divulgou, em seu espaço 
jornalístico, a palestra de Edgar Süssekind de 
Mendonça sobre educação e religião, proferida 
na Liga Anticlerical (UM TEMA..., 09/10/1931). 
Em outro momento, para fundamentar seus 
leitores a respeito do perigo que representava o 
ensino religioso nos ambiente público, elaborou 
uma apreciação sobre a obra de Francisco 
Ferrer y Guardia10. Nela, anunciava o evento 
que lembrava o 22º aniversário da morte desse 
educador anticlerical, assassinado pelo governo 
espanhol em outubro de 1909, com anuência 
da Igreja Católica. O evento, organizado pela 
Liga Anticlerical,  contou com a participação de 
Maria Lacerda de Moura e José Oiticica, ambos 
conhecidos por suas posições anarquistas 
(ANIVERSÁRIO..., 22/10/1931).

No turbilhão dessa luta, Cecília escreveu 
uma carta para Fernando de Azevedo em 12 de 
abril de 1932. Para ela, o educador representava 
a possibilidade de concretização do ideário 
escolanovista dentro da Revolução e era o 
único nome capaz para assumir a pasta da 
educação. Outrossim, denominava-o “animador 
da renovação pedagógica” e destacava sua 
capacidade de liderança, especialmente por 

10- Sobre esse educador, podem ser consultados: FERRER, 1962; 
SOLÀ, 1978; DOMMANGET, 1972; TRAGTENBERG, 1978; SAFÓN, 2003, 
MORAES, 2006.
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sua articulação na 4ª Conferência Nacional de 
Educação da Associação Brasileira de Educação 
(ABE), realizada em dezembro de 1931, às 
vésperas do “Manifesto dos Pioneiros...” 
(MEIRELES, 25/12/1931).

Meireles nutria essa admiração por 
Fernando Azevedo desde a reforma implanta-
da no Rio de Janeiro, na época Distrito Federal, 
por esse educador de 1927-1930. Em suas cartas, 
mantinha-o informado sobre suas “investigações” 
no campo da política educacional. Nessa carta, 
entre outros assuntos, dizia do jantar com o mi-
nistro Francisco Campos e, exultante, escrevia: 
“tenho assunto para muitas colunas de jornal”. 

Nesse encontro, Cecília Meireles fez várias 
“descobertas”, que compartilhava com Fernando 
de Azevedo. Uma delas era o fato de Francisco 
Campos ter assumido ser fascista; outra, as 
origens do decreto, que mais  interessava 

[...] pelo seu fim do que pelo seu princípio... 
Em todo caso, a explicação do ministro foi 
essa: achando-se o Brasil em pleno caos, 
ele imaginava reerguê-lo por uma força 
poderosa, capaz de semelhante prodígio. 
Pensou na organização católica, e arranjou 
aquele Decreto, de natureza exclusivamente 
política. (CARTA, 12/04/1932).

Francisco Campos confidenciou para 
Cecília sua surpresa com a desarticulação 
da Igreja no Brasil. Segundo a educadora, o 
ministro verificou “não haver nada organizado 
no Brasil” e, pasmo, ficou com a impressão 
que a Igreja estava em ruínas. Ainda na carta 
para Azevedo, Meireles revelou que o ministro 
lhe dissera que “suas ideias acerca do Brasil 
transformaram-se. Reconheceu o erro que 
praticava – não o do Decreto, mas o da salvação 
nacional por meio dele...” (CARTA, 12/04/1932).

Sua impressão no jantar foi que 
o ministro não se mostrava um defensor 
articulado do decreto, trazia um “pensamento 
sem clareza” e “sem continuidade”. O outro 
lado interessado, a Igreja Católica, através do 
Centro D. Vital e da revista A Ordem, percebia e 

criticava a “vacilação” do governo (EDUCAÇÃO 
RELIGIOSA, 1931).

Antes do encontro, Cecília já havia perce-
bido essa postura do ministro e adjetivou a polí-
tica educacional de Francisco Campos de confu-
sa. Chamava a atenção para as “finalidades tão 
sutis” do “Sr. ditador”, as quais, para ela, indi-
cavam a fragilidade que permeava o tratamento 
dado aos “nossos problemas mais sérios, mais 
importantes, os mais definitivos na formação da 
nacionalidade e, ao mesmo tempo, na segurança 
pacífica do país” (MEIRELES, 18/06/1931).

A correspondência com Fernando de 
Azevedo mostra os conteúdos da contenda 
com a frente católica. Tristão de Athayde, por 
exemplo, também fui objeto de análise por 
parte de Cecília em carta de 23/05/1932. Nela, 
eram examinadas as tentativas de desmoralizar 
a Escola Nova por parte desse articulista 
católico que, para Meireles, buscava confundir 
a tendência pedagógica com o comunismo. 
Segundo a educadora, o intelectual escrevera 
“um dos seus venenosos artigos” contra Anísio 
Teixeira. E lamentava:

Infelizmente, com esta ausência de menta-
lidade que caracteriza o nosso povo, com a 
falta de análise e ventilação de quaisquer as-
suntos que signifiquem opinião, com esta fa-
cilidade com que qualquer pessoa desnatura 
publicamente o pensamento de outra, com o 
coro da ignorância e da má fé tão pronto a se 
manifestar, e tão solitário – ainda a confusão 
é, na verdade, um método de resultado certo, 
entre nós. (CARTA, 23/05/1932).

Nessa carta, Cecília revela sua 
compreensão da sociedade brasileira da época 
e a manipulação da opinião pública em prol de 
mentalidades conservadoras.

Educação é poesia plena: 
considerações

Nesse momento de choques de 
opiniões, Cecília Meireles despontou como 
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uma das principais vozes em defesa dos 
ideais escolanovistas e como crítica dos (des)
caminhos da Revolução de 1930 e da educação 
brasileira. Suas opiniões publicadas na 
coluna “Comentário” da Página de Educação 
expuseram a contenda contra o ensino religioso, 
elevando-a para o primeiro plano. Esse combate 
empreendido contra o clericalismo e sua 
atuação em benefício das ações escolanovistas 
no DF marcaram sua trajetória.

Cecília encontrava-se imersa nesse 
debate e acompanhava a pressão da Igreja 
Católica contra a posição de Anísio Teixeira 
no DF para não permitir o ensino religioso 
nas escolas públicas. Tal posição atraía a ira 
da instituição e do Centro D. Vital contra esse 
educador. Dessa forma, o DF tornou-se um 
campo de luta política com ganhos e perdas 
de posição, um caminho que seguia para o 
acirramento das posições e a concretização do 
golpe de 1937.

O que estava em jogo também eram 
a manutenção de Vargas no poder e o 
sucesso de uma administração do DF com 
Pedro Ernesto. Anísio Teixeira, com projetos 
renovadores, tanto de políticas sociais como 
educacionais, ameaçava a ambos. Ciente 
desse perigo, as manobras de Getúlio Vargas 
foram encaminhadas para uma aliança com os 
católicos e, na Constituição de 1934, legitimou-
se a participação da Igreja no Estado com 
direito inscrito (BEOZZO, 1986, p. 340).

Ao agirem nesse contexto, Getúlio Vargas 
e a Igreja asfixiaram as iniciativas antagônicas 
aos seus interesses imediatos. Assim, dividiram 
o espólio: para Vargas, a Presidência; para os 
Católicos, o acesso oficializado à escola pública. 
Essa ação coordenada foi vitoriosa.

Entretanto, a ação da pena de Cecília 
Meireles, por vezes obscurecida pela sua 
produção na literatura, não pode ser esquecida. 

Naquele momento marcado por profundas 
discussões, Cecília Meireles tomou para si a 
defesa e promoção da Escola Nova no combate 
às forças conservadoras. Essa mulher, escritora, 
jornalista e educadora, sustentava sua crença 
no caráter revolucionário do movimento de 
1930 e nas consequências positivas que podia 
trazer para a educação. Abraçou e se arriscou 
em atitudes que podem ser avaliadas como 
progressistas ao combater o ensino religioso, 
considerado castrador das liberdades humanas.

Cecília Meireles sustentava um 
escolanovismo pleno de poesia e destinava 
à educação um lugar acima dos interesses 
particulares. Também não se furtou a sustentar 
um papel político da escola na sociedade. Para ela, 
o espaço escolar era privilegiado para trabalhar 
diferenças e identidades, independentemente 
das classes sociais e das opções religiosas. Com 
esses princípios, defendia sua utopia humanista, 
que mantinha acesa a chama de que o progresso 
seria conquistado através da educação.

Entre um otimismo confesso e as 
críticas ferinas ao governo provisório, suas 
ações intercederam sempre em favor do 
escolanovismo, que representava, em sua 
leitura, um ideário comprometido com a 
realidade brasileira, e que trazia em seu interior 
um germe da transformação social a partir das 
mudanças de atitudes através da educação.

O estudo da trajetória dessa educadora 
revela sua coerência com seu ideal de uma 
nova sociedade. Sua crença na cultura e 
educação livre das amarras religiosas apontam 
caminhos para a tolerância e compreensão entre 
indivíduos, pensamento essencial para nossos 
desafios cotidianos, pois, para essa educadora, 
educação é poesia plena, poesia plena é ser 
livre. Afinal,  “...Liberdade, essa palavra/ que o 
sonho humano alimenta/ que não há ninguém 
que explique/ e ninguém que não entenda...”.
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Tecnologias de gênero, dispositivo de infantilidade, 
antecipação da alfabetização: conflitos na produção de 
corpos generificados

Maria Carolina da Silva CaldeiraI

Marlucy Alves ParaísoI

Resumo

Com o processo de ampliação do ensino fundamental, as crianças de 
seis anos foram inseridas em relações de poder-saber diferenciadas. 
Ao longo de uma investigação, realizada com o uso de técnicas 
etnográficas articuladas à análise de discurso foucaultiana, em 
uma turma de primeiro ano do ensino fundamental de uma escola 
pública da rede municipal de Belo Horizonte, foi possível perceber 
que, entre essas novas relações de poder-saber, destacam-se aquelas 
que articulam o dispositivo de antecipação da alfabetização (que 
preconiza que as crianças devem estar alfabetizadas ao final do 
primeiro ano de escolarização), o dispositivo de infantilidade e a 
tecnologia de gênero. Tendo em vista essa articulação, este artigo 
tem como objetivo discutir como se dá a produção de corpos 
generificados nesse currículo. Argumenta-se que a articulação do 
dispositivo de infantilidade com a tecnologia do gênero é posta 
em funcionamento no currículo que opera com a antecipação da 
alfabetização por meio de técnicas de distinção (que separam “coisas 
de meninos de coisas de meninas”, geralmente infantilizando-
os/as) e técnicas de responsabilização (que responsabilizam 
professoras, alunos/as e famílias a assumirem certas funções, 
tendo em vista o seu gênero) com implicações tanto no processo 
de alfabetização, como no processo de construção do gênero de 
meninos/as e professora.
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Technologies of gender, device of infantilization, 
advance of literacy: conflict in the production of gendered 
bodies
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Abstract

Due to the expansion of primary education, six-year-old children 
have experienced differentiated power-knowledge relations. 
During an investigation carried out using ethnographic techniques 
coordinated with Foucauldian discourse analysis in a class of the 
first year of primary education of a public school of Belo Horizonte 
city, in Minas Gerais state, it was possible to notice that, among 
such new relations of power-knowledge, the ones that coordinated 
advance of literacy (it advocates that children must be literate by the 
end of the 1st year of schooling), the device of infantilization and 
technologies of gender stood out. In view of such coordination, this 
article aims to discuss how the production of gendered bodies in this 
curriculum occurs. It is argued that the combination of the device 
of infantilization with technologies of gender is operationalized in 
the curriculum that works with the advance of literacy by means of 
techniques of distinction (which separate “boys’ stuff from girls’ 
stuff”, usually infantilizing them) and accountability techniques 
(which place responsibility on teachers, students and families to 
a take certain functions in view of their gender) with implications 
both in the literacy process and in the construction of the gender of 
boys, girls and teachers. 
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O currículo escolar é um artefato 
constituído por relações de poder-saber e que 
está envolvido na produção de diferentes modos 
de subjetivação. Ao ser um espaço por excelência 
de experimentações, vivências e práticas, nele 
operam dispositivos, tecnologias e técnicas que 
muitas vezes evidenciam conflitos culturais, 
políticos e discursivos, ao mesmo tempo em que 
disponibilizam diferentes modos de ser, estar e viver 
para os/as envolvidos/as no processo de ensino-
aprendizagem. Especificamente no currículo do 
primeiro ano do ensino fundamental, é possível 
notar a articulação e os conflitos entre dois 
dispositivos: o da infantilidade e o da antecipação 
da alfabetização. Esses dois dispositivos atuam em 
múltiplas direções, acionando estratégias diversas 
e articulando-se com outras tecnologias a fim de 
atingir seus efeitos. Neste artigo, analisamos como 
as práticas de alfabetização operacionalizadas 
pelo dispositivo da antecipação da alfabetização 
e pelo dispositivo de infantilidade se articulam 
à tecnologia do gênero para produzir sujeitos 
generificados. Para isso, utilizamos informações 
produzidas por meio de uma pesquisa em uma 
turma de crianças de seis anos de uma escola 
pública da rede municipal de Belo Horizonte, que 
fez uso de técnicas etnográficas pós-modernas e 
da análise de discurso de inspiração foucaultiana1.

A etnografia pós-moderna refere-se a 
um conjunto de estudos que têm procurado 
afastar-se tanto das perspectivas clássicas 
e estruturalistas da antropologia, como de 
perspectivas hermenêuticas (CALDEIRA, 1988). 
Esse afastamento se deve à consideração de 
que a etnografia clássica tinha um caráter 
colonial, realizando hierarquizações entre a 
cultura do/a etnógrafo/a e dos/as informantes 
das pesquisas (RABINOW, 2002) e produzindo 
verdades que buscavam a estrutura que 

1- A pesquisa de campo acompanhou, durante o ano letivo de 2013, uma 
turma de primeiro ano, com o objetivo de analisar os efeitos da articulação 
entre o dispositivo de infantilidade e o dispositivo de antecipação da 
alfabetização no currículo e nos modos de subjetivação docentes e infantis. 
Nas observações, foram acompanhados/as os/as 26 alunos/as da turma e 
a professora, durante as aulas, atividades coletivas (como jogos, excursões, 
apresentações), recreio e momentos de planejamento da docente. As 
informações foram registradas por meio de diário de campo, fotografias 
de alguns momentos e coleta das atividades realizadas em sala de aula.

caracterizava o ser humano para além das 
diversidades culturais (CLIFFORD, 2008). Na 
perspectiva da antropologia hermenêutica, 
por sua vez, buscava-se um “significado 
profundo”, que poderia ser acessado por meio 
de uma “descrição densa” (GEERTZ, 1997). As 
perspectivas etnográficas pós-modernas partem 
do “caráter seletivo e parcial da ‘verdade’ 
antropológica” (CALDEIRA, 1988, p. 147) e 
do princípio de que os textos etnográficos 
produzidos estão envolvidos em relações de 
poder, que, por sua vez, atuam na produção de 
verdades sobre os grupos culturais pesquisados. 
Também consideram que o texto etnográfico 
é sempre uma produção do/a pesquisador/a, 
que não deve se ausentar do texto, mas deve 
deixar claro que foi a sua perspectiva que 
produziu aquelas informações sobre o grupo 
pesquisado (CLIFFORD, 2008). Consideram, 
ainda, que não há um significado profundo 
escondido nas práticas culturais, mas que todos 
os significados são produzidos nas relações 
que se estabelecem, sendo possível acessá-los 
descrevendo-os e analisando-os sem recorrer 
a uma essência (RABINOW, 2002) ou a um 
significado profundo, último ou oculto.

Na pesquisa que deu base a este artigo, as 
contribuições da etnografia pós-moderna foram 
fundamentais para compreender as relações 
que se estabeleciam no currículo investigado. 
Foi importante estarmos atentas ao fato de 
que o nosso olhar produzia as informações da 
pesquisa, que não eram dados que já existiam, 
mas resultado do nosso processo investigativo, 
como mostra Paraíso (2012). Além disso, a 
perspectiva etnográfica permitiu entender 
as relações de poder que ali circulavam e os 
múltiplos significados produzidos naquele 
currículo, que se articulavam e ampliavam as 
questões relativas à alfabetização. Por meio 
dessa análise, foi possível perceber como nesse 
currículo opera a “tecnologia de gênero”, em 
articulação com os dispositivos de infantilidade 
e antecipação da alfabetização, visando à 
produção de meninos e meninas que têm 
características distintas conforme seu gênero.
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O termo tecnologia do gênero é aqui uti-
lizado inspirado em Teresa de Lauretis (1994), 
que, baseada na perspectiva foucaultiana, en-
tende tecnologia como um dos instrumentos que 
opera – ao lado dos discursos e das relações de 
poder – na produção de subjetividades. Assim, 
a “tecnologia do gênero” é um mecanismo que 
aciona técnicas, procedimentos, práticas e dis-
cursos para produzir sujeitos que se identifiquem 
como homens e mulheres, meninos e meninas. 
Nessa perspectiva, consideramos que o currículo 
do primeiro ano – ao articular o dispositivo de 
infantilidade e o dispositivo da antecipação da 
alfabetização – constitui-se em um dos espaços 
no qual a tecnologia de gênero é operacionali-
zada. Afinal, o gênero é “produto de diferentes 
tecnologias sociais, como o cinema, por exem-
plo, e de discursos, epistemologias e práticas crí-
ticas institucionalizadas, bem como das práticas 
da vida cotidiana” (LAURETIS, 1994, p. 208). O 
currículo é, certamente, um dos espaços que pro-
duzem modos de ser e viver generificados.

No primeiro ano do ensino fundamental, 
esses modos de ser generificados são produzidos 
por meio de diferentes procedimentos que ora se 
articulam, ora se contrapõem aos dispositivos da 
antecipação da alfabetização e de infantilidade. 
Dispositivo é entendido aqui como “um 
conjunto decididamente heterogêneo que 
engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas” (FOUCAULT, 2000, p. 244), com 
vistas à produção de modos de subjetivação. O 
dispositivo de antecipação da alfabetização, por 
sua vez, refere-se aos elementos heterogêneos 
que têm sido utilizados para demandar e 
justificar que a alfabetização das crianças 
aconteça o quanto antes, preferencialmente 
no primeiro ano do ensino fundamental nas 
escolas públicas brasileiras2. Na escola em que 
foi realizada a pesquisa que subsidia este artigo, 
esse dispositivo articula-se ao dispositivo de 

2- Esse dispositivo atua para, inclusive, garantir que crianças sejam 
alfabetizadas desde a educação infantil.

infantilidade, que, desde a Modernidade, tem 
atuado para produzir sujeitos infantis.

O dispositivo de infantilidade, por sua 
vez, refere-se ao conjunto de elementos que 
possibilitou que, a partir do século XVI, os se-
res nos anos iniciais de vida passassem a ser 
identificados como crianças. Diferentemente de 
autores/as – como Ariès (1978), por exemplo – 
que consideram que a infância foi “descoberta” 
na Modernidade, compreende-se aqui que ela 
é “uma instância suscitada e tornada necessá-
ria pelo funcionamento do dispositivo de in-
fantilidade” (CORAZZA, 2002, p. 79). Trata-se, 
portanto, de uma produção, mais do que uma 
descoberta; de uma invenção, mais do que uma 
conscientização da sua existência. As carac-
terísticas que distinguem os/as adultos/as das 
crianças foram, na perspectiva aqui adotada, 
construídas peça por peça por esse dispositivo, 
que agiu e continua agindo no sentido de dife-
renciar e de distinguir adultos/as de crianças.

Partimos do pressuposto, então, de que as 
práticas cotidianas operacionalizadas por esses 
dois dispositivos no currículo investigado se 
caracterizavam como um dos modos de produzir 
corpos de meninos e meninas e posições de 
sujeito diferentes, a serem ocupadas por eles/
as em função de seu gênero. Entender o gênero 
como uma tecnologia significa compreendê-lo 
como algo que se constitui não por meio de 
aspectos biológicos, mas por meio de variadas 
relações de poder-saber, discursos, dispositivos 
e estratégias. Sendo assim, o argumento aqui 
desenvolvido é o de que a articulação do 
dispositivo de infantilidade com a tecnologia do 
gênero é posta em funcionamento no currículo 
que opera com a antecipação da alfabetização 
por meio de técnicas de distinção, que separam 
“coisas de meninos de coisas de meninas”, 
geralmente infantilizando-os/as, e técnicas 
de responsabilização, que responsabilizam 
professoras, alunos/as e famílias a assumirem 
certas funções tendo em vista o seu gênero, com 
implicações tanto no processo de alfabetização, 
como na construção do gênero de meninos/as e 
da professora.
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Para mostrar como isso ocorre, este artigo 
se divide em três partes. Na primeira, analisamos 
como saberes relativos às desinências nominais 
no ensino de palavras, por meio da técnica 
de distinção, instituem posições de sujeito 
diferentes para meninos e meninas, homens 
e mulheres. Na segunda, mostramos como 
gestos, atitudes, cores e organização espacial 
atuam na construção de distinções e de corpos 
nomeados como masculinos e femininos. Por 
fim, na última parte, analisamos como a técnica 
da responsabilização atua tanto no sentido 
de afirmar certas normas de gênero, como no 
sentido de desestabilizá-las ao permitir que 
discursos emergentes associados ao feminismo 
apareçam no currículo escolar.

A técnica da distinção: ensino das 
palavras e da linguagem generificada no 
currículo

Para o funcionamento do dispositivo 
de antecipação da alfabetização, o ensino 
das palavras tem papel central. Afinal, por 
meio desse dispositivo, o que se espera é 
que as crianças aprendam a ler e a escrever 
palavras, ainda que com o objetivo maior de 
compreender os textos. É a sua escrita que se 
quer proporcionar, com a intenção de que, 
no futuro, os/as alunos/as possam escrever 
seus próprios textos. A necessidade de ensinar 
a escrita das palavras estava presente no 
currículo formal da rede municipal de Belo 
Horizonte (RMBH), em que se apresentava 
como capacidades a serem consolidadas3 pelas 
crianças no primeiro ano: “Escrever palavras 
alfabeticamente”, “Reconhecer palavras 
globalmente” e “Decodificar palavras”. Grande 
parte do trabalho desenvolvido na sala de 
aula investigada era feito para garantir que 
os/as alunos/as compreendessem como as 
palavras devem ser escritas e lidas em língua 

3- As proposições curriculares da rMBH definem que algumas 
capacidades deverão ser introduzidas em dado ano escolar, outras deverão 
ser trabalhadas (o que implica a retomada e o trabalho sistemático com as 
mesmas) e algumas deverão ser consolidadas.

portuguesa. Listas de palavras de um mesmo 
campo semântico, reflexão sobre como escrever 
palavras de uma parlenda, escrita de títulos de 
histórias escutadas, associar palavras a desenhos 
e trabalho com algumas sílabas específicas 
eram algumas das atividades proporcionadas 
no currículo a fim de atingir esses objetivos.

No ensino dessas palavras, questões de 
gênero emergiam4. Isso ficava evidente em 
momentos como aqueles em que se explicava 
o uso dos artigos e das desinências nominais 
na língua portuguesa. Nesse momento, ensina-
-se que “classificamos as pessoas em masculino 
e feminino. Nós temos o gênero masculino e 
feminino. As palavras também podem ser clas-
sificadas em masculino e feminino” (Diário de 
campo, 29/08/2013). Para explicar essa regra 
gramatical, aciona-se a técnica de distinção que 
afirma que os seres têm dois gêneros. Em um 
processo que desconsidera que a língua é uma 
invenção humana que atende a determinados 
interesses (BAGNO, 2006), parte-se do princípio 
de que os indivíduos são naturalmente cindidos 
em dois sexos. A língua serviria apenas para 
constatar essa realidade e expressá-la de deter-
minada forma. Contudo, quando se ensina esse 
modo de funcionamento da língua, o que está 
sendo feito é a inserção dos seres em relações 
de saber-poder que os constroem com dadas 
características. Nesse sentido, o poder opera 
“na própria produção dessa estrutura binária 
entre ‘homens’ e mulheres’” (BUTLER, 2003, p. 
8). Nesse processo, naturalizam-se as diferen-
ças entre homens e mulheres, ao ignorar-se que 
elas são construídas quando se marca a diferen-
ça linguisticamente.

Embora saibamos que “as palavras, 
como as ideias e as coisas que elas pretendem 
significar, têm uma história” (SCOTT, 1995, p. 71), 
ao ensinar os gêneros das palavras no currículo 

4- Apesar do vínculo das questões de gênero com o processo de 
alfabetização, não foram encontrados muitos trabalhos nos quais essa 
articulação é feita. Em levantamento bibliográfico nos periódicos classificados 
como A1 pela Capes em educação, nos últimos cinco anos, foram 
encontrados 67 artigos com o tema gênero. Desses, quarenta tratam de 
assuntos relacionados à escola, sendo que onze são pesquisas realizadas 
no ensino fundamental, e nenhuma trata especificamente de alfabetização.
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investigado sem levar isso em consideração, 
estabelece-se uma divisão que faz com que 
o sexo seja encarado como estando antes do 
processo discursivo que o demarca. Colocar a 
dualidade do sexo “num domínio pré-discursivo 
é uma das maneiras pelas quais a estabilidade 
interna e a estrutura binária do sexo são 
eficazmente asseguradas” (BUTLER, 2003, p. 25). 
Além disso, ao diferenciar palavras masculinas 
de femininas, ensina-se também que posições 
de sujeito podem ser ocupadas por aqueles/as 
que serão considerados homens ou mulheres. 
Na turma investigada, após a explicação de 
que tanto as pessoas como as palavras têm 
dois gêneros, são citadas algumas palavras que 
devem ser classificadas como masculinas ou 
femininas. No conjunto de palavras masculinas, 
temos “pai, primo, padrinho e cavalheiro”. Já 
no bloco das palavras femininas, temos “mãe, 
prima, madrinha e dama”. A construção de pares 
binários é um dos procedimentos acionados pela 
técnica de distinção para reforçar o discurso de 
que as pessoas – e as palavras – são divididas em 
dois gêneros.

No contexto das práticas de alfabetização 
operacionalizadas pelo dispositivo de antecipação 
da alfabetização, outras enunciações ajudam a 
reforçar a compreensão de que o “mundo das 
palavras” – assim como o “mundo real” – é 
generificado. Para escrever o número ordinal 
“nona”, é feito o nove com a letra a. Explica-se 
para as crianças que “a palavra é feminina, por 
isso coloca o A. Se fosse masculina, ia colocar o O” 
(Diário de campo, 09/05/2013). Em um exercício 
de completar a frase “A ______ come milho”, 
as crianças tentam várias hipóteses: pintinho, 
pintinha, galo, pato. Após várias tentativas, 
uma delas responde o que era esperado: galinha. 
Ensina-se, então, o motivo pelos quais as outras 
possibilidades não eram corretas: a letra a “serve 
para palavras no feminino” (Diário de campo, 
30/05/2013). Quando Fernando5 questiona se 
pode escrever “cavala” em outro exercício de 

5- respeitando as regras do Comitê de Ética na Pesquisa e os acordos 
feitos com os/as pesquisados/as, todos os nomes aqui utilizados são 
fictícios.

completar frases, ensina-se “não, a mulher do 
cavalo é a égua” (Diário de campo, 29/06/2013).

A definição de posições de sujeito para 
homens e mulheres fica mais evidente em 
outras situações desse currículo, nas quais a 
alfabetização é utilizada para constituir certas 
relações de poder-saber que definem posições de 
sujeito a serem ocupadas por homens e mulheres. 
É o caso, por exemplo, da atividade apresentada 
na Figura 1, na qual se deveria colocar o que 
cada profissional faz, refletindo acerca da forma 
como cada palavra deve ser escrita.

Figura 1- Atividade sobre profissões

Fonte: apostila O mundo ao meu redor, utilizada no currículo investigado 
para trabalhar saberes relativos a geografia e história.6

Após discutir que dentista é quem cuida 
dos dentes e que a função do jardineiro é 
cuidar do jardim, pergunta-se “quem ensina os 
alunos?”. As crianças respondem: “A professora”. 
Acionando mais uma vez a técnica da distinção, 
explica-se: “Professor, gente, porque quando a 
gente quer... para se referir a homem e mulher, a 
gente usa o masculino”. Se em outros momentos 
a técnica de distinção era acionada por meio 
do procedimento de distinção das palavras 
masculinas e femininas, aqui ela é acionada 
pelo procedimento do masculino genérico. Esse 
é um dos procedimentos mais recorrentemente 
acionados quando se pretende utilizar a 
linguagem para excluir as mulheres. Ele 
6 - A apostila O mundo ao meu redor foi organizada pela professora 
da turma com base em materiais encontrados na internet, atividades 
disponibilizados em livros didáticos e exercícios por ela produzidos. Esses 
diversos materiais foram encadernados e cada criança recebeu uma 
apostila relativa ao tema.
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funciona como um procedimento da tecnologia 
de gênero que se articula ao dispositivo de 
infantilidade para produzir infantis-mulheres 
e mulheres-infantis que aprendam a se ocultar 
ante à figura masculina. Como aponta Louro 
(1997a, p. 65-66), “uma das primeiras e mais 
sólidas aprendizagens de uma menina, na 
escola, consiste em saber que”, quando se usa o 
masculino genérico, “ela deve se sentir incluída” 
(LOURO, 1997a, p. 66, grifos da autora). Por 
meio desse procedimento, ensina-se que aquele 
que conta na espécie humana é o masculino. 
Porém, “a linguagem no masculino não é um 
‘reflexo do real’; é uma criação linguística 
intencionalmente política” (FURLANI, 2005, p. 
71). Nesse sentido, ao associar-se uma prática 
de alfabetização às relações de poder que têm 
colocado mulheres/meninas em segundo plano, 
a linguagem atua no sentido de estabelecer 
posições de sujeito para elas.

No caso específico desse exemplo, 
estabelece-se uma posição de sujeito para “o 
professor”. Ele é quem “ensina as crianças”. 
Ainda que, no Brasil, a maior parte das 
pessoas que atuam como docentes sejam 
consideradas mulheres7, esse currículo usa 
o masculino genérico para se referir a quem 
realiza a função de ensinar. Como aponta 
Louro (1997b), no século XIX – quando pessoas 
consideradas homens eram maioria no ensino 
fundamental –, a principal enunciação para 
se referir a eles focava na sua capacidade de 
ensinar. Quando pessoas consideradas mulheres 
passam a assumir essa função, substitui-se 
essa enunciação por outras que as vinculam à 
capacidade de carinho, afeto e cuidado.

O prosseguimento da atividade narrada 
anteriormente também permite compreender 
como, nesse momento no currículo, vincula-
-se a mulher, e não o homem, às atividades 
de cuidado. Ainda que se ensine que, quando 
queremos nos referir a algo que é feito pelos 
7- Dados do questionário da Prova Brasil mostram que dentre os/
as docentes que atuam até o 5º ano do ensino fundamental, 10% se 
classificam como sendo do sexo masculino e 90% do sexo feminino. 
Disponível em: <http://www.qedu.org.br/brasil/pessoas/professor>. 
Acesso em:13 jan. 2015.

dois sexos, usamos o masculino, o quadrinho 
seguinte aponta a palavra “enfermeira”, no 
feminino, para falar sobre essa profissão. De 
modo geral, a enfermagem – assim como o 
magistério – é associada às mulheres. Por ser 
uma profissão vinculada ao cuidado, estabele-
ceu-se historicamente que ela é mais adequada 
para pessoas consideradas do sexo feminino 
(MEYER, 1996). No currículo investigado, é 
justamente essa a associação que se cria, já 
que a resposta considerada correta para preen-
cher o quadrinho é a que a enfermeira “cuida 
dos doentes”. As tentativas de acerto das crian-
ças vão na mesma direção, pois Maria afirma 
que a enfermeira “cuida dos doentes” e Luiz 
diz que ela “cuida dos machucados”. Vale re-
gistrar que doentes e machucados também são 
utilizados no masculino para se referir a todos/
as, reforçando os efeitos do procedimento do 
masculino genérico.

A linguagem atua aqui para estabelecer 
que, se o professor – no masculino – é aquele que 
ensina, a enfermeira – no feminino – é aquela 
que cuida. Marca-se um lugar para mulheres e 
homens, o que mostra que “a linguagem não 
designa palavras, mas sistemas de significação” 
(SCOTT, 1995, p. 81). Tal linguagem, ensinada 
na escola desde muito cedo, reforça certas 
posições conforme o gênero. Afinal, “se 
repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna 
normal. Se vemos uma coisa com frequência, 
ela se torna normal” (ADICHIE, 2014, p. 17). Se, 
desde o currículo do primeiro ano do ensino 
fundamental, aprendemos na escola que há 
profissões e características tidas como femininas 
e outras como masculinas, não aprendemos 
a problematizar tais categorizações. Elas se 
constituem como verdades em nosso modo de 
agir no mundo. Isso tem efeitos naquilo que 
meninas e meninos aprendem, já no início da 
escolarização básica, que podem e devem ser 
e fazer. Isso pode limitar possibilidades para 
algumas e aumentar possibilidades para outros.

Pesquisas como a desenvolvida por 
Sales (2010) evidenciam como, em função de 
discursos generificadas que circulam em nossa 
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sociedade, certas profissões (como a engenharia 
e a eletrônica) são ocupadas por homens, 
enquanto profissões vinculadas ao cuidado e à 
atenção são mais procuradas por mulheres. Esse 
processo – que não se dá sem resistências, como 
evidenciado pela autora – atua na manutenção 
de certas desigualdades de gênero. Pode-se 
inferir que ele começa muito antes da escolha 
pelas profissões e que, por meio de exercícios 
simples como o aqui analisado, são ensinados 
padrões generificados para as crianças que 
podem ter influência nos seus modos de ser e 
agir ao longo da vida. É assim que o ensino 
das palavras se vincula sutilmente às relações 
de poder e à tecnologia de gênero.

É claro que esse processo de ensino da 
linguagem generificada não se faz sem conflitos. 
Mostrando como as definições gramaticais são 
arbitrárias, algumas vezes as crianças confundem 
os sentidos nesse currículo, apresentando 
outras possibilidades de pensar o “mundo das 
palavras e dos gêneros”. Na atividade analisada 
anteriormente, Adryan pergunta para uma das 
pesquisadoras se é para escrever professor ou 
professora. A pesquisadora explica que a docente 
orientou a escrever professor. Ele pede para 
escrever professora. Perguntado sobre o motivo, 
o menino diz que é porque não sabe escrever 
professor. Talvez de fato a criança em questão não 
tenha ainda aprendido a pequena diferença que 
existe entre as duas palavras. Talvez seja apenas a 
ideia de uma distinção generificada das palavras 
que não tenha sido ainda compreendida pela 
criança. Ou talvez sua recusa em escrever professor 
se deva ao fato de que, na esfera escolar em que 
está inserido, não há professores lecionando e sim 
professoras. De todo modo, evidencia-se aqui o 
caráter construído da linguagem, sua mobilidade 
e as múltiplas possibilidades que se apresentam. 
Ainda que se designe uma posição e uma palavra 
para expressar essa posição, a recusa do aluno 
mostra que há outras possibilidades para pensar 
a linguagem, mesmo operando dentro da lógica 
binária ensinada nesse currículo.

A linguagem – assim como as posições de 
sujeito que ela produz e disponibiliza – vaza, e está 

sempre aberta a mostrar outras possibilidades. 
No currículo investigado, essa linguagem é 
articulada à tecnologia de gênero para produzir 
posições de sujeito. Porém, essa tecnologia vai 
além das palavras que se quer ensinar. Ela incide 
sobre outros aspectos do currículo pesquisado, 
tanto no sentido de reforçar binarismos, 
como no sentido de mostrar possibilidades de 
existência para além dos sentidos usuais. Assim, 
a técnica de distinção é acionada no discurso 
do currículo investigado também para produzir 
corpos considerados femininos e masculinos, 
como mostramos a seguir.

As cores do gênero: técnica da 
distinção para produção de corpos 
generificados

Apresentar certas práticas, atitudes e 
características como sendo de meninas e outras 
como sendo de meninos é algo comum em 
currículos de diferentes níveis de ensino, o que 
evidencia como os currículos se caracterizam 
como um artefato generificado (LOURO, 
1997a; SILVA, 2001). No currículo investigado, 
essas diferenciações também estão presentes. 
As diferenças entre meninos e meninas 
eram nomeadas, vividas e, até certo ponto, 
incentivadas. Cores, esportes, choro, entre 
outros acontecimentos, são significados de 
acordo com uma norma de gênero que opera no 
sentido de estabelecer uma cisão dos corpos em 
dois gêneros. Um dos procedimentos para isso 
consistia na identificação do seu corpo como 
sendo de um menino ou de uma menina, como 
pode ser visto na Figura 2.

Atividades como essa evidenciam que o 
processo de construção do gênero passa pelo re-
conhecimento de que seu corpo se enquadra em 
determinadas normas que permitem identificá-
-lo como feminino ou masculino. Na atividade 
apresentada, aquilo que marca diferencialmen-
te os corpos como masculinos ou femininos é 
o cabelo e o uso de acessórios (como o brinco 
na menina). Excetuando esses dois detalhes, os 
corpos são iguais. Nota-se, porém, um estímu-
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lo à produção de um corpo feminino que seja 
marcado pela preocupação com a aparência. As 
meninas parecem ser “educadas para cultivarem 
a beleza” (CARDOSO; PARAÍSO, 2015, p. 161) 
desde os anos iniciais da escolarização, visan-
do ao cuidado com os pequenos detalhes, como 
brincos e a arrumação do cabelo. Isso ocorre 
não somente no ensino fundamental, mas tam-
bém na educação infantil, como evidenciou 
Carvalhar (2009).

Essa atividade permite analisar também 
como o entendimento de um corpo como 
masculino ou feminino é “em si mesmo uma 
construção” (BUTLER, 2003, p. 27), feita por 
diferentes discursos, em diferentes momentos 
históricos. Isso não significa que o corpo seja 
como um “cabide de pé no qual são jogados 
diferentes artefatos culturais, especificamente 
os relativos a personalidade e comportamento” 
(NICHOLSON, 2000, p. 12). Pelo contrário, 

o corpo só existe porque os discursos o 
denominam dessa forma. Essa posição se 
contrapõe à ideia de um corpo natural, um 
organismo que pré-existe ao ato do discurso. 
Como afirma Butler (1998, p. 139), “esse ato de 
significação produz o corpo que, então, afirma 
encontrar antes de qualquer significação”, 
ou seja, os discursos que produzem os corpos 
tratam de ocultar esse processo de construção, 
fazendo com que se entenda o corpo como 
algo natural. Dessa forma, pode-se dizer que os 
“corpos na verdade carregam discursos como 
parte de seu próprio sangue” (PRINS; MEIJER, 
2002, p. 163). No que concerne especificamente 
às relações de gênero, esse entendimento de 
corpo problematiza a noção de que o sexo seria 
anterior ao gênero, de que ele seria “aquilo 
que está fora da cultura e da história, sempre 
a enquadrar a diferença masculino/feminino” 
(NICHOLSON, 2000, p. 10). Por essa razão, 

Figura 2- atividade utilizada no currículo investigado para ensinar geografia e história

Fonte: apostila O mundo ao meu redor.
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“não se pode dizer que os corpos tenham uma 
existência significável anterior à marca de seu 
gênero” (BUTLER, 2003, p. 27). Sexo e gênero 
não são, então, diferentes, mas fazem parte 
de uma mesma cadeia discursiva, que atua no 
sentido de produzir corpos diferenciados. No 
currículo investigado, a tecnologia de gênero 
aciona o procedimento de identificação para 
dotar corpos nomeados como masculinos ou 
femininos de determinadas características.

Além desse procedimento, outros são 
acionados para ensinar a identificar corpos 
como masculinos ou femininos.  No currículo 
pesquisado, incentiva-se um procedimento de 
modelagem dos corpos para produzi-los. Na 
brincadeira da música Tumbalacatumba, por 
exemplo, canta-se: “quando o relógio bate 
as onze, todas as caveiras fazem pose”. Nesse 
momento, instrui-se: “Pose de meninos e pose 
de meninas”. As meninas fazem poses com a 
mão no rosto, meigas. Os meninos fazem poses 
de braços cruzados e cara de mau (Diário de 
campo, 02/05/2013). O corpo passa a ser 
usado para construir aquilo que se espera de 
cada um dos gêneros. Dotam-se certos gestos 
de características associadas aos homens e às 
mulheres. Uma pose é construída e o corpo 
passa a ser considerado como masculino ou 
feminino. Isso evidencia como “as propriedades 
do corpo – andar, sorrir, cavar, nadar – não são 
propriedades naturais, mas conquistas técnicas” 
(ROSE, 2001, p. 169). O mesmo ocorre com 
as propriedades consideradas como sendo de 
um gênero. Elas são produzidas por meio da 
modelagem dos corpos e da sua adequação a 
determinados padrões de gênero.

Além de modelar o corpo, era 
preciso colori-lo com determinadas cores. O 
procedimento de usar cores distintas – um dos 
mais comuns no que se refere aos meninos e às 
meninas – operava no currículo de diferentes 
formas. A diferenciação de cores estava presente 
nas atividades, nos materiais, nas roupas e nos 
brinquedos. Em certo momento, por exemplo, 
Júlia mostra o espelho do seu relógio cor-de-
rosa (Diário de campo, 01/06/2013). Em outro 

episódio, Yasmin diz para Sarah terminar 
logo sua atividade; do contrário, não sobrarão 
massinhas de modelar cor-de-rosa para que elas 
brinquem (Diário de campo, 06/06/2013). Após 
as férias escolares do meio do ano, Raylane 
tem uma nova mochila, que é amarela. Maria 
questiona porque ela não escolheu uma rosa 
(Diário de campo, 03/08/2013).

Se considerarmos que o corpo não se refere 
apenas ao organismo material, mas é também 
uma “superfície formatada por vestimentas, 
adereços, gestos e comportamentos” (FREITAS, 
2008, p. 108), é possível entender que esses 
diferentes materiais e atitudes estão modelando 
corpos considerados femininos, colorindo-os 
com a cor rosa. Essa associação das meninas com 
o rosa é uma das normas mais insistentemente 
ensinadas por diferentes artefatos culturais, 
repetida por diferentes discursos, chegando até 
o meio escolar. Ela está presente: na decoração 
de quartos de bebês, nos quais para as meninas 
predominam cores como o rosa, vermelho, lilás, 
enquanto para os meninos aparecem o azul, o 
verde e o amarelo (SANTOS, 2004, p. 76); nas 
roupas a serem usadas por meninas, nas quais, 
de modo geral, impera o rosa; nos brinquedos 
para elas, que – além de serem associados 
ao doméstico – também são marcados pela 
cor rosa. Os cadernos escolares apresentam 
predominantemente essas cores, como mostra 
Carvalho (2012). Ao analisar cadernos de alunos 
e alunas do ensino fundamental, ela notou 
como os cadernos das alunas eram considerados 
“cadernos cor-de-rosa” pelas docentes, seja 
pela presença massiva dessa cor, seja pelo uso 
de detalhes e pelo capricho. Esses diversos 
elementos evidenciam como a construção do 
gênero passa pelo uso de determinadas cores.

Na técnica de distinção que estabelece 
que há cores para meninos e cores para meninas, 
não basta que alunas estabeleçam que sua cor 
preferida é o rosa. É preciso que os meninos 
rechacem essa cor. Para que essa oposição 
seja construída, é preciso atribuir a um grupo 
“todas as características positivas possíveis 
em relação às quais as outras identidades 
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só podem ser avaliadas de forma negativa” 
(SILVA, 2000, p. 83). Assim, se o rosa é cor de 
menina, um menino que escolhe essa cor deve 
ser avaliado negativamente. É o que ocorre 
em alguns momentos, como quando Fernando 
pede a massa de modelar “rosinha” e Kauan 
o recrimina, chamando-o de “mulherzinha” 
(Diário de campo, 06/06/2013). Para garantir 
que a técnica de distinção funcione, é 
importante policiar as fronteiras (LOURO, 
2004), demarcando o que deve ser vivido por 
meninos e meninas em termos de gênero. 
Para isso, um procedimento de recriminação 
é acionado no currículo. Uma técnica de 
dominação (FOUCAULT, 1993) – no sentido de 
que é exercida pelo outro, delimitando a ação 
de um primeiro – é acionada para garantir que 
certas vivências e experiências sejam possíveis.

Além de técnicas de dominação, para 
garantir a diferenciação, é importante também 
acionar técnicas de si (FOUCAULT, 1993). 
Assim, é preciso que cada criança se reconheça 
como sujeito de um gênero e assuma para si 
uma posição em função de seu gênero: “Essas 
‘posições’ não são meros produtos teóricos, mas 
princípios organizadores totalmente embutidos 
de práticas materiais e arranjos institucionais” 
(BUTLER, 1998, p. 24). Assim, uma posição 
de sujeito que gosta de rosa é produzida para 
meninas e uma posição de que não gosta 
é marcada para os meninos. Isso se dá não 
apenas pela repressão pelo gosto de alguns, 
mas também pelo próprio reconhecimento e 
introjeção dessa norma.

Isso pode ser percebido em diferentes 
momentos desse currículo, como quando, por 
exemplo, Adryan pergunta para Matheus se 
uma tesoura cor-de-rosa é sua e ele diz: “Não! 
Tá maluco! Sou homem” (Diário de campo, 
10/07/2013). Reconhecer-se como sujeito de um 
gênero implica negar as outras possibilidades. 
Para se construir como homem, é preciso 
negar aquilo que é associado às mulheres. É 
necessário acionar uma técnica de si, em que 
não apenas se marca aquilo que se é, como 
também se define aquilo que não se é, ou, como 

afirma Rose (2001, p. 187) “para ser o eu que a 
gente é, a gente não deve ser o eu que a gente 
não é – não aquela alma desprezada, rejeitada 
ou abjeta” (grifos no original). Há, dessa forma, 
um processo no qual as meninas e aquilo de 
que elas são ensinadas a gostar é inferiorizado, 
enquanto os meninos e seus desejos são, nesses 
momentos, considerados como superiores. 
Gostar de rosa para um menino seria algo de 
“maluco”, algo vinculado ao irracional, ao 
errado, ao perigoso.

Esse procedimento de normalização para 
a produção de uma posição de sujeito homem 
atua não apenas no momento em que alguém 
diz que é alguma coisa (como quando Adryan 
afirma ser homem). Ele também se evidencia 
pela negação daquilo que não se quer ser. Esse 
processo de sujeição à norma e de negação de 
certas vivências torna-se visível quando Adryan 
diz: “Quem é gay levanta a mão”. Rapidamente, 
todos os meninos abaixam a mão (Diário de 
campo, 28/03/2013). Aqui, mais importante do 
que marcar o que se é (talvez, heterossexual), 
é marcar aquilo que não se é: gay. Posições de 
sujeito são construídas por esse procedimento 
de negação da identidade, bem como pelo 
procedimento da afirmação daquilo que se é 
(SILVA, 2000, grifos nossos). No processo de 
construir posições de sujeito para os infantis-
meninos, ensina-se que não se deve gostar do 
rosa, nem assumir identidades gays.

Se, por um lado, há um processo de 
reafirmação de certas cores como femininas ou 
masculinas, por outro, enunciações diferentes 
aparecem, estabelecendo descontinuidades 
nesse processo. É o que se nota quando, ao 
distribuir massinhas para as crianças brincarem, 
Sarah e Yasmin começam a dizer que querem 
a massinha rosa. A professora ensina: “Todas 
as cores são bonitas e eu não tenho rosa para 
todas as meninas que pedirem rosa, nem azul 
para todos os meninos que pedirem azul, nem 
vermelho para quem quiser vermelho. Então, a 
massinha vai ser a que cair na hora”. Um menino 
concorda com a professora e diz que seu tio 
tem uma camisa cor-de-rosa (Diário de campo, 
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25/04/2013). Aparece ainda no momento em 
que, em duplas, as crianças devem colorir uma 
trilha de um jogo matemático. Pedro sugere para 
Eric – que é sua dupla nessa atividade – colorir 
o caminho de verde. Eric sugere: “que tal colorir 
metade de rosa e metade de verde?” O menino aceita 
(Diário de campo, 28/06/2013). Ao mesmo tempo 
em que se marca o gênero com determinadas cores, 
produzindo corpos que se expressem e se coloram 
com elas, discursos concorrentes aparecem, 
problematizando tais marcas culturais e abrindo 
outras possibilidades para as vivências de meninos 
e meninas nesse currículo.

Separações nos momentos de práticas 
esportivas também são acionadas para 
diferenciar corpos de meninos de corpos de 
meninas. Como já evidenciado em variadas 
análises, o futebol é considerado em nosso 
país um dos mais importantes artefatos para 
a produção de sujeitos generificados (REIS, 
2011; ALTMANN, SOUZA, 1999; SALES, 2010). 
De modo geral, ele é associado aos meninos, 
atuando na produção de corpos ativos, enquanto 
as meninas não são incentivadas a participarem 
dessas práticas, como mostrou Reis (2011), em 
sua pesquisa que investigou a produção de 
corpos-meninos no ensino fundamental. Isso 
ocorre no currículo investigado. Embora não 
haja uma distinção por parte das docentes com 
relação ao futebol, as próprias crianças parecem 
assumir essa norma de gênero.  Leandra, por 
exemplo, recusa-se a participar de uma prática 
esportiva por dizer que vai bagunçar seu 
cabelo. Ela fica conversando com uma das 
pesquisadoras, que questiona o motivo da sua 
não participação na atividade. Ela diz que não 
gosta de queimada nem de futebol, porque são 
coisas de menino e ela só joga na educação 
física porque é “obrigada” (Diário de campo, 
22/10/2013).

Ser obrigada a participar de certas 
práticas parece ser um procedimento que, no 
currículo investigado, busca desestabilizar a 
técnica da diferenciação de meninos e meninas. 
Obriga-se Leandra a jogar futebol sob a 
alegação de que vai ajudá-la a desenvolver-

se (Diário de campo, 22/10/2013). Esse 
desenvolvimento pode ser entendido como 
uma forma de produzir um corpo feminino 
ágil e ativo. Talvez isso ocorra pela força de 
outro discurso que circula na sociedade atual e 
considera o sujeito sedentário inadequado. Por 
isso, divulga-se a importância do estilo de vida 
ativo. Esse estilo de vida, na perspectiva aqui 
adotada, é entendido como “mais do que uma 
simples opção pessoal pela prática de exercícios 
regulares em prol da saúde”. Isso porque essa 
demanda, “de modo muito sutil, inscreve nos 
corpos normas de conduta e comportamento” 
(FRAGA, 2005, p. 102). Talvez o fato de ser 
obrigada a participar de certas práticas que não 
são o seu desejo possa ser entendido também 
como um modo adulto de exercer poder sobre 
as crianças. Aparentemente, mais importante 
do que garantir uma norma de gênero, é manter 
o cumprimento das regras escolares e daquilo 
que está estabelecido no currículo como 
conhecimento importante. Afinal, é pouco 
provável que, nesse currículo, fosse permitido 
a Leandra não fazer alguma das atividades 
das outras aulas com base em alegações de 
gênero. O dispositivo da infantilidade que 
estabelece o controle adulto sobre os/as infantis 
entra em conflito com a tecnologia de gênero 
operacionalizada nesse currículo, demandando 
aqui uma menina que seja ativa e que siga as 
normas escolares. Talvez por se considerar que 
a disciplina é algo fundamental para o processo 
de alfabetização e para uma escolarização bem-
sucedida, deixe-se de lado as posições de sujeito 
historicamente constituídas para meninas, a fim 
de garantir que elas sigam as normas adultas 
estabelecidas na escola de ensino fundamental.

Situações como essa mostram que “o 
gênero nem sempre se constitui de maneira 
coerente ou consistente nos diferentes 
contextos históricos, porque o gênero estabelece 
intersecções com modalidades raciais, classistas, 
étnicas, sexuais e regionais” (BUTLER, 2003, 
p. 20). Na articulação entre o dispositivo de 
infantilidade e a tecnologia de gênero, há um 
enfraquecimento de uma das técnicas acionadas 
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pela tecnologia de gênero – a técnica de 
distinção – para se garantir o cumprimento das 
normas escolares. Parece ser mais importante 
respeitar as fronteiras que estabelecem que 
quem faz escolhas são os/as adultos/as do que 
respeitar aquelas que demarcam que o rosa é 
uma “cor de menina” ou que jogar futebol é 
“coisa de menino”. Embora haja resistência por 
parte das crianças, há um esforço para garantir 
que outros significados sobre gênero estejam 
presentes no currículo escolar. Esses outros 
significados advêm de diversos discursos, 
inclusive daqueles que incorporam partes de 
um determinado discurso feminista e lutam 
pela sua inclusão no currículo escolar. São esses 

discursos que circulam no currículo investigado 
que analisamos no próximo item.

“Agora, eu não sou uma 
professora heteronormativa”: 
técnica da responsabilização para 
produção de sujeitos generificados na 
alfabetização

A frase que intitula este tópico foi dita 
pela professora da turma investigada no dia 
01/10/2013, no “horário de projeto”9. A docente 
estava montando um calendário para o mês de 
novembro e colou nele a Figura 3:

A percepção de que alguns/algumas docentes 
desenvolvem práticas heteronormativas já 
foi demonstrada por diferentes pesquisas. 
Finco (2013, p. 182), ao analisar a prática de 
professoras da educação infantil, constatou 
como o “poder disciplinar heteronormativo 
alastra-se gradativamente sobre o conjunto 
das relações sociais”. Carvalhar (2009) também 
percebeu, em sua pesquisa na educação infantil, 
uma série de práticas que visam à produção de 
identidades heterossexuais. Por meio dessas 
e de outras pesquisas, é possível perceber 

Figura 3- Tirinha colada no calendário do mês de outubro.

Fonte: Maurício de Sousa Produções ltda.

No dia anterior, a professora havia 
produzido junto com as crianças um 
brinquedo que tinha como base duas 
tartarugas: uma marcada com características 
socialmente atribuídas a mulheres e 
outras com características atribuídas aos 
homens. A professora se dirige até uma das 
pesquisadoras e diz: “Meu marido8 viu essa 
atividade e disse que eu sou uma professora 
muito heteronormativa”. Questionada sobre o 
motivo de ele ter dito isso, a professora conta 
que ele está fazendo o curso “Educação sem 
homofobia” e que agora fica analisando tudo 
com base no que discute no curso. 
8- O marido da docente também é professor.

9- Horário de projeto é o nome dado pelas docentes para o momento em 
que a professora planeja as atividades, enquanto os/as alunos/as têm aulas 
de educação física e arte.
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como a escola está atrelada à produção da 
heterossexualidade como norma.

Isso não se dá, todavia, sem conflitos, 
já que discursos anti-homofóbicos ou anti-
heternormativos vêm sendo produzidos, 
divulgados e demandados por diferentes grupos 
sociais. No campo do currículo, esse discurso 
também ganha visibilidade. Ao se mostrar 
que o currículo é sexista, classista, racista, 
heterossexual e homofóbico (SILVA, 2001), 
diferentes movimentos sociais passaram a lutar 
para que princípios menos discriminatórios 
fossem inseridos no currículo. Discursos 
antidiscriminação chegaram à pesquisa 
educacional e às escolas. No caso aqui 
analisado, esses discursos acionam a técnica de 
responsabilização, que faz com que a docente 
reflita sobre sua prática, redirecionando-a e 
tentando incluir no currículo atividades que 
problematizem as divisões entre os gêneros, 
particularmente a hierarquização que coloca os 
homens como superiores às mulheres.

Para garantir a construção da posição-
de-sujeito professora não heteronormativa, a 
técnica da confissão é acionada. Confessar-
se significa “declarar em alto e bom som e 
de maneira inteligível a verdade acerca de si 
próprio” (FOUCAULT, 1993, p. 203). No caso 
analisado, a docente aciona a fala de outrem 
para dizer algo sobre si, algo que não está de 
acordo com aquilo que vem sendo pregado no 
campo educacional como adequado. A confissão 
está relacionada a um tipo de julgamento. 
Após narrar seu comportamento para outro/a, 
aquele/a que confessa precisa avaliar o que fez 
e para isso é necessário, como sugere Larrosa 
(1994, p. 74), “um critério ou um padrão que lhe 
permita avaliar o que vê”. O critério apresentado 
para a professora se refere a discursos que têm 
instituído como inadequada a apresentação de 
padrões generificados únicos. Nesse sentido, a 
confissão está diretamente vinculada às relações 
de poder, já que o critério é estabelecido de 
acordo com alguma norma fixada em função 
das relações de poder existentes. Pode-se 
perceber, no currículo investigado, alguns 

deslocamentos em relação a certas relações de 
poder, como as apresentadas no tópico anterior, 
que buscam diferenciar meninos e meninas, 
fixando suas posições. A tirinha apresentada 
representa também uma tentativa de deslocar 
aquilo que historicamente vem sendo articulado 
como função de homem ou de mulher.

É interessante notar como a professora 
coloca-se na posição de sujeito faltoso, 
procedimento bastante utilizado pelo dispositivo 
de infantilidade para marcar tanto as crianças, 
como outros indivíduos considerados infantis 
(WALKERDINE, 1995). Falta a ela um saber 
sobre como operacionalizar os discursos 
antidiscriminação no currículo. Na articulação 
entre a tecnologia de gênero e o dispositivo de 
infantilidade, marca-se a professora-mulher 
como aquela que, por estar em falta, precisa 
realizar alguma operação sobre si mesma a fim 
de mudar suas práticas.

Dessa forma, para construir essa posição 
de sujeito professora não heteronormativa, é ne-
cessário avaliar-se, confessar-se e modificar-se. 
Esses discursos definem que a docente precisa 
reconhecer que é heteronormativa para cons-
truir outro eu. Há um processo de responsabi-
lização da docente pela sua própria mudança, 
acionado por uma técnica de responsabilização. 
Para modificar-se, é preciso que a docente as-
suma determinada posição de sujeito e, ao mes-
mo tempo, negue essa posição. A confissão está 
ligada à produção de verdades sobre si mesmo. 
Entretanto, essa verdade produzida implica 
uma “recusa do eu, o romper consigo próprio” 
(FOUCAULT, 1993, p. 215). No processo de con-
fissão, o sujeito cria um eu duplicado que pre-
cisa ser negado a fim de construir outra posição 
de sujeito. Sendo assim, é possível afirmar que 
“o duplo que essa pessoa constrói quando se 
olha, se diz, se narra ou se julga está implicado 
naquilo que a pessoa pode e deve fazer consi-
go mesma” (LARROSA, 1994, p. 82).  O duplo 
produzido é a matéria sobre a qual o indivíduo 
deve agir para modificar-se. No currículo in-
vestigado, trata-se de assumir provisoriamente 
a posição de sujeito heteronormativa, para, em 
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seguida, negá-la e afirmar-se como não estando 
mais a ocupá-la. A técnica de responsabilização 
é acionada para desestabilizar a técnica de dis-
tinção, fazendo com que a prática de distinguir 
meninos de meninas seja contestada no currí-
culo investigado.

Cabe, porém, questionar que 
entendimento de heteronormatividade e que 
possibilidades de conhecer são instauradas 
por essa técnica de responsabilização. A 
heteronormatividade é um termo utilizado 
para falar da ordem compulsória entre sexo, 
gênero e sexualidade (BUTLER, 2003). Segundo 
essa regra, nascer com um sexo implica viver 
certas características de um gênero e voltar 
o seu desejo sexual para pessoas de outro 
sexo. Porém, ao ser assimilada no currículo 
investigado, a heteronormatividade é traduzida 
como uma nova norma, segundo a qual é preciso 
questionar certos padrões de gênero. Contudo, a 
matriz heterossexual que está na base da ideia 
de heteronormatividade não é problematizada, 
já que se mantêm casais heterossexuais 
como padrão, como pode ser visto na tirinha 
apresentada neste artigo. Vale destacar que 
não se pretende, com essa análise, mostrar a 
inadequação de discursos anti-homofóbicos no 
currículo escolar. Longe disso. O que se pretende 
aqui é evidenciar que “as questões que colocamos 
em exame (identidades, práticas, instituições) 
podem ser, ao mesmo tempo, muitas coisas” 
(LOURO, 2007, p. 238). Nesse sentido, queremos 
explicitar que um discurso é concomitantemente 
deslocamento em relação a certas normas e 
estabelecimento de outras normas.

Ao apresentar o calendário com a 
tirinha que abre esse tópico, houve na sala uma 
discussão sobre o motivo do Cebolinha estar 
triste e não querer mais brincar. Nesse momento, 
ensina-se que as tarefas domésticas “podem 
ficar divididas, não pode? O homem pode ajudar 
a mulher e a mulher pode ajudar o homem, 
não pode?” (Diário de campo, 01/10/2013). 
Aciona-se a técnica da responsabilização para 
garantir aquela que tem sido uma importante 
demanda das mulheres: a divisão das tarefas 

domésticas. Ainda que as crianças possam ter 
resistência a isso, já que algumas consideram 
que isso é papel da mãe, esse currículo aciona 
um procedimento de desestabilização da divisão 
desigual das tarefas domésticas ao colocar um 
personagem considerado do sexo masculino em 
tarefas que historicamente foram associadas às 
mulheres. O uso de um gênero textual bastante 
presente em turmas de alfabetização faz com 
que a linguagem seja aqui utilizada para 
desestabilizar certos padrões e produzir uma 
posição de sujeito masculino responsável pelas 
tarefas domésticas.

De modo semelhante, a repetição da 
enunciação “quem bate em mulher é covarde” é 
acionada no currículo investigado para produzir 
uma posição de sujeito masculino responsável 
pela não agressão. Assim, quando Gustavo 
bate com a régua em Raylane, Nicolas afirma 
“quem bate em mulher é covarde” (Diário de 
campo, 02/07/2013). De modo semelhante, 
quando Luiz bate em Karen, Mateus afirma 
“homem não pode bater em mulher” (Diário 
de campo, 18/09/2013). Nas duas situações, a 
intervenção da docente é no sentido de afirmar 
que ninguém pode bater em ninguém, ou seja, 
bater, independente do sexo/gênero, é algo 
inadequado. Cabe registrar que a luta para 
que as violências contra qualquer ser humano 
sejam evitadas no currículo escolar e na 
sociedade como um todo não pode significar a 
ausência da nomeação da violência que ocorre 
dos homens em relação às mulheres. Isso não 
significa vitimizá-las, mas dar visibilidade a 
um processo ainda presente em nossa cultura e 
que necessita de intervenções diretas para que 
seja modificado. Opera-se nesse currículo com 
uma lógica multicultural humanista (SILVA, 
2001) que preconiza o respeito e a convivência, 
mas que pouco problematiza a construção de 
relações desiguais de poder.

No currículo investigado, apesar dessa 
intervenção, as crianças continuam a operar com 
a lógica de que a agressão a alguém considerado 
do sexo feminino é mais grave do que aquela 
que ocorre entre duas pessoas consideradas 
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do mesmo sexo. Percebe-se, assim, uma 
responsabilização e uma repreensão daqueles 
que se envolvem em práticas como essa. Talvez 
essas enunciações sejam um indício da presença 
de parte dos discursos feministas no contexto 
escolar. Afinal, como afirma Luz (2009, p. 62) 
“a naturalização da violência contra a mulher 
foi desmistificada devido à ação mundial do 
feminismo”. Pode ser também resquício de uma 
espécie de cavalheirismo que situa o homem 
no lugar de protetor das mulheres. Parece que, 
aqui, o dispositivo de infantilidade articula-se 
à tecnologia do gênero para colocar mulheres 
em posição de quem precisa ser cuidada e não 
em posição de igualdade. Não há, no currículo 
investigado, uma problematização que leve à 
percepção do processo duplo de necessidade do 
combate à violência à mulher, sem colocá-la 
em posição subalterna. Cabe registrar também 
que esse dispositivo atua no sentido de ensinar 
aos meninos como eles devem se comportar 
quando adultos. A técnica de responsabilização 
é acionada tanto para desestabilizar a posição 
de sujeito homem agressivo, como para produzir 
um adulto que cuide das mulheres.

Se considerarmos que todos esses 
elementos aqui analisados constituem-se em 
elementos linguístico-discursivos, fica evidente 
como o gênero é construído como um texto 

que marca os corpos e constitui modos de ser 
e estar no mundo. As palavras, gestos, cores, 
posturas, poses e imagens constroem uma cadeia 
discursiva que, muitas vezes, aprisiona esses 
modos, ao criar posições de sujeito fixas e que 
visam à estabilidade, como mostrado ao longo 
do artigo. Porém, nenhum desses elementos se 
caracteriza pela fixidez. As palavras e as coisas 
que elas podem vir a nomear são fluidas e 
instáveis. No processo de desestabilização das 
normas de gênero tão reiteradamente ensinadas 
em múltiplos espaços, é preciso começar a 
“usar algumas palavras que ainda não tenham 
idioma” (BARROS, 2009). Com isso, talvez seja 
possível mudar alguns significados e construir 
novos. Talvez seja possível entrar em uma lógica 
infantil, mudar a função dos verbos e fazer a 
linguagem delirar formando e transformando 
sentidos, discursos e corpos. Os/as infantis, 
quando vivem o currículo do primeiro ano 
do ensino fundamental, mostram algumas 
desestabilizações na linguagem da escola. Ainda 
que, muitas vezes, eles/as estejam sob as regras 
do espaço escolar, é possível verificar que há 
escapes e criações no currículo. Dar espaços para 
essas criações no currículo escolar pode ser um 
dos modos para desestabilizar normas de gênero 
e construir outros modos de ser e estar no mundo 
que fujam aos padrões generificados.

Referências

ADICHIE, Chimamanda. Sejamos todos feministas. São Paulo: Companhia das letras, 2014.

AlTMANN, Helena; SOUSA, Eustáquia.  Meninos e meninas: questões de gênero e suas implicações na Educação Física. Cadernos 
do Cedes, Campinas, v. 19, n. 48, 1999, p. 52-68.

ArIÈS, Philippe. História social da criança e da família. rio de Janeiro: Guanabara, 1978.

BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso. Presença Pedagógica, Belo Horizonte, v. 12, n. 71, set./out. 2006, p. 22-29.

BArrOS, Manoel de. O livro das ignorãças. 16. ed. rio de Janeiro: record, 2009.

BUTlEr, Judith. Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do pós-modernismo. Cadernos Pagu, Campinas, n. 11, 
1998, p. 11-42.

BUTlEr, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.



771Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 3, p. 755-772, jul./set. 2016.

CAlDEIrA, Teresa. A presença do autor e a pós-modernidade em antropologia. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 21, jul. 
1988, p. 133-157.

CArDOSO, lívia; PArAíSO, Marlucy. Tecnologia de gênero e a produção de sujeitos no currículo de aulas experimentais de ciências. 
Currículo sem Fronteiras, v. 15, n. 1, jan./abr. 2015, p. 155-177.

CArVAlHAr, Danielle. Relações de gênero no currículo da educação infantil: a produção das identidades de princesas, heróis 
e sapos. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

CArVAlHO, Marília. O conceito de gênero no dia a dia da sala de aula. Revista de Educação Pública, Cuiabá, v. 21, n. 46, maio/
ago. 2012, p. 401-412.

ClIFFOrD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. rio de Janeiro: UFrJ, 2008.

COrAZZA, Sandra. Infância & educação: era uma vez... quer que conte outra vez? 1. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

FINCO, Daniela. Encontro com as diferenças na educação infantil: meninos e meninas nas fronteiras de gênero. Leitura: Teoria & 
Prática, Campinas, v. 31, n. 61, nov. 2013, p. 169-184.

FOUCAUlT, Michel. Sobre a história da sexualidade. In: MACHADO, roberto. Microfísica do poder. rio de Janeiro: Graal, 2000. 
p. 243-276.

FOUCAUlT, Michel. Verdade e subjetividade. Revista de Comunicação e Linguagem, lisboa, n. 19, 1993, p. 202-223.

FrAGA, Alex. A boa forma de João e o estilo de vida de Fernanda. In: lOUrO, Guacira; FElIPE, Jane; GOEllNEr, Silvana. Corpo, 
gênero e sexualidade: um debate contemporâneo em educação. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 135-150.

FrEITAS, Daniela. O discurso da educação escolar nas histórias em quadrinhos do Chico Bento. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

FUrlANI, Jimena. Educação sexual: possibilidades didáticas. In: lOUrO, Guacira; FElIPE, Jane; GOEllNEr, Silvana. Corpo, 
gênero e sexualidade: um debate contemporâneo em educação. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 66-81.

GEErTZ, Clifford. A interpretação das culturas. rio de Janeiro: lTC,1989.

lArrOSA, Jorge. Tecnologias do eu e educação. In: SIlVA, Tomaz Tadeu (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. 
Petrópolis: Vozes, 1994. p. 35-86.

lAUrETIS, Teresa de. A tecnologia do gênero. In: HOllANDA, Heloisa (Org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica 
da cultura. rio de Janeiro: rocco, 1994. p. 206-241.

lOUrO, Guacira. Conhecer, pesquisar, escrever... Educação, Sociedade & Culturas, Porto, n. 25, 2007, p. 235-245.

lOUrO, Guacira. Gênero, sexualidade e educação. Petrópolis: Vozes, 1997a.

lOUrO, Guacira. Mulheres na sala de aula. In: DEl PrIOrE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto: 
1997b. p. 443-481.

lUZ, Nanci. Violência contra a mulher: um desafio à concretização dos direitos humanos. In: lUZ, Nanci; Carvalho, Marília. 
CASAGrANDE, lindamir. Construindo a igualdade na diversidade: gênero e sexualidade na escola. Curitiba: UTFPr, 2009. p. 
193-208.

MEYEr, Dagmar. Do poder ao gênero: uma articulação teórico-analítica. In: lOPES, Marta; MEYEr, Dagmar; WAlDOW, Vera (Org.). 
Gênero & saúde. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 41-51.

NICHOlSON, linda. Interpretando o gênero. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 8, n. 2, p. 9-41, 2000.



772772 Maria Carolina da Silva CAlDEIrA; Marlucy Alves PArAíSO. Tecnologias de gênero, dispositivo de...

PArAíSO, Marlucy. Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação e currículo: trajetórias, pressupostos, procedimentos e 
estratégias analíticas. In: MEYEr, Dagmar; PArAíSO, Marlucy. Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação. Belo 
Horizonte: Mazza, 2012. p. 23-46.

PrINS, Baukje; MEIJEr, Irene Costera. Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judith Butler. Revista Estudos 
Feministas, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 155-167, 2002.

rABINOW, Paul. Antropologia da razão. rio de Janeiro: relume Dumará, 2002.

rEIS, Cristina. Currículo escolar e gênero: a constituição generificada de corpos e posições de sujeito meninos-alunos. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Minas gerais, Belo Horizonte, 2011.

rOSE, Nikolas. Inventando nossos eus. In: SIlVA, Tomaz Tadeu da. Nunca fomos humanos: nos rastros do sujeito. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2001. p. 137-204.

SAlES, Shirlei. Orkut.com.escol@: currículos e ciborguização juvenil. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

SANTOS, Cláudia Amaral. A invenção da infância generificada: a pedagogia da mídia impressa constituindo as identidades de 
gênero. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, jul./dez. 1995.

SIlVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: SIlVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença. Petrópolis: 
Vozes, 2000. p. 73-102.

SIlVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

WAlKErDINE, Valerie. O raciocínio em tempos pós-modernos. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 207-226, jul./
dez. 1995.

Recebido em: 20.07.2015

Aprovado em: 17.11.2015

Maria Carolina da Silva Caldeira é doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). É professora do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional (CP/EBAP/UFMG).

Marlucy Alves Paraíso é professora associada do Departamento de Administração Escolar e do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É fundadora e atual coordenadora 
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Currículos e Culturas (GECC) da UFMG.



773Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 3, p. 773-786, jul./set. 2016.

A cor da reprovação: fatores associados à reprovação dos 
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Resumo

Atualmente, o ensino fundamental (EF) está praticamente 
universalizado no Brasil e as taxas de escolarização bruta e líquida 
têm aumentado no ensino médio (EM). Apesar dos avanços, os 
resultados educacionais fornecidos pelos órgãos governamentais 
demonstram que o desempenho dos alunos, tanto no EF quanto 
no EM, tem declinado para diferentes subgrupos da população. 
Particularmente, alguns trabalhos têm evidenciado diferenciais 
educacionais importantes, segundo sexo e raça. No entanto, os 
estudos voltados para se entender quais os fatores associados ao 
desempenho escolar são, em sua maioria, direcionados para o EF. 
Diante disso, o objetivo deste trabalho é verificar a relação entre 
raça/cor, segundo sexo, para os adolescentes matriculados no 2º 
ano do EM, em escolas da rede estadual de ensino (REE) de nove 
municípios mineiros integrantes da região metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH). Os dados utilizados foram os da Pesquisa Jovem 
(PJ) e os do Censo Escolar, referentes ao ano de 2009, e foram 
aplicados modelos multivariados de regressão logística. No geral, os 
resultados mostraram diferenciais importantes segundo raça/cor e 
sexo. Os riscos de reprovação no 2º ano do EM foram maiores para 
aqueles que se autodeclararam como sendo da raça/cor parda, sendo 
a situação ainda pior para o sexo feminino (OR=2,23) comparada ao 
sexo masculino (OR=1,66).
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Abstract

Currently, elementary/middle school is virtually offered to all 
children in Brazil, and crude and net schooling rates have increased 
for high school. Despite the advancements, educational results 
provided by governmental bodies demonstrate that student academic 
performance, both in elementary/middle school and in high school, 
have declined in all different subgroups of the population. Some 
studies have shown important educational differentials, according 
to gender and race. However, studies intended to understand which 
factors associated with school achievement are, in their majority, 
related to elementary/middle school. In light of this, the purpose of 
this work is to verify the relationship between race/color, according 
to gender, to students enrolled in the 11th grade of high school, 
from the state education system of nine municipalities that are 
part of the metropolitan area of Belo Horizonte, capital of the 
state of Minas Gerais. Data utilized came from Pesquisa Jovem 
(Youth Research) and from School Census, regarding the year 2009. 
Logistic regression models were applied. In general, results have 
shown major differentials according to race/color and gender. Risks 
of failure at the 10th grade of high school were higher for those 
who declared themselves as being brown (pardo) and the situation 
was even worse for the females (OR=2,23) compared to the males 
(OR=1,66).
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Introdução

No Brasil, o sistema educacional vem 
sofrendo modificações importantes e uma 
delas foi o processo de democratização da 
educação iniciado na década de 1990 (LUZ, 
2008). Atualmente, o ensino fundamental (EF) 
está praticamente universalizado e as taxas de 
escolarização brutas (relação entre o número de 
matrículas em determinado nível de ensino e 
a população na faixa etária adequada a ele) e 
líquidas (relação entre o número de matrículas 
na faixa etária adequada a determinado nível 
de ensino e a população na mesma faixa 
etária) do ensino médio (EM) têm aumentado 
(CASTRO; TIEZZI, 2005). No entanto, o que 
se observa através dos dados do Sistema de 
Avaliação do Ensino Básico (SAEB) de 2005 
é que o desempenho dos alunos tanto no EF, 
quanto no EM tem caído entre 1995 e 2005 
(INEP, 2007). Nesse sentido, não basta ampliar 
o acesso à educação, mas é necessário que 
os alunos sejam capazes de concluírem seus 
estudos promovendo sua capacitação e inserção 
no mercado de trabalho (LUZ, 2008).

Os fatores associados ao desempenho 
escolar estão relacionados às características 
individuais, familiares, da própria entidade 
escolar e da comunidade, como o estoque de 
capital e recursos (DAMIANI, 2006; RIANI; 
RIOS-NETO, 2008). Dentre as características 
individuais e familiares, são observados os 
fatores sociodemográficos, sendo que sexo, 
raça/cor, religião, escolaridade dos pais e 
bens econômicos estão entre os aspectos que 
influenciam a probabilidade de repetência do 
aluno (MULLER; ELLISON, 2001; ANUATTI-
NETO; NARITA, 2004; ALVES et al., 2007; LUZ, 
2008; RIANI; RIOS-NETO, 2008).

A questão racial e sua repercussão 
sobre o desempenho escolar dos alunos é 
vista como uma forma de estratificação social. 
Mesmo diante das diferentes classificações, 
dada a conformação dos dados disponíveis 
e do objetivo dos autores, geralmente, os 
trabalhos apontam que os alunos da raça/

cor negra (pardos ou pretos) apresentam os 
piores resultados escolares (ALVES et al., 
2007; SOARES; ALVES, 2003; ALVES, 2006; 
FONSECA, 2010; GONÇALVES, 2008). O estudo 
de Alves et al. (2007), que utilizou informações 
do SAEB 2001, mostrou que dentre os alunos 
com experiência prévia de repetência na 8ª série, 
matriculados em escolas públicas das capitais 
brasileiras, o percentual foi mais elevado para 
alunos que se autodeclararam pretos (58%), 
seguidos dos pardos (49%), e os menores foram 
para os brancos (42%). Além disso, os riscos de 
repetência para os alunos pretos (85%) e pardos 
(21%) foram superiores aos dos alunos brancos.

No trabalho mais recente de Guimarães 
(2010), os resultados encontrados foram 
semelhantes. Com base nos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
para o Brasil, de 1986 a 2008, observou-se que 
uma vez concluída a 8ª série do EF de 8 anos, as 
probabilidades de progressão para o EM entre 
os negros (pretos e pardos) foram menores do 
que entre os brancos durante todo o período.

Com relação ao sexo, Alves et al. (2007) 
observaram que os meninos tiveram 10% a mais 
de experiência de reprovação prévia em relação 
às meninas, e que o risco de repetência para os 
meninos da 8ª série foi 49% maior em relação 
às meninas. Damiani (2006) também encontrou 
resultados parecidos. A partir dos dados da coorte 
formada por todas as crianças nascidas nos 
hospitais da cidade de Pelotas (Rio Grande do 
Sul) em 1982, verificou-se que as chances de os 
meninos repetirem e/ou abandonarem a escola foi 
30% superior às apresentadas para as meninas.

Nos estudos que abordam o desempenho 
escolar, normalmente a variável sexo é utilizada 
como variável indicadora (ou explicativa) 
(LEON; MENEZES-FILHO, 2002; DAMIANI, 
2006; ALVES et al., 2007), podendo levar a 
resultados enviesados, devido à interação entre 
essa variável e as demais variáveis explicativas. 
Nesse sentido, no presente artigo são analisados 
modelos separados para mulheres e homens.

Além dos diferenciais de desempenho 
escolar, vistos com relação ao sexo e à raça/cor, 
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outros aspectos da vida dos alunos também são 
observados. De modo geral, alunos que trabalham 
possuem baixos recursos educacionais, e os que 
têm pais com baixa escolaridade apresentam 
maiores chances de repetência.  Segundo 
Leon e Menezes-Filho (2002), para os alunos 
inseridos na PEA (População Economicamente 
Ativa), seja aqueles que estão trabalhando ou 
desempregados, as probabilidades de avanço 
escolar são menores em relação aos demais, e 
as probabilidades de reprovação são maiores 
comparados aos que estão fora da PEA. Para 
os que estão dentro da PEA, as chances de 
reprovação são maiores entre os alunos que 
estavam trabalhando do que entre os que 
estavam procurando emprego.

Alves et al. (2007) também encontrou que, 
dentre os alunos que trabalhavam, 63% haviam 
sido reprovados ao menos alguma vez ao longo 
da trajetória escolar. Nesse mesmo estudo, os 
autores mostram que, para os alunos com baixos 
níveis de recursos educacionais (jornal diário, 
revista, enciclopédia, atlas, dicionário) e de posse 
de bens econômicos (televisão, computador, 
geladeira, freezer, máquina de lavar roupas, 
automóveis), a repetência também foi cerca de 
10% mais elevada quando comparada com a 
dos alunos que possuíam esses recursos acima 
da média. Adicionalmente, entre alunos filhos de 
pais que não possuíam instrução, a repetência 
era praticamente o dobro (60%) do que entre 
alunos cujos pais tinham nível superior (35%).

Particularmente para as camadas 
mais pobres da população, a vulnerabilidade 
à repetência1 acaba sendo maior devido à 
precariedade das condições socioeconômicas, 
que são vistas como colaboradoras para o 
sucesso escolar (LUZ, 2008). Esse problema 
torna-se mais grave porque a repetência pode 

1- Para o EF, as redes de ensino possuem liberdade para adoção do 
sistema seriado (com reprovação por série) ou de ciclos (sem reprovação, 
com acompanhamento do conhecimento por determinado período), bem 
como mesclar os mesmos. Em caso de adoção do sistema seriado, os 
três anos iniciais devem ser em ciclos (MaInaRDES; STREMEL, 2012). na 
REE de Minas Gerais, com o EF de 9 anos a modalidade é de 4 ciclos: 
a) alfabetização, no 1º, 2º e 3º ano; b) complementar, no 4º e 5º ano; c) 
intermediário, no 6º e 7º ano; e d) consolidação, no 8º e 9º ano, conforme 
Resolução SEE nº 2.197 (MInaS GERaIS, 2012).

levar à defasagem de idade-série e favorecer 
o abandono e a evasão escolar (ALVES et al., 
2007; LUZ, 2008). E considerando que existem 
diferenciais importantes do desempenho escolar 
segundo raça/cor (ALVES et al., 2007; SOARES; 
ALVES, 2003; ALVES, 2006; FONSECA, 2010; 
GONÇALVES, 2008), esses resultados acabam 
contribuindo para reforçar a estratificação 
social baseada na origem.

Diante disso, o objetivo deste trabalho é 
verificar a relação entre raça/cor e reprovação de 
alunas e alunos do 2º ano do EM da Rede Estadual 
de Ensino (REE), em nove municípios mineiros 
(Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, 
Esmeraldas, Ibirité, Pedro Leopoldo, Ribeirão 
das Neves e Sarzedo), integrantes da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Para 
isso, foram utilizados modelos multivariados 
de regressão logística e foram considerados os 
dados de 2009 da Pesquisa Jovem2, bem como a 
informação do Censo Escolar 2009.

Acredita-se que o estudo das variáveis 
de raça/cor e sexo em relação à repetência no 
EM, segundo sua raça/cor, e ainda, como esse 
processo ocorre entre mulheres e homens é crucial 
para entender não só os gargalos da educação 
no EM, mas os diferenciais dessas mesmas 
variáveis na inserção no mercado de trabalho, 
e consequentemente na remuneração. Tais 
problemas ainda vêm recebendo pouca atenção 
por parte das políticas públicas. Os resultados 
encontrados podem contribuir para a formulação 
de políticas públicas que tornem mais igualitária 
para mulheres e homens de diferentes grupos 
raciais o acesso à escola, e principalmente, a 
possibilidade de conclusão do EM.

Dados e metodologia

Neste artigo, foram utilizadas duas fontes 
de dados. A primeira, o Censo Escolar de 2009, 
com informações do aluno por matrícula no 
final do ano letivo. Sobre o rendimento escolar 

2- a Pesquisa Jovem foi realizada em nove municípios mineiros com o 
objetivo de verificar o impacto do Poupança Jovem na vida dos alunos e 
alunas residentes em municípios de alta vulnerabilidade social.
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as duas situações possíveis para o aluno são: 
aprovação (conclui o ano escolar com sucesso) 
ou reprovação (não obteve sucesso no final do 
ano letivo). Quanto ao movimento escolar foi 
utilizada a informação sobre abandono escolar.

A variável reprovação foi construída 
com base nessas três informações, sendo 1 = 
reprovado (aprovado = 1 e abandono = 0) e 0 
= não reprovado (aprovado = 1 e abandono 
= 0). Portanto, não foram considerados na 
análise os alunos que haviam abandonado a 
escola (abandono = 1). A opção por retirar os 
alunos que haviam abandonado foi baseada nas 
análises prévias em que foram comparadas as 
distribuições relativas das variáveis utilizadas 
considerando as duas situações: a) base de dados 
com alunos que abandonaram a escola e b) base 
de dados sem os alunos que abandonaram a 
escola. O padrão de distribuição das variáveis 
utilizadas nos modelos de análise apresentados 
segundo resultados de testes qui-quadrado 
(valor de p > 0,05) não foi alterado. Além disso, 
o percentual de alunos que havia abandonado a 
escola correspondia a 1% da população total na 
faixa etária de 15 a 19 anos.

A segunda fonte de dados é a Pesquisa 
Jovem – Pesquisa de Avaliação do Ensino 
Médio, trabalho longitudinal realizado pelo 
Cedeplar/UFMG em conjunto com a SEDESE/
MG, entre 2007 e 2010. Foram entrevistadas 
quatro coortes de alunos que, no início do 
estudo, estavam matriculados no 1º ano do 
EM da REE em alguns municípios mineiros. 
Dela provêm as informações utilizadas como 
variáveis explicativas nos modelos de regressão.

A amostragem dessas escolas foi feita 
por conglomerados em um estágio com 
estratificação geográfica, de modo a garantir 
a representatividade. O número de escolas 
escolhidas em cada um dos estratos geográficos 
foi proporcional ao número de escolas que 
pertenciam a cada uma das regiões (Amostragem 
Sequencial de Poisson). Para selecionar as 
escolas foi utilizada a amostragem proporcional 
ao número de alunos matriculados no 1º ano do 
EM (RIOS-NETO, 2007; COUTINHO, 2011).

A Pesquisa Jovem teve dois instrumentos 
diferentes de coleta de dados. O primeiro, um 
questionário padrão, foi autoaplicado em sala 
de aula e continha onze seções: identificação 
geral, características pessoais, situação 
socioeconômica, trabalho, educação, estilo 
de vida, saúde, relacionamento, violência, 
sexualidade e opiniões. Em cada uma das escolas 
amostradas, todos os alunos que cursavam o 
2º ano do EM responderam ao questionário, 
independentemente de terem participado da 
primeira rodada, aplicada em 2008, para o 1º 
ano. O segundo, um questionário curto, foi 
utilizado quando o aluno que havia participado 
da primeira rodada não era encontrado em 
sala de aula na segunda rodada. Por meio dos 
contatos deixados no questionário respondido 
em 2008, a equipe da Pesquisa Jovem tentava 
localizar o aluno, e quando o mesmo era 
encontrado, aplicava-se o questionário curto 
por telefone.

O peso do aluno foi aplicado em todos 
os modelos, considerando as probabilidades 
desiguais de seleção dos mesmos e também o 
ajuste para as não respostas (VIEIRA, 2009). 
O peso amostral final do aluno foi construído 
apenas para aqueles que deram entrada na 
pesquisa em 2008. Por isso, foram realizadas 
análises comparativas das distribuições das 
variáveis entre o grupo de alunos que fizeram 
parte da pesquisa desde 2008 e o grupo total 
de alunos de 2009. Como as distribuições 
foram bastante semelhantes, indicando não 
seletividade da amostra, optou-se por utilizar 
para o presente trabalho somente os alunos 
que iniciaram a pesquisa em 2008 e foram 
novamente entrevistados em 2009.

Para a análise, foram selecionados alunos 
com idades entre 15 e 19 anos, que estavam 
matriculados no 2º ano do EM em 2009. 
Somente os alunos que haviam respondido ao 
questionário padrão, aplicado em sala de aula, 
e que também haviam participado da pesquisa 
em 2008, no 1º ano, foram selecionados. A 
seleção dos alunos que responderam apenas 
ao questionário padrão se deve ao fato de o 
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questionário curto não conter as informações 
necessárias para o presente estudo. No total, 
a amostra tem 2.826 alunos, 1.704 mulheres e 
1.122 homens.

As variáveis explicativas foram 
selecionadas com base na revisão da literatura e 
agrupadas em 5 blocos de variáveis – raça/cor, 
outras características demográficas, situação 
socioeconômica, história escolar e estilo de vida 
– de modo que representassem, dentro da esfera 
individual e familiar, as características que 
podem afetar o desempenho escolar do aluno.

Modelos de regressão logística foram 
estimados separadamente para homens e 
mulheres, em virtude do comportamento 
diferenciado, por sexo, diante de muitas questões 
que podem interferir na reprovação escolar. Os 
resultados obtidos são apresentados em função 
da exponenciação do coeficiente de cada um 
dos regressores. Essa exponenciação associada 
à variável representa a razão de chance (Odss 
Ratio – OR), que indica como as chances de o 
aluno ser reprovado variam quando se muda 

de categoria de um mesmo fator de risco ou 
variável, sempre em comparação com uma 
categoria que foi adotada como referência. As 
variáveis podem ser vistas como fatores de risco 
ou de proteção, dependo do valor da razão de 
chance. Quando a variável resposta tiver com 
desfecho desfavorável 1 (reprovado), os valores 
menores que 1 das variáveis explicativas 
indicam que são fatores de proteção, e se 
maiores que 1, fatores de risco.

Inicialmente, a relação entre cada 
variável explicativa e a variável resposta foram 
investigadas isoladamente. Nessas análises 
univariadas, as variáveis explicativas que 
apresentaram probabilidade de significância 
(p-valor) inferior a 0,25 foram consideradas 
elegíveis para compor os modelos multivariados 
(Quadro 1). Segundo alguns autores, esse 
procedimento é uma boa alternativa para evitar 
que variáveis explicativas importantes sejam 
excluídas ou que variáveis de confusão sejam 
incluídas no modelo multivariado (HOSMER; 
LEMESHOW, 2000).

Quadro 1 – Modelos de regressão logística para análise dos fatores associados à reprovação

Bloco de Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Característica demográfica: raça/cor x x x x x

Outras características Demográficas  x x x x

Situação socioeconômica   x x x

História escolar    x x

Estilo de vida     x

Para detectar uma possível existência 
de multicolinearidade (dependência linear 
perfeita ou aproximada entre pelo menos 
duas variáveis explicativas) em cada um 
dos modelos multivariados apresentados no 
Quadro 1, analisou-se o fator de inflação da 
variância (Variance Inflation Factor – VIF). 
Geralmente, ele é indicativo de problemas de 
multicolinearidade quando apresenta valores 
maiores do que 10. Em nenhum dos modelos 
propostos foram detectados problemas desse 
tipo, ou seja, todas as variáveis consideradas 

nas análises propostas apresentaram VIF < 
10. Para a análise estatística dos dados, foram 
utilizados os programas SPSS (versão 13.0) e 
STATA (versão 10).

Resultados

As chances de reprovação, expressas sob 
a forma de Odds Ratio (OR), são apresentadas 
na Tabela 1 para as mulheres e para os homens.

De acordo com a Tabela 1, no modelo 
inicial considerando a associação entre a 
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reprovação e raça/cor para os alunos do 2º ano 
EM no ano de 2009, observa-se que as mulheres 
que se autodeclararam como pretas (OR=1,61) 
e pardas (2,17) apresentam maiores chances 
de reprovação quando comparadas às que se 
autodeclaram brancas.

No modelo 2, ao serem inseridas 
variáveis demográficas, como idade e se tem 
filho ou está grávida, os riscos de reprovação 
reduzem tanto para as alunas pardas, quanto 
para as pretas. Observa-se que os riscos de 
reprovação aumentam com a idade, sendo que 
mulheres de 17 a 19 anos possuem chance 
de reprovação mais de 5 vezes maior do que 
mulheres de 15 anos de idade. Para as mulheres 
que estavam grávidas na data da pesquisa, as 
chances de reprovação foram mais que o dobro 
(OR=2,38) quando comparada às mulheres que 
não estavam grávidas ou que não tinham filho.

No modelo 3, ao considerar as variáveis 
relativas à situação socioeconômica, ocorreu 
um ligeiro aumento nas chances de reprovação 
das alunas de raça/cor preta e uma pequena 
redução para as de raça/cor parda. Observa-
se uma redução nas chances de reprovação 
segundo as idades e um aumento de 28 pontos 
percentuais nos riscos de reprovação quando 
a mulher está grávida do primeiro filho. Para 
as alunas, não residir com pai e mãe é risco 
para reprovação. Para aquelas que moravam 
somente com o pai, as chances de reprovação 
chegaram a ser 4,18 vezes maiores em relação 
a daquelas que viviam com pai e mãe juntos no 
domicílio. Alunas filhas de mães protestantes 
pentecostais3 apresentaram o dobro de chances 
de reprovação (OR=2,04) em relação às filhas 
de mães católicas, enquanto ser filha de mãe 
protestante neopentecostal tem efeito protetivo 
(OR=0,14). Quanto à escolaridade das mães, 
ter EM completo foi fator de proteção para a 
reprovação, reduzindo em quase 60 pontos 

3- a variável religião foi categorizada com base nas informações dadas 
pelos alunos nos questionários. algumas vezes havia menção direta à 
categoria adotada, mas na maioria das vezes os alunos coloram os nomes 
das Igrejas, que foram correspondentemente agrupadas nas religiões 
seguindo a construção de Coutinho (2011).

percentuais os riscos de reprovação no 2º ano 
do ensino médio, em 2009.

Já no modelo 4, quando incorporados os 
aspectos referentes à história escolar, os riscos 
de reprovação para as alunas de raça/cor preta 
deixam de ser significativos, ao passo que, para 
as de raça/cor parda, há um aumento de 21 pon-
tos percentuais em relação ao modelo 3. Com 
relação à idade, verifica-se que no modelo 4, as 
idades 18 e 19 anos deixam de ser significati-
vas, bem como a condição de gravidez. Houve 
também uma redução nas chances de reprovação 
para alunas que residiam com a mãe ou com o 
pai, mas um aumento de 22 pontos percentuais 
nas chances de reprovação para as filhas de mães 
protestantes pentecostais em relação às filhas de 
mães católicas. Para as alunas que tinham expe-
rimentando a reprovação e o abandono escolar 
no EF, os riscos de reprovação foram mais que 
o dobro em relação ao das alunas que nunca 
haviam passado por tal experiência. Por outro 
lado, os fatores ter frequentado creche, berçário, 
maternal ou escolinha (OR=0,60), autoavalia-
do suas notas como médias (OR=0,29) ou boas 
(OR=0,08), gostar médio da escola (OR=0,41) e 
gostar muito dos professores (OR=0,53) implicou 
em proteção à reprovação.

No último modelo, quando considerados 
também o estilo de vida, através das variáveis 
de violência dentro da família e dentro da 
escola, praticamente não houve alteração nos 
riscos de reprovação em relação ao modelo 4. 
Observa-se que os riscos de reprovação para 
mulheres de 16 e 17 anos aumentam, e que para 
as alunas que responderam estar grávidas do 
primeiro filho os riscos de reprovação voltam 
a ser significativos. Para as demais variáveis 
não ocorreram variações relevantes. Para as 
alunas que responderam ter sofrido violência 
dentro da família e dentro da escola, as chances 
de reprovação foram 36% e 64% maiores em 
relação às de mulheres que não tinham passado 
por essa situação.

Na literatura, os estudos apontam um 
desempenho escolar pior para os alunos do 
sexo masculino de raça/cor preta quando 
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comparados aos de raça/cor branca (ALVES et 
al., 2007; GONÇALVES, 2008; FONSECA, 2010). 
Para os alunos do 2º ano do EM os resultados 
foram diferentes, já que não ser da raça/cor preta 
não foi significativo. Do mesmo modo como 
ocorreu para as mulheres, os maiores riscos de 
reprovação foram para os de raça/cor parda, 
com 67% a mais de chances de reprovação 
em relação aos alunos de raça/cor branca. E 
para os alunos pertencentes à categoria outros 
(amarelos, indígenas e outros) ocorre um efeito 
de proteção à reprovação em todos os modelos. 
De modo geral, comparando a sequência dos 
modelos, pode-se dizer que ocorreram pequenas 
variações nas chances de reprovação segundo 
raça/cor, podendo ser vistas mais para os de 
raça/cor parda nos modelos 3 e 4.

No modelo 2, quando inseridas as vari-
áveis idade e ter alguma mulher grávida de um 
filho do aluno, a situação observada no mode-
lo 1 praticamente não muda. Do mesmo modo 
como ocorreu com as mulheres, o aumento da 
idade foi fator de risco, mas em magnitude bem 
mais elevada que o observado para as mulheres, 
sendo que as chances de reprovação chegam a 
ser quase onze vezes maiores para homens de 
18 anos de idade do que para os de 15.

No modelo 3, quando acrescidas 
variáveis relativas à situação socioeconômica, 
as chances de reprovação aumentaram em 14 
pontos percentuais para os alunos de raça/
cor parda. Observa-se ainda uma redução nas 
chances de reprovação segundo a idade, como 
visto também para as mulheres. Diferentemente 
das mulheres, para as quais o trabalho não 
impôs riscos à reprovação, para os homens que 
trabalhavam na data da pesquisa, as chances 
de reprovação foram mais que o dobro do que 
para os que nunca haviam trabalhado, e para 
os que não estavam trabalhando, mas que já 
haviam trabalhado, as chances de reprovação 
foram 80% maiores do que para os que nunca 
tinham trabalhado. Com relação à religião, 
ser filho de mãe protestante histórica ou 
protestante pentecostal aumenta as chances de 
reprovação em 46% e 27%, respectivamente, 

em relação a ser filho de mãe católica. Mas, 
ter mãe sem religião torna a situação mais 
crítica, mais do que dobrando as chances de 
reprovação (OR=2,48) em relação a ser filho de 
mãe católica. Já ser filho de mãe protestante 
neopentecostal foi fator de proteção para a 
reprovação (OR=0,21), do mesmo modo como o 
visto para as mulheres.

Como fatores de proteção, ter renda de 
até 2 salários ou de mais de 3 salários reduz as 
chances de reprovação em quase 30% e 45%, 
respectivamente. Também diferentemente do 
observado para as mulheres, para os homens, 
residir somente como o pai foi fator de proteção 
(OR=0,41) para a reprovação no 2º ano do EM, 
em 2009.

No modelo 4, quando controlado pelas 
variáveis relativas à história escolar, observa-
se uma redução nas chances de reprovação, 
segundo raça/cor, em 22 pontos percentuais, para 
os homens pardos. As chances de reprovação 
segundo as idades também reduziram em 
relação ao modelo 3, destacando a idade de 18 
anos (de OR=9,89 para 6,10). Outro destaque é 
a perda de significância para ser filho de mãe 
protestante histórica e protestante pentecostal. 
Para os homens que haviam tido a experiência 
de reprovação escolar no EF, as chances de 
reprovação aumentaram em 50% em relação 
aos que nunca haviam passado por tal situação. 
Nesse caso, os riscos para os homens foram bem 
menores do que os verificados para as mulheres 
(OR=2,09). Diferentemente do observado para as 
mulheres, para os homens, já ter abandonado a 
escola no EF atuou como fator de proteção para 
a reprovação (OR=0,24). Como ocorrido com as 
mulheres, autoavaliar suas notas como médias 
ou boas foi fator protetivo para a reprovação 
(OR=0,32 e OR=0,07, respectivamente).

No modelo 5, quando inseridos os 
aspectos relacionados ao estilo de vida, para 
o sexo masculino, as chances de reprovação 
no 2º ano do EM foram 66% maiores para 
alunos pardos do que para alunos brancos. 
Houve um aumento de 10 pontos percentuais 
nos riscos de reprovação para os alunos pardos 
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em relação ao modelo 4. Para os homens que 
responderam beber algum tipo de bebida 
alcoólica e para aqueles que haviam sofrido 
violência dentro da família, as chances de 
reprovação são superiores a 25% e 66%, 
respectivamente, comparado aos alunos de cor/
raça branca. Já para os que experimentaram 
a violência na vizinhança da escola foi um 
fator protetivo (OR=0,66). Observa-se ainda 
que houve uma redução nas chances de 
reprovação segundo as idades, com destaque 
para 18 anos, que iniciou com uma OR=11,33, 
e no final dos modelos, com uma OR=5,66. Nas 
demais variáveis relacionadas aos blocos de 
outras características demográficas, situação 
socioeconômica e história escolar, houve 
pequena variação nas chances de reprovação.

Em suma, os fatores de risco para a 
reprovação no 2º ano do EM para as mulheres 
foram: ser preta; estar grávida do primeiro 
filho; morar com somente com a mãe ou 
somente com o pai; ter mãe com ensino 
superior ou mais; ter abandonado a escola no 
EF e ter sofrido violência dentro da escola. 
Para os homens: trabalhar ou já ter trabalhado; 
ter pai participando da vida escolar; ter mãe 
protestante histórico ou que não tenha religião; 
fazer uso de bebida alcoólica. Para ambos os 
sexos, se destacaram as categorias: ser pardo; 
idade acima de 15 anos; ter mãe protestante 
pentecostal; ter sido reprovado no EF e ter 
sofrido violência dentro da família.

As variáveis que se apresentaram como 
fatores protetivos para as mulheres foram: ter 
pai participando da vida escolar; ter mãe com 
EM completo; ter frequentado a pré-escola; 
gostar médio da escola; gostar muito dos pro-
fessores. Para os homens: estar na categoria 
outros em raça/cor (amarela, indígena e ou-
tros); ter família com renda familiar acima 
de 1 salário mínimo; morar com o pai; não 
ter ninguém participando da vida escolar; ter 
abandonado a escola no EF e ter sofrido vio-
lência na vizinhança da escola. Para ambos os 
sexos: ter notas autoavaliadas como médias ou 
boas e ter mãe protestante neopentecostal.

Cabe ressaltar que, para ambos os sexos, 
no modelo final, os resultados apontam maiores 
chances de reprovação no 2º ano do EM para 
os alunos que se autodeclararam como pardos 
em relação aos brancos. Mas, observa-se que 
os ricos de reprovação para as mulheres foram 
maiores em relação aos verificados para os 
homens, chegando 2,23 vezes contra 1,66.

Discussão e considerações finais

O objetivo do presente artigo foi verificar 
a associação entre raça/cor e reprovação de 
alunas e alunos matriculados no 2º ano do EM 
da REE em 2009, em nove municípios da RMBH, 
por meio do controle de variáveis comumente 
mencionadas na literatura. Como os dados são 
de natureza transversal, não é possível fazer 
relações de causalidade entre as variáveis de 
interesse. A aplicação dos dados longitudinais 
será o prosseguimento deste estudo e permitirá 
verificar se as relações entre as variáveis se 
conformam em causalidade e em que sentido 
isso acontece. Outro ponto importante a ser 
lembrado é que a presente pesquisa se configura 
como um estudo de caso, e, por isso, não pode 
ser generalizada para outras populações. Além 
disso, mudanças nas condições encontradas em 
2009 ao longo dos 6 últimos anos podem ter 
ocorrido, mas acredita-se que não tenham sido 
suficientes para promover grandes alterações 
nas observações realizadas.

Em vários trabalhos relacionados ao 
desempenho escolar, o sexo é analisado como 
variável explicativa. No presente trabalho 
busca-se uma análise mais profunda sobre como 
os fatores associados à reprovação ocorrem 
para homens e mulheres separadamente. Os 
resultados encontrados no presente trabalho não 
foram iguais aos da literatura, fato que pode 
estar relacionado à seletividade da população, ao 
tamanho da amostra ou mesmo a características 
específicas da população. Ainda assim, mostram 
diferenciais entre os sexos que podem estar 
ligados às questões de gênero que impõem papéis 
diferenciados para homens e mulheres.
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Os estudos voltados para o tema raça/cor 
demonstram a ocorrência da estratificação social, 
e trabalhos na área da educação também apon-
tam que esse processo é reforçado. Além disso, 
na literatura, alunos de raça/cor negra (pretos e 
pardos) possuem maiores riscos de reprovação 
principalmente para o sexo masculino (ALVES 
et al., 2007; SOARES; ALVES, 2003; ALVES, 
2006; FONSECA, 2010; GONÇALVES, 2008). 
Diferentemente do encontrado na literatura, 
ser homem de raça/cor preta não se apresentou 
como fator de risco para a reprovação no 2º ano 
do EM, em 2009.  Mas, ser pardo representou um 
risco 66% maior de reprovação em relação ao re-
sultado para alunos de cor branca, mesmo após 
o controle pelas variáveis relacionadas às outras 
características demográficas, situação socioeco-
nômica, história escolar e estilo de vida.

A situação das mulheres se apresentou 
mais crítica, já que o risco de reprovação para 
as de raça/cor parda foi mais que o dobro do 
verificado para as alunas de raça/cor branca, 
bem como para as de raça/cor preta, com riscos 
50% a 60% mais elevados em relação à categoria 
de referência. Quando controlado pelas outras 
características demográficas e pela situação 
socieconômica, houve uma redução no risco de 
reprovação, demonstrando talvez que os fatores 
relacionados à idade, gravidez ou ter filhos, bem 
como, não morar com pai e mãe no domicílio e ter 
mãe protestante pentecostal tem uma associação 
mais forte com a reprovação, reduzindo o efeito da 
raça/cor. No entanto, quando inseridas variáveis 
relativas à história escolar e ao estilo de vida, o 
risco de reprovação aumentou. Pode-se dizer que 
ser reprovado no EF e ter sofrido violência dentro 
da família e da escola potencializa o efeito da 
raça/cor sobre as chances de reprovação.

Para os homens, quando inseridas as 
variáveis relativas à situação socioeconômica, 
no modelo 3, as chances de reprovação para os 
alunos de raça/cor parda aumentaram em 14 
pontos percentuais em relação ao modelo 2. Esse 
resultado talvez esteja ligado ao efeito do trabalho, 
que para os homens impõe riscos elevados para 
a reprovação. Além disso, morar somente com o 
pai e ter mãe protestante histórica ou sem religião 

também pode ter contribuído para essa evolução 
nas chances de reprovação entre os modelos.

A idade é considerada um fator de risco 
para a repetência escolar, sendo que, quanto 
maior a idade, maior a chance de repetir a série, 
o que leva à distorção idade-série e aumenta 
a possibilidade de abandono escolar, conforme 
mencionado por Luz (2008). Observou-se que, 
para o sexo masculino, o risco de reprovação 
no 2º ano do EM, em 2009, foi superior ao do 
sexo feminino para todas as idades até o modelo 
3. Quando inseridos os aspectos relacionados 
à história escolar e ao estilo de vida, para as 
idades 16 e 17 anos, houve uma reversão, 
isto é, as mulheres tiveram maiores riscos de 
reprovação escolar em relação aos homens.

Outro aspecto também discutido na litera-
tura é a maternidade e a paternidade na adolescên-
cia e o efeito sobre o desempenho escolar. Somente 
para as mulheres, ter filho apresentou forte asso-
ciação como a reprovação no 2º ano do EM. No 
trabalho de Aquino et al. (2003), os autores apon-
tam haver maiores restrições para o sexo feminino 
na compatibilização de se exercer os papéis de mãe 
e estudante do que para o sexo masculino.

Quanto ao âmbito religioso, nos estudos 
de Muller e Ellison (2001) e de Anuatti-Neto e 
Narita (2004), o envolvimento religioso do aluno 
e a adesão religiosa da mãe tiverem efeito sobre 
o desempenho escolar dos alunos. No presente 
trabalho, também o efeito da religião da mãe 
sobre as chances de reprovação dos alunos 
foi observado. No modelo final, para o sexo 
masculino, ser filho de mãe protestante histórica 
ou sem religião foi fator de risco. Ao passo que, 
para o sexo feminino, ser filha de mãe protestante 
neopentecostal impôs riscos maiores à reprovação. 
Esses resultados podem ter relação com a forma 
diferenciada pela qual os ensinamentos são 
absorvidos pelos meninos e pelas meninas.

No que se refere à escolaridade familiar, a 
literatura indica que, quanto maior a escolaridade 
familiar (ALVES et al.; 2007), principalmente a 
das mães (RIANI; RIOS-NETO, 2008; BONAMINO 
et al., 2010), menores são os riscos para o 
desempenho escolar. O presente estudo encontrou 
como fator protetivo para a reprovação no 2º 
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ano do EM ser filho de mãe com EM completo. 
Diferentemente do esperado, quando adicionadas 
as características sobre estilo de vida, no modelo 
final, ter mãe com nível superior ou mais foi 
fator de risco à reprovação no 2º ano do EM. Tal 
resultado pode estar relacionado ao fato de que a 
violência dentro da família e da escola possa ter 
anulado o efeito da escolaridade materna.

Quanto à história escolar, ter sido reprova-
do alguma vez durante o EF, tanto para as mu-
lheres, quanto para os homens foi fator de risco, 
sendo maior para as mulheres. Já ter abandonado 
a escola alguma vez durante o EF foi, para o sexo 
feminino, um fator de risco bastante elevado, mas, 
para os homens, foi fator de proteção. Esse aspecto 
pode ser um possível indício de como os fatores 
associados à reprovação atuam de forma diferen-
ciada segundo o gênero. Na população estudada, 
os homens repetem mais e as mulheres abando-
nam mais a escola. Talvez, no caso das adolescen-
tes, isso ocorra devido à gravidez, ou por estarem 
em um contexto social, cuja visão de escolaridade 
não remete a perspectivas de futuro melhor para 
elas. Já no caso dos homens, o fato dos alunos re-
petirem mais pode estar relacionado à dificuldade 
de se conciliar trabalho e estudo. No caso daqueles 
que já tiveram a experiência do abandono escolar 
no EF e estão trabalhando, é possível que, ao retor-
narem à escola, não queiram mais perder tempo, e 
por isso, as chances de reprovação são menores em 
relação às das mulheres.

No que se refere ao conceito das notas, 
quando consideradas pelas alunas e alunos 
como médias ou boas foi fator protetor para 
a reprovação para ambos os sexos. Para os 
adolescentes matriculados no 2º ano do EM 
existem algumas peculiaridades na questão 
do sentimento de gostar e da importância 

dos aspectos da escola que interferem sobre o 
desempenho escolar. Para o sexo feminino, 
gostar da escola e dos professores teve papel 
preponderante e efeito protetivo, já para o sexo 
masculino não teve relevância. Nesse caso, 
parece que para as mulheres o relacionamento 
interpessoal surtiu mais efeito.

Com relação ao uso de bebida alcoólica, 
somente para os homens a variável se comportou 
como fator de risco para a reprovação no 2º 
ano do EM, no ano de 2009. Interessante é o 
papel da violência sobre o desempenho escolar. 
No universo masculino, a violência dentro 
da família foi importante, e para as mulheres, 
apesar de tanto a violência dentro da família, 
quanto dentro da escola terem se apresentado 
como fatores de risco para a reprovação, a 
magnitude da violência dentro da escola foi bem 
mais elevada, quando comparada à dentro da 
família. Acredita-se que esse resultado represente 
uma mudança de comportamento das mulheres, 
pois a violência dentro da escola normalmente 
era relacionada aos homens. Já o maior uso 
de bebidas alcoólicas pelos homens pode estar 
relacionado à maior violência dentro da família.

Este artigo sugere que raça/cor da pele 
e gênero precisam ser levados em consideração 
para que o risco de reprovação no 2º ano do EM 
seja reduzido nos municípios estudados, todos 
eles regiões pobres da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Apesar de os resultados não 
poderem ser generalizados para o país como 
um todo, eles podem deixar lições importantes 
para outras áreas pobres de outras regiões 
metropolitanas. Fracassos acadêmicos no EM 
certamente persistirão caso aspectos ligados à 
raça/cor da pele e gênero não sejam tratados 
com a devida atenção.
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Educação, empoderamento e lutas pelo 
reconhecimento: a questão dos direitos de cidadania

Manuel Gonçalves BarbosaI

Eldon Henrique MühlII

Resumo

A revisão em baixa de certos direitos de cidadania, como os sociais e os 
laborais, em contextos de ajustamento estrutural e de crise econômica, 
está a reacender as lutas pelo reconhecimento, já não propriamente 
em termos de reconhecimento cultural ou identitário, como de fato se 
verificou, com intensidade, nas duas últimas décadas, mas em termos 
de reconhecimento jurídico, ou seja, de respeito por expectativas que 
podem ser satisfeitas porque estão legalmente protegidas. A educação, 
sendo fiel à sua vocação de defesa da integridade da pessoa humana, 
pelo menos desde a afirmação iluminista desse valor, não se pode 
alhear dessas brigas pelo reconhecimento jurídico. Tem seguramente 
um papel a desempenhar nessas contendas, mas qual, e de que modo? 
Esta é a questão de investigação que leva a demandar três objetivos: o 
primeiro consiste em associar a educação às brigas pelo reconhecimento, 
convocando, para o efeito, a “gramática moral dos conflitos sociais” de 
Honneth; o segundo, vinculando educação e empoderamento, procura 
mostrar que este último, não obstante dissensos interpretativos, pode 
ser interessante para definir o envolvimento da educação nas lutas 
pelo reconhecimento jurídico; o terceiro, por fim, consiste em delimitar 
as principais articulações desse papel em termos de empoderamento. 
A investigação, conjugando o quadro analítico honnethiano com a 
revisão de literatura sobre diagnósticos da “recessão jurídica” que hoje 
se vive em diversos contextos, nomeadamente nos países europeus 
mais fortemente atingidos pelas políticas de austeridade como modelo 
ou paradigma de resposta à crise do euro, das dívidas públicas e do 
Estado de bem-estar social, leva a concluir que a “era dos direitos” está 
sob ameaça e que a educação, mediante práticas de empoderamento 
bem delineadas, pode ser estratégica na potenciação de reações 
individuais e sociais ao ressurgimento desse tipo de ameaça.
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Education, empowerment and struggles for recognition: 
citizenry rights
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Abstract

The downward revision of certain citizenry rights, such as social 
and labor rights, in contexts of structural adjustment and economic 
crisis, is rekindling the struggles for recognition, not exactly as 
cultural or identity recognition as one has observed with intensity in 
the last two decades, but in terms of legal recognition, that is, the 
respect for the expectations that can be met because they are legally 
protected. Education, faithful to its vocation to defend the integrity 
of the human person, at least since the Enlightment statement of 
such value, cannot be unaware of such fights for legal recognition. 
It certainly has a role to play in these disputes, but which one 
and how? This is the subject of the this investigation which leads 
us to demand three objectives: the first one consists of associating 
education with the fights for recognition, calling for that effect the 
“moral grammar of the social conflicts” by Honneth; the second, 
linking education to empowerment, seeks to show that the latter, 
notwithstanding interpretative dissentions, may be interesting 
to define the involvement of education in the struggles for legal 
recognition; the third and final objective consists of outlining the 
main articulations of such role in terms of empowerment. The 
research, by combining Honneth´s framework with the review of the 
literature on diagnostics of “legal recession” that we have been going 
through in several contexts, namely in the European countries more 
strongly affected by the austerity policies as a model or paradigm to 
respond to the crisis of Euro, of the public debt and of the welfare 
State, leads us to conclude that the “era of rights” is under threat 
and that education, by means of  those well-defined practices of 
empowerment, may be strategic in potentiating individual and social 
reactions to the revival of this kind of threat.
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Introdução

A conflitualidade social em torno do 
reconhecimento, volvidas que estão duas 
décadas de intensos e duros debates acerca do 
multiculturalismo, especialmente nos destinos 
de maior atratividade migratória, continua 
viva nas arenas da discussão pública e não 
apenas por esse motivo: o do respeito pelas 
idiossincrasias e especificidades culturais de 
pessoas e coletividades por vezes bastante 
variadas. Sendo certo que também passam 
por aí, as lutas pelo reconhecimento não se 
esgotam nessas lutas de identidade. O âmbito 
das lutas é mais vasto, como aliás começamos a 
perceber face ao reacendimento, de resto nada 
surpreendente, das lutas pelo reconhecimento 
jurídico dos direitos de cidadania, direitos 
que sofrem as investidas do projeto político 
neoliberal, especialmente depois do crash 
financeiro de 2008 e do consequente 
reajustamento negativo dos padrões de vida 
de muitos segmentos populacionais num 
grande número de sociedades industrializadas, 
com particular incidência nos países da zona 
europeia que estão implementando programas 
governamentais de austeridade visando a 
redução dos défices públicos e a sustentabilidade 
do Estado-social, entretanto atingido pela crise 
da moeda única, isto é do euro, e da própria 
crise econômica que se instalou depois do abalo 
sísmico do sistema financeiro mundial.

A revisão em baixa dos direitos de 
cidadania, designadamente os que se reportam 
às áreas do trabalho e da segurança social, está 
provocando indignação junto das populações 
afetadas e a educação, sendo fiel à sua vocação 
normativa de defesa da integridade humana, 
pelo menos desde os alvores da modernidade 
ocidental, não pode assistir passiva a essa 
situação. A sua agenda, vista sob esse prisma, 
vai muito além da formação de “capital 
humano” e da capacitação para o emprego. 
Inclui também, dadas as circunstâncias 
presentes, o envolvimento ativo nas lutas pela 
defesa da pessoa jurídica e dos seus direitos, 

ajudando, em termos de empoderamento, todos 
aqueles e aquelas que resistem, nos contextos 
de encolhimento desses direitos, às investidas 
de todo um programa de reformas claramente 
alinhado com as posições mais retrógradas em 
termos de prerrogativas cidadãs.

Como primeira tarefa, e como primeiro 
objetivo, surge pois a necessidade de situar 
a educação no contexto das lutas pelo 
reconhecimento, dando particular saliência 
à questão dos direitos de cidadania que 
se fragilizam hoje em dia. Aqui, e como 
referencial de análise, faz todo o sentido 
reatualizar a concepção honnethiana das lutas 
pelo reconhecimento, autonomizando, nessa 
concepção, o reconhecimento especificamente 
jurídico como via de respeito pela integridade 
da pessoa, e tendo como pano de fundo, ou 
contexto de referência, os cenários sociais 
ocidentais onde se travam essas lutas.

Já como segunda tarefa e, portanto, 
como segundo objetivo, importa articular a 
educação com o empoderamento, uma vez que 
é através deste último que a educação melhor 
se perfila como coadjuvante das lutas pelo 
reconhecimento na área do direito. A questão, 
neste ponto da argumentação, é fazer vir ao de 
cima a controvérsia de sentidos que envolve 
essa interessante relação entre a educação e o 
empoderamento.

Por fim, e não menos importante, torna-
se necessário mostrar de que modo é que se 
estrutura o papel estratégico do empoderamento 
nessas lutas pela defesa da pessoa jurídica 
e dos seus direitos, quando se assiste, com 
preocupação, a uma certa evanescência da 
“era dos direitos”, para não dizer ocaso, nos 
países sujeitos a políticas de austeridade, 
socialmente mais punitivas do que eficazes na 
superação das crises (econômicas, financeiras, 
orçamentais) relativamente às quais se perfilam 
como antídoto ou solução.

A intenção do artigo é, portanto, 
esta: associar a educação às lutas pelo 
reconhecimento, especialmente na frente dos 
direitos de cidadania mais fragilizados hoje em 
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dia, convocando, para o efeito, a “gramática 
moral dos conflitos sociais” de Honneth, e 
mostrar de que maneira é que o empoderamento, 
potenciado pela educação, pode adquirir nessas 
lutas um importante papel em ordem a conter, se 
não mesmo a acabar, com a evidente erosão de 
certos direitos fundamentais do cidadão, onde 
quer que aconteça, ou onde está acontecendo, 
como é o caso dos contextos europeus de 
políticas juridicamente recessivas.

A questão dos direitos de 
cidadania: contextualizando a educação 
nas lutas pelo reconhecimento jurídico

A crescente mercantilização da educação 
e a sua submissão, aparentemente sem oposição, 
à lógica do mercado laboral e de suas supostas 
necessidades em “capital humano”, mesmo sem 
evidentes melhorias ao nível das perspectivas 
de emprego nas zonas mais duramente afetadas 
pela crise pós-2008 (STANDING, 2014, p. 129), 
está fazendo esquecer que a agenda normativa 
da educação, pelo menos desde a difusão dos 
ideais iluministas de liberdade e de emancipação, 
não se resume, e muito menos se esgota, 
nessa dimensão utilitária. A educação é mais 
do que ajustamento profissional das pessoas. 
Mal estaríamos se a educação se limitasse “a 
produzir well adjusted people” (ADORNO, 
1998, p. 96) em termos profissionais, que é 
o que hoje se assume como prioritário numa 
série de políticas de cariz neoliberal, sobretudo 
nos países mais fustigados pela recessão 
econômico-financeira dos últimos anos, em 
particular certos países da região europeia e da 
zona euro que, devido a resgates e a políticas 
de ajustamento estrutural, se viram obrigados 
a reconfigurar os seus sistemas educativos de 
acordo com essa orientação market friendly.

A reconstrução normativa da educação, 
para usar uma linguagem inspirada na 
estratégia metodológica tão apreciada por 
Axel Honneth (2014, p. 20) nos seus trabalhos 
acerca “da teoria da justiça como análise da 
sociedade”, faz certamente vir ao de cima outros 

aspetos dessa práxis. Não é só a formação 
de “capital humano” e o desenvolvimento da 
empregabilidade que lhe dá nome e identidade. 
Também lhe dá nome e identidade, pelo 
menos desde os alvores da modernidade e, em 
particular, desde o Iluminismo (KANT, 1995, 
p. 11), a defesa da liberdade, da emancipação 
e da integridade social do ser humano, todas 
necessárias ao respeito e à estima de um sujeito 
titular de direitos.

É mediante a afirmação destes valores e 
ideais que a educação se associa às lutas que 
hoje se fazem em nome do respeito pela pessoa 
humana, mau grado toda uma tendência que 
a pretende silenciar através de “várias formas 
de pedagogia pública” (GIROUX, 2011, p. 134) 
de características marcadamente neoliberais. O 
que está em causa, usando a teoria social crítica 
do atual diretor do Instituto de Investigações 
Sociais de Frankfurt, ou seja, Axel Honneth, é o 
envolvimento e o compromisso ativo das práticas 
educativas com as lutas pelo reconhecimento, 
lutas que não se explicam, segundo Honneth 
(2011, p. 215-226), pela lógica da prossecução 
de interesses coletivos, tanto materiais como 
culturais e simbólicos, mas por uma gramática 
que articula reivindicações morais a partir 
do momento em que são defraudadas as 
expectativas de reconhecimento em três esferas 
fundamentais: a esfera das relações íntimas 
(amor, amizade); a esfera das relações jurídicas 
(lei, direito); e a esfera das relações sociais (vida 
social e trabalho).

Nestas esferas (que configuram a 
ordem sociomoral da sociedade capitalista 
burguesa) desenvolvem-se formas específicas 
de reconhecimento (reconhecimento afetivo, 
reconhecimento jurídico e reconhecimento 
social) em função dos princípios que regem essas 
esferas: o amor (no reconhecimento afetivo); a 
igualdade jurídica (no reconhecimento jurídico) 
e a valorização social (no reconhecimento 
social). As expectativas normativas dos 
indivíduos, dos grupos e das organizações 
são que esses princípios se concretizem 
adequadamente, ou de forma justa, nas 
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diferentes esferas de interação humana. Quando 
assim não acontece, os indivíduos e os coletivos 
sentem-se moralmente rebaixados e socialmente 
humilhados. Ou seja, desrespeitados nas suas 
expectativas normativas:

O que motiva os indivíduos ou grupos 
sociais a questionar a ordem social 
dominante e a colocar resistência prática 
é a convicção moral de que, com respeito 
às suas situações ou particularidades, os 
princípios de reconhecimento tidos por 
legítimos se aplicam de maneira incoerente 
ou inadequada. (HONNETH, 2006, p. 124).

A falta de respeito, nessa ordem de ideias 
e, portanto, nesse particular sentido,

Deve considerar-se a base motivacional de 
todos os conflitos sociais: os sujeitos ou 
grupos consideram que não são respeitados 
em certos aspetos das suas capacidades 
ou características porque se convenceram 
que a prática institucional de um princípio 
legítimo de reconhecimento não reflete 
estas disposições de forma injustificável. 
(HONNETH, 2006, p. 124-125).

O que Honneth tenta demonstrar, 
conjugando reflexão filosófica com manejo 
de dados empíricos, é que as experiências 
negativas, parciais ou distorcidas de 
reconhecimento social, são, na verdade, a “fonte 
de conhecimento, emocionalmente vinculada, 
da resistência social e dos levantamentos 
coletivos” (HONNETH, 2011, p. 193). As lutas 
sociais assentam, pois, em reivindicações morais 
de reconhecimento social. Verifica-se, assim, 
que a gramática dessas lutas é moral, mesmo 
no caso em que se percebe, à superfície dessas 
lutas, uma prossecução de interesses materiais e 
culturais (HONNETH, 2011, p. 223).

No que concerne o reconhecimento 
jurídico, que é aqui o que nos interessa destacar, 
a subtração de direitos fundamentais individuais, 
ou, se quisermos, a privação e a exclusão desses 

direitos, é que constituem, nesse domínio, a 
verdadeira razão da indignação e da revolta. A 
“Era dos Direitos” (BOBBIO, 2004), inaugurada 
com a modernidade e, em especial, com o 
jusnaturalismo, veio dizer que todos os seres 
humanos são sujeitos de direitos e que merecem 
tratamento igualitário nesse particular. Ora, e 
apesar da discrepância, observada em muitos 
lugares, entre direitos de facto e direitos de jure, o 
sentimento de injustiça é grande quando se nega 
o “direito a ter direitos” (ARENDT, 1978, p. 383), e 
não só no sentido mais básico do pertencimento a 
uma comunidade política (BIRMINGHAM, 2006, 
p. 59), mas também no sentido da titularidade 
de “direitos subjetivos” (RICOEUR, 2004, p. 291) 
segundo a tradicional divisão desses direitos em 
civis, políticos e sociais.

A explicação honnethiana das lutas 
sociais, nomeadamente nas questões de 
reconhecimento jurídico, é uma boa base de 
enquadramento para a compreensão das lutas 
pela defesa dos direitos de cidadania que hoje 
se multiplicam um pouco por todo o lado, 
especialmente nos contextos onde mais se fazem 
notar os efeitos da recessão pós-2008, tanto 
mais quanto essas lutas são protagonizadas, 
em não pouca medida, por movimentos sociais 
cuja autocompreensão, e designação, se faz em 
termos morais. Exemplo paradigmático, pela 
notoriedade alcançada nestes últimos anos, é o 
movimento dos Los Indignados.

O que está acontecendo, e que se entende 
bem com a “gramática” de Axel Honneth, é um 
ataque aos direitos universais de cidadania, 
designadamente sociais e laborais, e que 
tanta indignação provoca nas populações 
mais afetadas pela revisão em baixa desses 
direitos. Dir-se-á que nada de novo sob o sol, 
pois o ataque aos direitos subjetivos não é de 
agora. Verifica-se, pelo menos, desde os finais 
dos anos 1970 e do ressurgimento do projeto 
político neoliberal na ação governamental de 
vários países, tanto em economias de mercado 
emergentes como em economias abastadas.

Se é verdade tudo isso, ao ponto de se poder 
dizer, com Ferreira (2014, p. 30), que a “dissolução 
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dos consensos, provocada pela crise económica 
dos anos 1970, anunciou a culpa dos Estados-
providência, das economias neokeynesianas e 
dos direitos de cidadania”, também é certo que 
não podemos ignorar uma situação cada vez mais 
problemática para esses direitos. Os direitos de 
cidadania, infelizmente, tornaram-se o objeto de 
eleição das investidas neoliberais, uma espécie 
de barreira que é preciso derrubar para impor, 
em primeiro lugar, mais responsabilidade pessoal 
pelas trajetórias de vida e, em segundo lugar, 
para favorecer, em contexto de crise sistémica, a 
implementação da flexibilidade que há de levar 
a mais competitividade, a mais crescimento e 
a mais emprego. É este ideário cada vez mais 
radicalizado que está a legitimar, sem pudor, o 
ataque sem precedentes aos direitos de cidadania, 
antes de mais os laborais, mediante a precarização 
dos vínculos entre colaboradores e empregadores, 
ou a redução de prerrogativas de negociação 
entre ambos, e dos direitos sociais, agora sujeitos 
a regimes de condicionalidade que lhes retiram 
universalidade, isto é, regimes que negam o 
caráter universal desses direitos segundo critérios 
estabelecidos, e redefinidos a cada momento, 
pelas políticas sociais de tipo assistencialista.

A redução de direitos, nomeadamente 
nessas duas áreas, equivale a (e traduz uma) 
descidadanização, ou seja, uma transformação 
das pessoas em subcidadãos (denizens), isto é, 
em cidadãos de segunda ou terceira categoria: 
“Um subcidadão (denizens) é alguém que, por 
uma razão ou por outra, tem um conjunto de 
direitos mais limitado do que um cidadão” 
(STANDING, 2014, p. 40). A descidadanização 
é uma outra maneira de dizer que somos 
cada vez mais empurrados para um estado de 
“cidadania nua” (APPADURAI, 2013, p. 147), 
uma cidadania seriamente comprometida na 
integralidade dos seus direitos, pelo menos como 
são proclamados, com intensidade retórica, 
na maioria dos ordenamentos constitucionais 
nacionais dos Estados atuais.

O que é deveras preocupante, além do 
fato de essa “cidadania nua” ridicularizar “a 
maioria dos documentos constitucionais e as 

promessas dos governos”, como acidamente 
faz notar Appadurai (2013, p. 151), é a questão 
da crescente generalização dessa condição, um 
pouco por todo o lado:

É crescente o número de pessoas em 
todo o mundo que não tem, pelo menos, 
um desses direitos e, como tal, essas 
pessoas acabam por ter apenas direitos 
de subcidadania (denizenry) e não direitos 
de cidadania (citizenry), vivam elas onde 
viverem. (STANDING, 2014, p. 40).

“O mundo”, como diz o autor mais adiante, 
“está a ficar cheio de subcidadãos” (STANDING, 
2014, p. 177), não por obra e graça de uma 
força transcendente, ou por uma conjugação 
de forças diabólicas, verdadeiramente inaudita, 
mas porque o “Estado está, cada vez mais, a 
converter mais cidadãos em subcidadãos” 
(STANDING, 2014, p. 275).

O emagrecimento dos direitos de 
cidadania é uma realidade perturbadora, 
sobretudo se levarmos em linha de conta a 
importância do direito como “fonte de proteção 
e preservação dos indivíduos na sua integridade 
física, mental e social” (FERREIRA, 2014, p. 
420), tanto mais quanto somos ontologicamente 
frágeis e vulneráveis. Se a estrutura social, em 
muitos lugares, está a produzir vulnerabilidades 
e a precarizar largas faixas da população, então, 
a defesa jurídica efetiva das pessoas torna-se 
incontornável para salvaguardar um pouco 
de decência e dignidade. A questão, desde 
logo, consiste em saber como constituir essa 
defesa, pois, como é expectável, não é maná 
que cairá gratuitamente dos céus. Uma ação 
certamente terá que surgir, porém, não basta 
querer essa ação, é preciso estar empoderado 
(empowered) para lhe dar seguimento e efetiva 
concretização. É assim que surge a questão do 
empoderamento (empowerment) nas lutas sociais 
pelo reconhecimento jurídico, às quais se liga a 
educação de índole emancipadora e libertadora, 
tal como emerge, com maior ou menor 
intensidade, na sua reconstrução normativa.
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Educação e empoderamento: a 
constatação do dissenso

Como “forma de desrespeito” na esfera da 
lei e do direito (HONNETH, 2011, p. 177), a privação 
ou subtração de prerrogativas individuais e, no 
limite, a exclusão pura e simples dessa esfera, 
equivalente ao arendtiano “matar no homem a 
pessoa jurídica” (ARENDT, 1978, p. 381-383), é 
razão necessária, ainda que não suficiente, para 
desencadear lutas sociais pelo reconhecimento 
nos mais diversos contextos. É razão necessária, 
porque dá o impulso a essas lutas através dos 
sentimentos de injustiça e indignação, resultado 
da frustração de expectativas normativas 
nessa área, ou seja, de expectativas segundo 
as quais todos somos merecedores de direitos 
que protegem a nossa integridade como seres 
humanos. Mas é razão insuficiente porque não 
basta a revolta silenciosa contra essa ofensa da 
negação de direitos. Faz falta, como sublinha 
Honneth (2011, p. 219), “articular e processar 
legalmente no espaço público as violações 
e desrespeitos vivenciados como típicos”. 
Uma luta pelo reconhecimento só se torna 
verdadeiramente luta pelo reconhecimento 
quando “as experiências pessoais de desrespeito 
podem ser expostas e interpretadas como algo 
que poderá potencialmente atingir também 
outros sujeitos” (HONNETH, 2011, p. 218). A 
luta social pela expansão do reconhecimento, 
especialmente quando este é atrofiado e 
eventualmente negado por razões injustificáveis, 
é, pois, para ser entendida como:

Processo prático em que experiências 
individuais de desrespeito são interpretadas 
como vivências-chave típicas de todo 
um grupo, de modo que elas podem 
confluir, enquanto motivos orientadores 
da ação, para a reivindicação coletiva 
de um alargamento das relações de 
reconhecimento. (HONNETH, 2011, p. 218).

A questão da agency, ou seja, da 
capacidade de agir no sentido acima descrito e, 

eventualmente, mais além, é algo que se coloca 
nas lutas pelo reconhecimento, designadamente 
jurídico, pois não se vê como se poderia 
aprofundar esse reconhecimento, tanto “no 
plano da enumeração dos direitos subjetivos 
definidos pelo seu conteúdo” como “no plano 
da atribuição desses direitos a novas categorias 
de indivíduos ou grupos” (RICOEUR, 2004, p. 
290), sem capacidade reivindicativa e ações 
bem conduzidas nos espaços constitutivos da 
esfera pública.

A privatização do descontentamento 
relativamente à negação de direitos, fruto de 
“uma individualização massiva da atribuição 
de responsabilidades” em vários campos de 
atividade, como o trabalho remunerado, mas 
não só (HONNETH, 2014, p. 333), dificulta 
certamente a socialização das reivindicações e o 
próprio processo de resistência a essa negação 
de direitos. Seja como for, e este é um aspeto 
que provavelmente não poderemos contornar, é 
difícil haver contenda ou disputa em torno do 
reconhecimento jurídico à margem da agency 
das pessoas que estruturam as coletividades 
humanas, ou seja, dos autores e dos atores que 
eventualmente protagonizam essa luta. Assim 
sendo, e para dar cumprimento a essa condição, 
afigura-se necessário articular a educação com 
o empoderamento, pois é o empoderamento, 
alavancado e assumido pela educação, quem está 
em melhores condições de aprimorar a capacidade 
de agir, reforçando os poderes pessoais de leitura 
crítica da realidade e demais recursos e poderes 
que eventualmente suportarão uma luta pela 
satisfação de expectativas normativas na área 
dos direitos de cidadania.

O envolvimento da educação com o 
empoderamento, sendo estratégico por essas 
razões, precisa se rodear de certos cuidados, uma 
vez que o empoderamento, apesar de significar, 
à letra, mais poder, ou acréscimo de poder, é um 
conceito disputado no espectro das orientações 
políticas vigentes, dando origem por esse fato 
a dissensos interpretativos. À luz de Bacqué 
e Biewener (2013, p. 15-17), e utilizando, 
com algumas adaptações, o seu ilustrativo 
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vocabulário, seria conveniente perspectivar 
essa noção de empoderamento em três tipos ou 
modelos: o radical, por corresponder à prática 
de organizações e movimentos que assumem 
o empoderamento como aquisição de poder 
visando a emancipação e a transformação social; 
o social-liberal, característico do pensamento 
reformista do Estado social; e o neoliberalismo, 
hoje dominante nos discursos e nas práticas da 
governamentalidade ultraliberal.

O empoderamento, no primeiro dos 
modelos, é simultaneamente um processo 
individual e coletivo cujo objetivo é ajudar 
os sujeitos a conduzirem as suas vidas e 
também a emanciparem-se, sendo importante, 
na linha das teorias de transformação social 
de Paulo Freire, ou dos ramos mais radicais 
do movimento feminista, a realização de um 
processo ou dinâmica de “conscientização” 
enquanto parte de um processo de ação: 
“reflete-se para agir, e esta real capacidade de 
ação é fundamental para uma intervenção de 
empowerment” (PINTO, 2013, p. 53). Assente 
numa consciência da opressão social, das 
desigualdades na distribuição do poder e dos 
recursos, esta concepção de empoderamento 
visa permitir aos indivíduos e aos grupos o 
aumento do “poder de agir” (LE BOSSÉ, 2003, p. 
45) no sentido de serem competentes a exercer 
influência na repartição de recursos sociais e 
na definição, eminentemente política, da ordem 
jurídica que rege a vida em comum. Assim, 
e para esse efeito, conjuga-se a tomada de 
consciência crítica com o engajamento crítico e 
político dos indivíduos e dos grupos.

O empoderamento radical, visto na 
sua integralidade, articula três dimensões: a 
dimensão individual ou interior, designando 
o processo que permite a cada indivíduo 
desenvolver uma consciência crítica e a sua 
capacidade de agir, implicando, por esse fato, 
a construção de uma imagem positiva de si, 
a aquisição de conhecimento e competências 
que favoreçam a compreensão crítica do meio, 
o desenvolvimento de recursos individuais e 
a elaboração de estratégias para se atingirem 

objetivos pessoais e coletivos; a dimensão 
interpessoal, organizacional ou coletiva, 
designando o desenvolvimento da capacidade 
de agir em colaboração e em concertação sobre 
pessoas e recursos do meio envolvente; enfim, 
a dimensão política ou social, a qual coloca a 
questão da transformação da sociedade através 
da ação coletiva, nomeadamente quando 
não satisfaz, em alguma das suas esferas, as 
expectativas normativas dos seus membros.

Correspondendo a visões reformistas quer 
da democracia, quer da regulação e da gestão de 
bens públicos, o empoderamento característico 
do modelo social-liberal, ou liberal de esquerda, 
como se poderia designar de outra maneira, 
não vai tão longe na afirmação do carácter 
político desse processo, pelo menos não tão 
longe quanto é desejado pelo empoderamento 
defendido por organizações feministas e 
movimentos populares. O empoderamento que 
aqui está em questão valoriza certamente o 
reforço dos poderes do sujeito, designadamente 
o poder de fazer escolhas múltiplas e o poder de 
fazer opções de vida, como resistir, ou não, à 
humilhação da sua pessoa jurídica, porém, não 
chega a questionar as dimensões estruturais das 
assimetrias ou desigualdades que acabam por 
tolher muitas oportunidades.

As dimensões social e política do 
empoderamento, quando estão presentes, 
apenas são consideradas, como sublinham 
Bacqué e Biewener (2013, p. 94), na “única 
perspectiva de tornar as instituições mais 
representativas e de estimular a reforma das 
políticas públicas, ajudando à construção 
de coligações em torno deste compromisso”. 
Assim, mesmo que incida na capacitação do 
sujeito para formas mais democráticas de 
abordagem das coisas públicas, valorizando o 
capital social, a responsabilidade, a inclusão, a 
cidadania e a participação, o empoderamento 
social-liberal é timorato do ponto de vista 
político e atenua significativamente o sentido 
radical do primeiro modelo de empoderamento, 
uma vez que não dá a devida importância 
ao questionamento dos diferenciais de poder 
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que estão na base do desempoderamento 
(disempowering), tanto de pessoas fragilizadas 
como de grupos vulneráveis.

A despolitização do empoderamento, 
e a consequente neutralização do seu 
alcance radical, é particularmente visível no 
empoderamento neoliberal. Como projeto 
de reforço de poderes ou capacidades, esse 
empoderamento é estritamente individual. 
Consiste, antes de mais, em ações de 
responsabilização dos indivíduos, orientadas, 
em última instância, para o self-help (BACQUÉ; 
BIEWENER, 2013, p. 45), ou seja, para o cuidado 
e o socorro de si mesmo. O empoderamento, 
neste modelo, remete a indivíduos que devem 
tratar de si mesmos: espera-se que eles, 
reforçados na sua capacidade de agir, sejam 
capazes de lidar com as adversidades e estar à 
altura das circunstâncias, fazendo as escolhas 
adequadas e não culpabilizando ninguém, a não 
ser eles próprios, quando as coisas não correm 
bem. Estar empoderado significa, pois, estar 
munido das capacidades que permitem afrontar 
sozinho as questões que se colocam nas várias 
esferas de interação humana, sejam de recursos 
materiais, sejam de humilhações morais. A 
promessa emancipadora do empoderamento, na 
sua versão mais integral, é aqui colocada entre 
parênteses. O que importa é empoderar o sujeito 
para fortalecer a sua resiliência às adversidades, 
não se equacionando, nem por um instante, a 
organização de lutas sociais contra as causas 
estruturais de muitas contrariedades, como 
pode ser o caso, à luz do que temos discutido, da 
precarização social de direitos de cidadania por 
parte de políticas governamentais ultraliberais 
e neoconservadoras.

O que se pode deduzir desta apresentação 
é que o empoderamento, não obstante significar 
sempre mudança, alteração, transformação, e 
isso em termos de poder ou capacidade de agir, 
não quer dizer necessariamente o mesmo nos 
seus diferentes tipos ou modelos. Importa ter 
isto em conta, seja quando se vê a educação 
como empoderamento, isto é, como ação 
de fortalecimento das agencies de pessoas e 

grupos especialmente carenciados, seja quando 
se quer delinear, para efeitos de orientação 
e fundamentação pedagógica, o papel 
instrumental do empoderamento nas lutas que 
hoje se travam na esfera jurídica a propósito do 
reconhecimento de prerrogativas de cidadania.

Relevância instrumental do 
empoderamento nas lutas sociais 
pelo reconhecimento jurídico

Visto à luz do quadro interpretativo de 
Bacqué e Biewener, o empoderamento deixa 
uma sensação agridoce: se por um lado pode ser 
interessante para potenciar as lutas sociais pelo 
reconhecimento jurídico, no sentido honnethiano 
que se dá a essas lutas (HONNETH, 2011, p. 218), 
também é gerador de confusões a seu respeito, 
dadas as conotações políticas do conceito, e não 
só nas versões mais notoriamente politizadas, 
como as versões radicais ou integrais, mas 
também em todas as outras versões ou acepções, 
como as liberais de esquerda e as que hoje 
dominam as referências ao empoderamento: as 
gerenciais e as neoliberais (BACQUÉ; BIEWENER, 
2013, p. 136).

A neutralização destas confusões, 
mesmo sendo difícil de operacionalizar, dado 
o terreno movediço em que terá que assentar, 
acaba por ser importante, pois nem todo o 
empoderamento pode desempenhar um papel 
relevante, ou estratégico, nas lutas sociais pelo 
reconhecimento. Convém assinalar e recordar 
que essas lutas, designadamente na frente dos 
direitos de cidadania, são exigentes e desafiantes 
para os sujeitos que as protagonizam, seja porque 
o contexto é pouco receptivo a reivindicações 
jurídicas de certa índole, como é o caso, 
presentemente, dos direitos sociais e laborais no 
contexto da chamada “Grande Recessão” pós-
2008 (STIGLITZ, 2013, p. 191), seja porque essas 
lutas, baseadas em sentimentos de injustiça e 
em experiências de desrespeito, segundo a 
“gramática moral dos conflitos sociais” de Axel 
Honneth (2011), põem à prova, invariavelmente, 
as competências dos sujeitos: antes de mais, 



798798 Manuel Gonçalves BaRBOSa; Eldon Henrique MüHl. Educação, empoderamento e lutas pelo reconhecimento:...

porque os sujeitos individuais precisam 
articular as suas reivindicações “num quadro 
interpretativo intersubjetivo” (HONNETH, 2011, 
p. 220) a fim de dar alcance grupal a essas 
exigências; depois, porque o sucesso das lutas é 
indissociável da capacidade de agir organizada 
e coletivamente num determinado contexto 
sociopolítico.

A questão que então se coloca, face a 
estes condicionalismos, é a de saber de que 
modo é que o empoderamento pode assumir um 
papel estratégico nas lutas pelo reconhecimento, 
nomeadamente jurídico, e ao abrigo de que 
acepção ou modelo.

Uma resposta minimamente esclarece-
dora engloba vários elementos. Em primeiro 
lugar, o empoderamento com essa função ou 
papel não pode esquecer o caráter eminente-
mente político das lutas sociais pelo reconhe-
cimento de direitos. A ordem jurídica de um 
país, de um Estado-nação, da qual depende o 
reconhecimento de prerrogativas individuais 
de cidadania, é uma construção política que 
muito depende das forças em presença. Alargar 
“os termos de reconhecimento” (APPADURAI, 
2013, p. 234) numa determinada sociedade im-
plica redefinir essa ordem jurídica e, eventu-
almente, transformar a sociedade no seu con-
junto. Quando se desencadeia uma luta pelo 
reconhecimento jurídico, tanto para defender 
direitos como para os ampliar, o que se trava 
é uma “batalha” política por novas formas de 
viver juntos, com mais respeito e mais conside-
ração igualitária de todos, pois as expectativas 
normativas dos cidadãos, numa ordem jurídica 
de direito democrático, assentam nessa igual-
dade. O problema, claro, é quando existe uma 
igualdade de jure e não uma igualdade de facto. 
Mas neste caso, ainda, a reposição da paridade 
entre uma e outra depende de lutas essencial-
mente políticas.

Ao empoderamento com sentido político, 
que não doutrinário, das lutas sociais pelo 
reconhecimento jurídico, precisa se acrescentar, 
em segundo lugar, a dimensão pessoal e 
interpessoal dessas lutas, ou seja, a consciência 

de que é preciso agir tanto individualmente como 
coletivamente para que se atinjam resultados 
positivos. Se do lado individual é importante que 
surja indignação e revolta face a desrespeitos e 
humilhações, pouco adiantaria se essas reações 
emocionais não dessem lugar a ações coletivas 
de protesto e de mudança do status quo, por 
mais que seja difícil dar esse passo devido à 
crescente individualização dos protestos sociais, 
ela própria consequência do “mecanismo de 
culpabilização dos indivíduos” (FERREIRA, 2014, 
p. 239) nas atuais configurações sociopolíticas 
neoliberais. Seja como for, e para ser relevante ou 
decisivo nas lutas sociais pelo reconhecimento 
jurídico, o empoderamento precisa de assumir, e 
ser consequente em termos programáticos, essa 
dupla fisionomia (individual e coletiva) das lutas 
pela lei e pelo direito.

A mudança que se pretende com o 
empoderamento, consistindo basicamente, e 
segundo Le Bossé (2003, p. 34), “em aumentar 
a capacidade das pessoas, individualmente ou 
coletivamente, de influenciar a sua realidade 
segundo as suas aspirações”, implica, em 
terceiro lugar, assumir que essa mudança 
apresenta dois polos igualmente necessários: o 
polo dos recursos individuais (as competências 
cognitivas, a crença em si mesmo, a autoestima, 
as competências participativas, a capacidade 
de imaginar futuros alternativos e de articular 
uma voz de protesto, entre outras) e o 
polo dos recursos coletivos (a presença de 
possibilidades de ações individuais e coletivas, 
as condições de acesso e utilização de serviços, 
a disponibilidade de meios financeiros, por 
exemplo). A ter um papel determinante nas 
lutas pelo reconhecimento jurídico, tal como 
podem ocorrer nos contextos de negação e 
exclusão de direitos, o empoderamento vê-se 
na necessidade de jogar com essas polaridades, 
seja para evitar o esquecimento de mudanças 
estruturais, relativas à modificação de condições 
estruturais, seja sobretudo para desencadear, 
junto das pessoas implicadas, a sua capacitação 
em termos de competências, isto é, de poderes 
de agir no meio onde se processam as suas lutas.
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Colocando a pedra de toque na polaridade 
dos recursos individuais, obviamente sem cair 
“na miragem do self-empowerment” (LE BOSSÉ, 
2003, p. 42), ou seja, na ideia segundo a qual 
é suficiente a mudança individual para que as 
aspirações das pessoas se tornem realidade, 
conviria, de forma necessariamente breve, e para 
efeitos de prática pedagógica de empoderamento, 
delimitar as principais áreas de incidência dessa 
prática. Podendo estender-se por vários tópicos 
e dar lugar a amplos desenvolvimentos, o 
objetivo de síntese identifica, pelo menos, três 
grandes áreas de práticas de empoderamento 
que interessam sobremaneira às lutas sociais 
pelo reconhecimento jurídico.

Antes de mais, o empoderamento 
cognitivo assente, por um lado, no reforço 
do poder de compreensão das realidades 
sociais que afetam as vidas das pessoas, 
nomeadamente os diferenciais de direitos que 
criam subalternidades e indignidades, e, por 
outro, no desenvolvimento de uma consciência 
crítica enquanto etapa prévia a uma ação 
transformadora e emancipadora, seja sob a 
forma de “conscientização” (FREIRE, 1975, 
p. 30), seja na modalidade de consciousness 
raising (BACQUÉ; BIEWENER, 2013, p. 69), e 
isso não obstante as dificuldades de acesso à 
crescente complexidade dos sistemas sociais.

Uma segunda área de prática pedagógica 
de empoderamento que torna este último 
relevante nas lutas pelo reconhecimento 
jurídico, e que de resto vem completar o trabalho 
realizado na área do empoderamento cognitivo, 
é aquilo a que se pode chamar, com base em 
Zimmerman (1995, p. 581), “empoderamento 
psicológico”, ou seja, a ação que consiste em 
reforçar a crença do sujeito em si mesmo e em 
melhorar a sua autoestima (self-esteem) e a 
sua autoconfiança por forma a acreditar que, 
apesar das forças antagônicas e dos poderes 
invalidadores, é possível uma ordem social 
mais justa e mais respeitadora da integridade 
da pessoa humana. O empoderamento, 
visando neste caso suspender a descrença da 
pessoa em si mesma, nas suas possibilidades 

e capacidades, conduz ao melhoramento da 
autoimagem e ao alargamento do horizonte 
de possíveis, sendo importante, neste último 
sentido, focalizar-se no reforço da “capacidade 
à aspiração” (APPADURAI, 2013, p. 237), ou 
seja, no fortalecimento do poder de imaginar 
futuros alternativos e outras possibilidades.

O empoderamento político, por fim, 
dá configuração a outra área não menos 
importante que as anteriores, por duas ordens 
de razões: em primeiro lugar, porque é essencial 
à politização das questões jurídicas através da 
potenciação da capacidade de leitura política 
dessas questões, especialmente quando estão 
em causa ofensas aos direitos básicos das 
pessoas sob a forma de justificações ideológicas 
conjunturais, como é o caso das políticas 
emergenciais de resposta à crise dos défices e 
das dívidas públicas num número considerável 
de países. Depois, e em segundo lugar, porque o 
empoderamento político é seminal na geração 
de poderes sem os quais não é possível um 
engajamento colaborativo, lúcido e crítico na 
mudança dos sistemas de normas legais que são 
responsáveis pela precariedade, a insegurança, 
o sofrimento e o medo de viver de um cada vez 
maior número de pessoas em todo o mundo, 
como já tivemos oportunidade de evocar à luz 
desse importante estudo de Standing (2014): O 
precariado: nova classe perigosa.

O que se espera, nessa terceira área 
de empoderamento, é o reforço da agency 
política dos cidadãos ou, se quisermos, a sua 
competência política, tanto no que supõe de 
literacia sobre problemáticas jurídicas, como no 
que diz respeito à participação ativa nas lutas 
pela modificação dos termos de reconhecimento 
em que são encerrados.

A maneira como essas três áreas de 
empoderamento podem ser alavancadas 
pela prática pedagógica junto de pessoas e 
coletividades é algo em aberto e depende muito 
das circunstâncias concretas: “Trata-se sempre 
de modificar uma realidade precisa com a ajuda 
de atores claramente identificados e segundo 
formas que variam em função dos contextos” 



800800 Manuel Gonçalves BaRBOSa; Eldon Henrique MüHl. Educação, empoderamento e lutas pelo reconhecimento:...

(LE BOSSÉ, 2003, p. 35). Seja como for, e à luz 
de bons exemplos registados na obra Women, 
education and empowerment, de Carolyn Medel-
Añonuevo (1995), sempre se poderá dizer que a 
pedagogia requerida pressupõe a participação 
ativa das pessoas visadas, o respeito pela sua 
cultura e saberes, as relações horizontais, 
a rejeição do paternalismo, a discussão de 
problemas, a comunidade de diálogo e de 
aprendizagem, os ateliês de conscientização, 
a valorização de competências existentes em 
vez da culpabilização ou da evidenciação de 
fraquezas, o respeito cognitivo ou epistêmico, 
isto é, levar a sério o modo como as pessoas veem 
o seu mundo e, ainda, a participação cognitiva, 
ou seja, o direito a participar na definição das 
situações objeto de intervenção, como pode ser o 
caso de uma luta pelo reconhecimento jurídico.

A pedagogia com esses referenciais, 
podendo sustentar múltiplas ações educativas, é 
especialmente apropriada para o fortalecimento 
de sujeitos que precisam fazer ouvir a sua voz 
quando os seus direitos de cidadania são objeto 
de limitação ou negação. A obra de Carolyn 
Medel-Añonuevo, acima referida, apresenta 
interessantes narrativas para atualizar 
esse trabalho em contextos de intervenção 
comunitária, mas não é a única. Também se 
poderiam convocar, com toda a propriedade, os 
trabalhos de Paulo Freire, nomeadamente pela 
sua exemplaridade em termos de conscientização 
(FREIRE, 1967, p. 101-122), uma vez que está 
fora de questão fazer a economia dessa etapa nos 
processos de empoderamento com finalidades 
de reconhecimento jurídico e de justiça social 
dos sujeitos particularmente mais vulnerados 
pelas políticas neoliberais e neoconservadoras.

Assim, pois, o empoderamento não tem 
como se desenvolver segundo esses cânones 
se não se coloca na esfera do empoderamento 
radical, empoderamento que se define como 
processo através do qual os atores sociais 
“desenvolvem uma ‘consciência social’ ou uma 
‘consciência crítica’ permitindo-lhes desenvolver 
um ‘poder interior’ e adquirir capacidades de 
ação, um poder agir simultaneamente pessoal 

e coletivo, inscrevendo-se numa perspectiva de 
mudança social” (BACQUÉ; BIEWENER, 2013, p. 
8). Esse é o tipo de empoderamento que melhor 
atualiza as versões dos anos 1970, assumidas por 
grupos feministas e movimentos populares, tanto 
na Europa como no continente americano e na 
Ásia do Sul, e que melhor se ajusta ao trabalho 
educativo que se alinha pelo fio condutor da 
capacitação de quem precisa defender as suas 
prerrogativas jurídicas mais elementares.

Conclusão

Quando se diz, com algum dramatismo, 
que “o sol está se pondo sobre a ‘Era dos 
Direitos’ e que não são necessários muitos dados 
para fundamentar essa conclusão na presente 
situação da globalização” (ZOLO, 2012), essa não 
é seguramente uma boa notícia para quem está 
mais exposto aos fatores de precarização da vida 
de todos os dias, como são a implementação do 
“evangelho da flexibilidade” (STANDING, 2014, 
p. 57) na esfera do trabalho, com a consequente 
desregulamentação das relações laborais, e a 
diminuição de prestações sociais nas situações 
em que são mais necessárias, como é o caso 
do desemprego de longa duração, da doença 
incapacitante e da aposentadoria.

Assistimos, efetivamente, a uma 
erosão dos direitos universais de cidadania, 
o que desencadeia, em muitos lugares, lutas 
pela reposição desses direitos, se não o seu 
alargamento, e isso, como ficou demonstrado 
pela sua reconstrução normativa, não pode ser 
ignorado pela educação de caráter libertador 
ou emancipador. Foi assim que se articulou, 
neste texto, a educação com as lutas pelo 
reconhecimento jurídico e se adiantou, com as 
devidas especificações, que a melhor maneira 
de a educação ajudar nessas lutas é vincular-
se a um empoderamento radical, único capaz 
de reforçar os poderes de agir sobre si mesmo 
e sobre o meio e de libertar a voz (voice) 
dos indignados com a presente situação de 
desrespeito pelas prerrogativas mais básicas da 
cidadania social.
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O que se procurou mostrar é que o 
empoderamento, alavancado pela educação, 
pode ter um papel estratégico nas lutas contra 
a privação e a exclusão de direitos, numa 
altura em que vai aumentando por todo o 
lado a subcidadania, isto é, a cidadania de 
segunda categoria, a qual não contempla todos 
os direitos a si associados, desde os civis e os 
políticos até aos sociais e aos culturais.

Podemos concluir, portanto, que o empo-
deramento, quando devidamente assumido pela 
educação, nos termos do presente artigo, se pode 
constituir como “ponta-de-lança” e como barreira 
contra um certo retorno do estado hobbesiano de 
natureza, mesmo em pequenos formatos, e não 
tão dramático, como já aconteceu em tempos pas-
sados, quando se procurou “matar no homem a 
pessoa jurídica” (ARENDT, 1978, p. 381-383).
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Resumo

Este estudo teve como objetivo analisar as desigualdades de gênero 
existentes entre os docentes do Centro de Ciências Agrárias (CCA) 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), procurando identificar 
os fatores que poderiam influenciar esse viés de gênero. Buscou-
se não apenas descrever as desigualdades de gênero nos espaços 
ocupados por homens e mulheres nos cursos de graduação e 
nos programas de pós-graduação do CCA/UFV, mas também 
compreender os mecanismos através dos quais as assimetrias de 
gênero se perpetuavam. Para tanto, utilizou-se o Currículo Lattes dos 
professores como fonte de informação para a análise das variáveis 
que apresentavam padrões diferenciados entre os docentes de 
ambos os sexos que atuavam nos programas de pós-graduação no 
campo das ciências agrárias na UFV. A análise dos dados relativos 
à distribuição por sexo também nos cursos de graduação do CCA 
visou a apresentar uma perspectiva completa das configurações 
de gênero em todas as instâncias acadêmicas: graduação, pós-
graduação e docência. A grande pista que guiou as conclusões 
finais desta pesquisa foi alcançada a partir da percepção de que o 
vínculo de origem do docente mostrava relação com os padrões de 
orientação estabelecidos pelos professores na pós-graduação.
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Abstract

This study has aimed to analyze gender inequality among professors 
of Centro de Ciências Agrárias (CCA – Agricultural Science Center), 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), to identify the factors that 
could influence this gender bias. We sought not only to describe 
gender inequalities in the spaces occupied by men and women 
in undergraduate and graduate programs of CCA/UFV, but also 
to understand the mechanisms through which gender differences 
were perpetuated. To this end, we used the Lattes Curriculum 
of professors as a source of information for the analysis of the 
variables that showed different patterns between professors of 
both sexes who worked in the graduate programs in the field of 
agricultural science at UFV. The analysis of data on the distribution 
by sex also in undergraduate courses of CCA aimed to present a 
comprehensive overview of gender configurations at all academic 
levels: undergraduate and graduate education, as well as faculty. 
The big clue that guided the final conclusions of this research was 
the perception that professors’ original link was related to the 
guidance standards set by professors in the graduate program.
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Introdução

Este estudo teve como motivação a ob-
servação de uma disparidade de gênero no 
campo da docência nos programas de pós-gra-
duação do Centro de Ciências Agrárias (CCA) 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV). 
No ano de 2013, havia duzentos professores 
orientando nos nove programas que apresen-
tavam doutorado há pelo menos dez anos na 
instituição. Desses duzentos professores, 180 
(noventa por cento) eram homens e vinte (dez 
por cento) eram mulheres. Ao se aprofundar 
um pouco mais a observação, analisando-se a 
entrada e a saída de estudantes no nível da 
graduação e da pós-graduação do CCA, cons-
tatou-se também um claro viés de gênero. O 
objetivo do presente artigo foi apresentar a 
descrição dessa situação e procurar entender 
os mecanismos que estão envolvidos na insti-
tucionalização das desigualdades de gênero no 
campo das ciências agrárias na UFV.

Estudos como os de Rosemberg (2001), 
Melo e Lastres (2004), Saavedra et al. (2011), 
Saboya (2013), dentre tantos outros, realizados 
especificamente na pós-graduação, vêm mos-
trando que, a despeito do crescimento expressivo 
do número de mulheres nesse nível de forma-
ção, o percentual que expressa a sua presença 
na docência na pós-graduação é muito menor 
que aquele relativo ao dos homens. Além disso, 
a participação das estudantes de pós-graduação 
e das pesquisadoras na produção e geração do 
conhecimento ainda é bastante desigual se com-
parada à dos pesquisadores no sistema univer-
sitário brasileiro. Contudo, para além desse viés 
quantitativo de gênero na ocupação do espaço 
acadêmico por homens e por mulheres, existem 
também diferenças no que se refere à sua forma 
de atuação, bem como em relação aos cargos que 
ocupam em sua trajetória acadêmica.

A importância desta investigação resi-
de no fato de que ela buscou compreender os 
mecanismos instituídos internamente na acade-
mia, que reproduzem os vieses sexuais social-
mente existentes, e possibilitar a percepção em 

torno das formas de se romper com esse ciclo 
vicioso. Trabalhos como os de Keller (1989), 
Schiebinger (1989), Barral et al. (1999), Harding 
(1991), Rosemberg (2001) e Saboya (2013), na 
área da sociologia do conhecimento científico, 
já apontavam, desde a década de 1980, para os 
estereótipos sexuais presentes nas várias fases 
da ciência: desde a escolha do problema a ser 
investigado até a eleição das teorias explicativas 
utilizadas distintamente por homens e por mu-
lheres. Neste sentido, interessou, nesta pesquisa, 
em um primeiro momento, levantar os dados re-
lativos à posição de homens e de mulheres, des-
de a graduação até a docência, considerando os 
cursos pertencentes à área de ciências agrárias 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Em um 
segundo momento, buscou-se identificar a traje-
tória dos professores-pesquisadores, de ambos os 
sexos, da graduação à docência, bem como a sua 
produtividade, atrelando-a aos mecanismos pe-
los quais ela se projetava, os quais se expressam 
na forma de publicações em periódicos, status 
acadêmico e cargos ocupados.

Marco teórico

O marco teórico para a investigação 
do fenômeno relativo ao lugar das mulheres 
em uma determinada profissão, no caso em 
questão, na carreira de professora do ensino 
superior, no campo das ciências agrárias, pode 
ter sua ancoragem conceitual fornecida pelo 
interacionismo simbólico, que chama a atenção 
para as diferenciações internas existentes no 
âmbito das profissões. Segundo Hughes (1958), 
citado por Dubar (2005, p. 180):

Toda profissão tende a se constituir em 
grupo de pares com seu código informal, 
suas regras de seleção, seus interesses e sua 
linguagem comum e a secretar estereótipos 
profissionais, excluindo, de fato, quem não 
corresponde a eles.

Segundo a perspectiva de Hughes 
(1996), os estereótipos se organizariam em 
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torno de caracteres relativos ao sexo, à cor, à 
etnia, à religião e à classe social. Para o autor, 
a luta das minorias sociais para adentrar 
determinadas profissões não suprimiria os 
estereótipos, mas os deslocaria, resultando em 
hierarquias profissionais entre os detentores 
do tipo ideal desejável e aqueles pertencentes 
às minorias sociais, que ocupariam subfunções 
desvalorizadas. Assim, aplicado ao caso em 
questão, das professoras-orientadoras no campo 
das ciências agrárias, poderíamos esperar que 
tais derivações dos estereótipos profissionais 
as colocassem em funções menos nobres 
dentro da carreira do magistério superior e no 
âmbito da pesquisa científica que aquelas dos 
professores-orientadores, o que repercutiria em 
desigualdades nas posições ocupadas ao longo 
das suas carreiras. Hughes (1996) realizou 
estudos com mulheres médicas,

[...] mostrando como elas se encontravam 
frequentemente confinadas aos cuidados 
com as crianças e eram chamadas de 
“docteur poule” (hendoctor), assistindo-se 
a uma hierarquização interna ao grupo 
profissional, reservando o essencial da 
carreira aos profissionais dotados dos 
traços conformes ao estereótipo dominante 
(DUBAR, 2005, p. 181).

Hughes (1996, p. 54, tradução nossa) 
chama a atenção para a “constituição de grupos 
de referência no interior da profissão”. Para 
o autor, o grupo de referência serviria para 
definir o perfil do profissional desejável no 
interior de cada carreira e funcionaria como 
um mecanismo de seleção dos iniciados e de 
projeção, para estes, do modelo profissional que 
devem seguir. Esse processo de constituição do 
modelo profissional a ser seguido, por parte do 
“iniciado-selecionado”, descreve o fenômeno 
da “socialização antecipatória” descrita por 
Merton (1987), segundo o qual um indivíduo 
interioriza e se referencia nos valores de um 
grupo ao qual deseja pertencer. De acordo com 
o autor, tal processo de identificação social 

decorreria de uma lógica de frustração relativa, 
através da qual o indivíduo se compararia aos 
membros do grupo de referência com status 
mais elevado, buscando, então, forjar para si 
uma identidade não a partir do seu grupo de 
pertencimento, mas, sim, a partir do seu grupo 
de referência. Esse fenômeno adequa-se bem a 
grupos que possuem a possibilidade de obter 
grande mobilidade social.

Aquilo para que tanto Merton 
(1987) quanto Hughes (1996) chamavam a 
atenção, respectivamente, ao se referirem à 
“socialização antecipatória” e ao “grupo de 
referência”, era a existência de uma espécie 
de “planificação seletiva”, que direcionaria os 
“iniciados-identificados” que apresentassem 
as características apropriadas e o grau de 
engajamento desejável com as tarefas típicas da 
profissão a seguirem a trajetória do “grupo de 
referência”. Os iniciados que apresentassem os 
estereótipos que os identificam como neófitos 
da profissão e, portanto, aptos a seguirem 
a carreira de seus mestres, seriam, então, 
orientados em suas trajetórias, o que resultaria 
em uma “fecundidade operacional” nas suas 
performances acadêmico-científicas, tais como: 
participação em trabalhos de campo com 
professores orientadores, bolsas de pesquisa, 
publicações em periódicos em parceria com 
os mestres etc. Hughes (1996) refere-se a esse 
processo como um mecanismo de distribuição 
dos diferentes perfis profissionais em diversos 
graus hierárquicos dentro da carreira. Tal 
distribuição hierárquica dentro da carreira se 
efetivaria, assim, como resultado do grau de 
fecundidade com o qual os diferentes formandos 
operariam o capital intelectual a eles destinado 
no campo acadêmico.

Os problemas que as mulheres enfrentam 
ainda hoje para se estabelecerem na ciência 
relacionam-se ao fato de o conhecimento e a 
cultura erudita serem associados com atributos 
masculinos. Estudos como o de Dubar (2005), 
voltados para a compreensão das identidades 
sociais e profissionais de homens e mulheres, 
observam que o ambiente de uma criança é um 
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fator importante no refinamento de aptidões e 
na elaboração de futuros interesses. Os fatores 
que levam moças e rapazes a se interessarem 
por ou a rejeitarem a ciência como carreira 
são trabalhados desde muito cedo. Segundo 
Schiebinger (2001), os adultos tendem a dar 
brinquedos que reforçam estereótipos sexuais, 
antes que as próprias crianças possam expressar 
as suas preferências.

Os estereótipos vivenciados dentro da 
unidade familiar também estão presentes nas 
escolas. Como afirma Silva (2010), é na escola, 
desde a mais tenra idade, que as capacidades das 
crianças são dirigidas para reforçar atributos tidos 
como típicos de cada sexo. Assim, a escola se 
constituiria como uma delimitadora de espaços, 
afirmando o que meninos podem ou não fazer, 
introjetando símbolos e códigos com viés de gênero. 
Nesse sentido, as próprias universidades não têm 
sido instituições diferentes da escala de uma forma 
mais ampla. Desde a sua fundação, no século XII, 
até o final do século XIX e, em alguns casos, até o 
início do século XX, as mulheres eram excluídas 
dos estudos. Umas poucas mulheres, entretanto, 
estudaram e lecionaram em universidades a partir 
do século XIII – primeiramente na Itália. Elas, com 
frequência, prosperaram em campos, como a física 
e a matemática, considerados hoje especialmente 
resistentes às incursões femininas (SCHIEBINGER, 
2001). Entretanto, a situação dessas mulheres 
tornava-se ainda mais difícil entre os médicos e 
psiquiatras darwinistas. Segundo Sedeño (2006, p. 
43, tradução nossa), esses afirmavam que:

Para eles a mulher não era um ser humano 
com um papel específico dentro do 
processo reprodutivo da espécie, era, pois, 
uma variedade humana especializada na 
reprodução. As mulheres eram intuitivas 
e instintivas, os homens eram diferentes 
porque neles os instintos e emoções eram 
controlados pelo intelecto racional.

No início da década de 1980, Rossiter 
(1982) propôs dois conceitos para compreender 
a massa de estatísticas sobre as mulheres na 

ciência e as desvantagens que elas continuavam 
a sofrer. Denominou o primeiro de segregação 
hierárquica, o conhecido fenômeno pelo qual, 
conforme se sobe a escada do poder e prestígio, 
cada vez menos rostos femininos são vistos. Essa 
noção talvez seja mais útil do que a do teto de 
vidro, que aponta para a barreira supostamente 
invisível que impede as mulheres de atingirem 
o topo. A noção de disparidades hierárquicas 
chama a atenção para as múltiplas etapas nas 
quais as mulheres são excluídas ao tentarem 
subir escadas acadêmicas ou industriais. 
Zuckerman e Cole (1991) dedicaram-se a 
estudar o enigma da produtividade acadêmica 
relativa à diferença entre os sexos na produção 
científica. Eles mostraram que, para um grupo 
de cientistas doutorando-se em 1970, a taxa de 
publicações das mulheres era aproximadamente 
a metade da dos homens, em todos os campos da 
ciência. Zuckerman e Cole (1991) descobriram 
que as diferenças de gênero em publicações 
começavam cedo na carreira e cresciam com 
o amadurecimento dos cientistas. Segundo a 
pesquisa dos referidos autores, doze anos após 
se doutorarem, 22 por cento das mulheres não 
haviam publicado um único artigo científico. 
Essa taxa caía pela metade entre os homens. 
Outro dado apontado pelo estudo foi o de que, 
independe da produtividade das mulheres, elas 
não eram recompensadas da mesma forma que 
os homens com aumentos salariais ou cargos. 
Também a movimentação de recursos para 
realizar pesquisas por parte das mulheres era 
menor do que a dos homens. Nesse mesmo 
sentido, Acker (2003) aponta para uma cultura 
masculina em torno do trabalho, envolvendo 
a produção de conhecimento científico, 
tecnológico e a gestão acadêmica.

Metodologia

Esta pesquisa pode ser caracterizada, em 
termos dos seus objetivos, como sendo descri-
tiva-explicativa, em virtude não apenas de ter 
buscado descrever as desigualdades de gênero 
nos espaços ocupados por homens e por mulhe-
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res nos cursos de graduação e pós-graduação 
– bem como na docência dos pós-graduação 
do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFV – 
mas também de ter se proposto a identificar os 
mecanismos através dos quais essas assimetrias 
de gênero se perpetuavam. A pesquisa teve um 
caráter cross-sectional, tendo a coleta de da-
dos nos Currículos Lattes dos pesquisados sido 
realizada de forma pontual, no ano de 2013. 
Todavia, embora tenha tido esse caráter cross-
-sectional, ela levantou dados relativos a toda a 
trajetória do pesquisador na instituição, desde a 
sua entrada na mesma até o referido ano limite 
da análise, 2013.

A pesquisa realizada foi mais ampla que o 
recorte apresentado neste artigo. Nele, priorizou-
-se destacar as variáveis que mostraram estar 
mais relacionadas aos processos de institucio-
nalização das desigualdades de gênero na área 
de ciências agrárias na Universidade Federal de 
Viçosa, quais sejam: o local onde o docente fez a 
sua formação acadêmica (graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado); e a relação entre o 
sexo do orientador e a distribuição dos orien-
tandos em todos os níveis da formação como 
pesquisador (iniciação científica, mestrado, dou-
torado e pós-doutorado). Todavia, na pesquisa 
mais ampla, analisaram-se também outras vari-
áveis: o tempo do docente na instituição; o seu 
tempo como orientador; o número de artigos pu-
blicados desde o início da sua carreira até o ano 
de 2013, considerando os artigos publicados só 
com homens e só com mulheres; e a classificação 
atribuída pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) ao pesqui-
sador segundo a sua produtividade.

O primeiro passo da pesquisa, no que 
diz respeito aos docentes, foi, portanto, o 
salvamento dos Currículos Lattes de cada um 
dos professores-pesquisadores que atuavam nos 
nove programas do CCA. Considerou-se 2013 
como o ano limite para a contabilização dos 
dados a serem levantados em cada Currículo 
Lattes. O levantamento dos dados relativos 
aos Currículos Lattes de cada um dos duzentos 
docentes que atuavam na pós-graduação 

do CCA em 2013 levou cerca de seis meses. 
Considera-se, dessa forma, que pode ter havido 
uma pequena distorção dos dados, em função de 
algum professor que teve seus dados levantados 
no início da investigação poder ter tido alguma 
publicação posterior que não foi incluída. 
Contudo, essa distorção pode ser considerada 
mínima, visto que se levou em consideração a 
produção ao longo de toda a vida acadêmica do 
docente, o que acaba por revelar um padrão, que 
foi, então, detectado através do levantamento. 
Houve também a necessidade de não se repetir o 
levantamento de dados referentes aos currículos 
dos professores que atuavam em mais de um 
programa de pós-graduação. Nesse caso, o 
docente foi considerado como integrante do 
programa no qual atuava há mais tempo.

Já no que diz respeito aos dados 
relativos aos estudantes que atuavam na 
graduação e na pós-graduação, realizou-se 
um levantamento dos mesmos considerando 
apenas o sexo e a forma como estavam 
distribuídos nos cinco cursos de graduação do 
CCA: agronomia, cooperativismo, engenharia 
agrícola e ambiental, engenharia florestal e 
zootecnia, bem como nos nove programas 
de pós-graduação do CCA que tinham o 
doutorado há pelo menos dez anos: engenharia 
florestal, economia aplicada, engenharia 
agrícola, fitopatologia, fitotecnia, genética e 
melhoramento, meteorologia agrícola, solos 
e nutrição de plantas e zootecnia. A condição 
de ter doutorado há, pelo menos, dez anos foi 
estipulada em função de se ter como um dos 
objetivos específicos desta pesquisa analisar 
o perfil de orientação dos professores e das 
professoras tanto na iniciação científica, como 
no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. 
A justificativa pela escolha do CCA foi o fato do 
mesmo ter programas com mais de cinquenta 
anos e apresentar um nítido viés sexista em 
todos os níveis da vida acadêmica.

Quanto ao método de análise, os dados 
obtidos foram lançados no programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), que 
realiza análises estatísticas. Esse programa foi 
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utilizado basicamente para fazer análises cru-
zadas entre variáveis, considerando-se, por 
exemplo, o sexo do professor e o número e o 
sexo dos seus orientandos em nível de inicia-
ção científica, de mestrado, de doutorado e de 
pós-doutorado; o sexo do professor e o número 
de parcerias com homens e com mulheres em 
artigos; ou, ainda, o sexo do professor e seu 
status como pesquisador segundo o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), dentre tantas outras aná-
lises cruzando variáveis.

Resultados e análises

Os dados levantados nesta pesquisa 
tiveram, inicialmente, um caráter descritivo, 
apresentando a distribuição dos estudantes por 
sexo, em seus respectivos cursos, tanto no nível 
da graduação como da pós-graduação. A tabela 
1 permite a observação do número de matricu-
lados e diplomados em todos os cursos de gra-

duação da área de ciências agrárias, no primei-
ro e segundo semestres, entre os anos de 2010 
e 2014. Percebe-se, nos mesmos, uma tendência 
à estabilidade das porcentagens de entrada e de 
saída de alunos: os homens com uma porcen-
tagem próxima a sessenta por cento na entra-
da e na saída, enquanto as mulheres com uma 
porcentagem próxima a quarenta por cento em 
ambas as situações. Ou seja, tal situação está de 
acordo com a tese de Hughes (1996), que afir-
ma que se pode esperar uma trajetória provável 
ao longo de uma formação profissional quan-
do esta se constrói sobre estereótipos sexuais, 
de cor, de etnia ou outros que modelem o tipo 
ideal de profissional. Ao se observar a trajetória 
de formação dos estudantes, pode-se considerar 
como plausível a hipótese de que o sistema de 
oportunidades dos estudantes e das estudantes 
pode estar sendo perpassado por um “sistema 
de expectativas legitimadas” (HUGHES, 1996), 
construído com base no estereótipo sexual do 
profissional desejável à área.

Tabela 1 – Graduação – Número de matriculados e diplomados na área de ciências agrárias – Campus Viçosa (1º e 2º Semestres 
de 2014)

Matriculados Diplomados

Anos
1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre

M F Total M F Total M F Total M F Total

2010 1405
60%

929
40%

2334
100%

1303
60%

880
40%

2183
100%

91
66%

47
34%

138
100%

97
55%

79
45%

176
100%

2011 1453
61%

941
39%

2394
100%

1361
61%

880
39%

2241
100%

100
65%

53
35%

153
100%

139
65%

73
35%

212
100%

2012 1430
60%

947
40%

2377
100%

1298
60%

863
40%

2161
100%

88
63%

52
37%

140
100%

103
56%

82
44%

185
100%

2013 1481
61%

957
39%

2438
100%

1363
61%

879
39%

2242
100%

76
59%

53
41%

129
100%

97
54%

82
46%

179
100%

2014 1497
61%

957
39%

2454
100%

1363
61%

882
39%

2245
100%

78
65%

42
35%

120
100% - - -

Média 61% 39% 100% 61% 39% 100% 64% 36% 100% 57% 43% 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2014).



810810 Ana Louise de Carvalho FIúzA; Neide Maria de Almeida PINTO; Elenice Rosa COSTA. Desigualdades de gênero... 

Já quando se analisa a formação cientí-
fica na pós-graduação, percebe-se que o viés de 
gênero permanece. Para chegar a essa constata-
ção, considerou-se os estudantes matriculados 
no ano de 2013, a fim de se obter uma visão 
geral da distribuição por sexo. O levantamento 
desse dado foi feito somando-se os estudantes 
que ingressaram nos nove programas de pós-
-graduação do CCA com mais de dez anos de 
existência. A tabela 2, apresentada a seguir, 
mostra o número total de orientandos, segundo 
o sexo e o nível de formação científica (inicia-
ção científica, mestrado, doutorado e pós-dou-
torado) de cada um dos duzentos orientadores 
pesquisados, do início das suas atividades de 
orientação até o ano de 2013. A tabela apre-

senta o maior percentual de homens do que 
de mulheres em todos os níveis de qualifica-
ção. Um fato que chama a atenção diz respeito 
ao crescimento contínuo desses percentuais à 
medida que se avança na qualificação. Assim, 
esse percentual aumenta entre os homens da 
iniciação científica para o mestrado e deste 
para o doutorado, enquanto entre as mulheres 
ocorreu exatamente o contrário, uma diminui-
ção. A exceção ficou por conta do nível de pós-
-doutorado, que apresentou o maior percentual 
de qualificação entre as professoras. Tal inves-
timento nesse nível de formação pode indicar 
uma estratégia das mulheres pesquisadoras 
para aumentar as suas oportunidades dentro da 
carreira acadêmica.

Tabela 2 – Distribuição dos orientandos nos programas de ciências agrárias da UFV, considerando o sexo, o nível de formação 
científica e o somatório total por orientador até o ano de 2013

Iniciação científica Mestrado Doutorado Pós-doutorado

M F T M F T M F T M F T

2046 1107 3153 2349 1213 3562 1500 669 2169 192 131 323

65% 35% 100% 66% 34% 100% 69% 31% 100% 59% 41% 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

O crescimento contínuo na formação 
dos homens e o decréscimo contínuo na 
formação das mulheres da iniciação científica 
até o doutorado poderia indicar, por um lado, 
a influência dos papéis sexuais, socialmente 
atribuídos, agindo na academia. Poder-se-ia 
acreditar que os homens pesquisadores teriam 
uma perspectiva e/ou uma possibilidade de 
formação profissional continuada em função 
das perspectivas socialmente existentes, que 
vinculam suas funções laborais à esfera pública. 
Em contrapartida, poder-se-ia acreditar que 
a mulher teria o seu investimento na carreira 
profissional coibido em função dos seus papéis 
sociais, que a orientam para a esfera privada. 
Todavia, pesquisas realizadas por vários 
autores, como Leta (2003), sugerem que essa 
não é uma interpretação plausível, em função 
de os percentuais de pesquisadoras com até 
dois filhos não apresentarem diferença em 
relação à carreira, se comparados àqueles 

relativos às pesquisadoras sem filhos. Assim, as 
atribuições domésticas, em si, não poderiam ser 
consideradas como explicativas das assimetrias 
no aprofundamento dos níveis de qualificação 
entre homens e mulheres no campo das 
ciências agrárias. Portanto, mais importante 
se faz buscar a compreensão em torno dos 
mecanismos internos à academia, através dos 
quais os vieses de gênero se reproduzem.

A tabela 3 mostra exatamente esse 
universo sexualmente assimétrico existente 
na área das Ciências Agrárias, ao apresentar o 
número de pesquisadores e de pesquisadoras 
dos programas de pós-graduação do CCA. 
Dentre os duzentos professores-pesquisadores 
que atuavam nos programas de pós-graduação 
da área de ciências agrárias na UFV no ano de 
2013, 180 eram homens, o que correspondia 
a noventa por cento do total, e vinte eram 
mulheres, correspondendo a apenas dez por 
cento dos professores-pesquisadores. A tabela 
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a seguir apresenta, de forma mais específica, 
a diferenciação sexual que está posta em cada 
um dos nove programas de pós-graduação 

do CCA/UFV, revelando a proporção muito 
maior de homens do que de mulheres neles 
existentes.

Tabela 3 – Sexo do professor por programa de pós-graduação

Sexo do professor
Total

Masculino Feminino

Programas de 
Pós-Graduação

Solos 20 (87%) 3 (13%) 23(100%)

Engenharia Agrícola 25 (89%) 3 (11%) 28 (100%)

Economia Aplicada 9 (82%) 2 (18%) 11 (100%)

Meteorologia Agrícola 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%)

Fitotecnia 33 (94%) 2 (6%) 35 (100%)

Genética e Melhoramento de Plantas 24 (89%) 3 (11%) 27 (100%)

Fitopatologia 15 (88%) 2 (12%) 17 (100%)

zootecnia 27 (90%) 3 (10%) 30 (100%)

Engenharia Florestal 24 (92%) 2 (8%) 26 (100%)

                                     Total 180 (90%) 20 (10%) 200 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Procurou-se complementar o caráter 
descritivo da pesquisa com análises realizadas 
de uma perspectiva explicativa. Para tanto, 
considerou-se, como uma das variáveis que 
poderiam interferir nas configurações dos 
vieses de gênero no campo das ciências agrárias 
da UFV, o local onde o(a) professor(a) cursou a 

graduação, o mestrado e o doutorado. Chama 
a atenção, nos dados apresentados, o fato de 
que, entre os professores homens, 73 por cento 
tenham feito sua graduação na instituição na 
qual hoje lecionam. Já no caso das mulheres 
professoras, esse percentual cai para 35 por 
cento, ou seja, menos da metade.

Tabela 4 – Instituição de realização da graduação, do mestrado e do doutorado, segundo o sexo do professor

Nível de formação

Graduação Mestrado Doutorado

Local

UFV

H 131 73% 138 77% 69 38%

M 7 35% 11 55% 7 35%

T 138 69% 149 75% 76 38%

Fora da UFV

H 45 25% 31 17% 35 19%

M 13 65% 31 17% 35 19%

T 58 29% 9 45% 7 35%

Fora do Brasil

H 4 2% 11 6% 76 42%

M 0 0% 0 0% 6 30%

T 4 2% 11 6% 82 41%

Total

H 180 90% 180 90% 180 90%

M 20 10% 20 10% 20 10%

T 200 100% 200 100% 200 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2014).
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Ao se considerar que as docentes que 
realizaram o mestrado na própria instituição 
na qual se tornaram professoras tenham apre-
sentado um percentual mais expressivo (55 
por cento) do que o daquelas que fizeram a 
graduação na instituição onde se tornaram 
professoras (35 por cento), percebe-se que esse 
percentual foi muito superior no segmento dos 
homens que fizeram mestrado na própria ins-
tituição onde se tornaram professores (77 por 
cento). Tal fato, no caso dos homens, parece 
apontar para uma quase justaposição entre a 
formação de mestrado e a graduação, que têm 
percentuais muito próximos, observando-se 
que, de fato, apenas quatro por cento daqueles 
que fizeram mestrado na própria instituição 
na qual se tornaram professores não haviam 
feito a graduação nessa mesma instituição. 
Constata-se, assim, que, entre os homens, a 
endogamia institucional já se manifesta no 
nível da graduação, enquanto, entre as mulhe-
res, ela é bem menor e se torna um pouco mais 
expressiva só no nível do mestrado.

No que diz respeito ao doutorado, 
observou-se que entre os homens havia um 
maior percentual dos professores que fizeram 
o doutorado fora do Brasil e não na própria 
instituição de origem. Tal dado aponta para a 
hipótese da força da sociabilidade relativa aos 
vínculos de base, na graduação e no mestrado, 
para que o indivíduo alcance a condição de 
docente. Assim, cursar o doutorado fora do 
Brasil, para os homens, já poderia ocorrer 
dentro de uma rede de contatos e de relações 
que possibilitaria ao indivíduo voltar para a sua 
instituição de origem e alçar-se à condição de 
professor caso não a possuísse no momento de 
sua saída para o doutorado.

Notou-se que, quando se vinculava 
a formação no mestrado com a docência na 
própria universidade, o percentual entre os 
homens ainda era um pouco maior do que 
o encontrado na graduação (77 por cento), 
enquanto entre as mulheres esse percentual 
continuava menor (55 por cento), embora fosse 
bem superior ao encontrado na graduação. 

Observa-se, assim, que, para além do grupo de 
graduandos que se tornou professor, agregou-se 
um pequeno percentual que não havia feito a 
sua graduação na própria instituição de origem. 
Já no caso das mulheres, o mestrado teve um 
peso mais significativo que a graduação, sendo 
que parte significativa dessas mestrandas que 
mais tarde se tornaram professoras fez a sua 
graduação em outra instituição.

Desta forma, constatou-se que a origem 
do professor, ou seja, o fato do mesmo ter 
cursado a graduação na instituição na qual ele 
se tornou professor, apresenta um percentual de 
aprovação para a docência duas vezes superior 
ao das mulheres. O argumento de Merton (1996) 
acerca da “socialização antecipatória” parece 
aplicar-se perfeitamente a essa situação, na qual 
a formação de base na graduação, no caso dos 
homens, os insere em uma rede de referência 
que os socializa na direção da sua condição 
futura de docentes. Dentro desse processo 
de “socialização antecipatória”, ocorre uma 
orientação planificada em termos da seleção 
de atividades e de laços que os qualificam de 
forma diferenciada daquela que ocorre com as 
mulheres, as quais, durante toda a formação 
acadêmica, apresentam-se menos inseridas nas 
redes formadas pelos “professores-referência” 
dos cursos com perfil profissional mais sólido.

Não se pode, por outro lado, 
desconsiderar que, entre as mulheres que se 
tornaram docentes, a formação fora da UFV se 
deu em um percentual muito maior que o dos 
homens. Assim, as perguntas que necessitam 
ser respondidas são: 1) Por que o vínculo de 
origem dos homens na graduação é tão mais 
significativo do que para as mulheres?; e 2) De 
que forma esse vínculo de origem se transforma 
em um capital intelectual para o futuro docente? 
Talvez, começar a responder primeiro à segunda 
questão ajude a responder também a primeira.

Ao se considerar as características da 
orientação realizada por professores e professoras 
na iniciação científica, constatou-se que as pro-
fessoras orientaram um percentual maior de estu-
dantes nesse nível que os professores: sessenta por 
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cento das professoras orientaram mais de quinze 
estudantes, enquanto, entre os professores, 66 por 
cento orientaram menos de quinze estudantes ao 
longo da sua carreira acadêmica. Observou-se, as-
sim, uma tendência inversa: as professoras orien-
tavam mais estudantes em nível de iniciação cien-
tífica que os professores. A tabela 5, apresentada 
a seguir, busca analisar especificamente a forma 
como se estabelece o vínculo entre professor e 
aluno na iniciação científica, enfatizando o viés 
de gênero. A tabela permite a visualização da for-
ma como os professores e as professoras realizam 
a orientação de estudantes homens e mulheres no 
nível da iniciação científica.

Observando-se a tabela, 5 nota-se que 
houve uma tendência maior de os professores 
do sexo masculino orientarem mais homens 
na iniciação científica do que mulheres. O 

percentual de professores que orientaram 
até cinco estudantes do sexo masculino em 
nível de iniciação científica foi de 69,4 por 
cento, sendo significativamente superior ao 
registrado no caso das estudantes, 50,6 por 
cento. Já a porcentagem de professoras que 
orientaram estudantes do sexo masculino 
na iniciação científica permaneceu bastante 
similar à das estudantes do sexo feminino. 
Ou seja, as professoras tendiam a orientar de 
forma proporcional estudantes de ambos os 
sexos na iniciação científica. Embora se possa 
argumentar que o número de estudantes do 
sexo masculino seja maior do que aquele do 
sexo feminino, o percentual de professoras 
orientadoras é de apenas dez por cento e são 
elas as principais orientadoras das estudantes 
mulheres no nível da iniciação científica.

Tabela 5 – Número de orientandos de iniciação científica segundo o sexo do professor

Nº. de orientandos(as) 
Iniciação Científica.

Sexo do professor orientador 
dos orientados 

Total dos 
orientados 
masculinos

Sexo do professor orientador das 
orientadas 

Total das 
orientadas 
femininasMasculino Feminino Masculino Feminino

0-5 91 (50,6%) 7 (35%) 98 (49%) 125 (69,4%) 6 (30%) 131 (65,5%)

6-10 34 (18,9%) 6 (30%) 40 (20%) 30 (16,7%) 11 (50%) 41 (20%)

11-15 24 (13,3%) 1 (5%) 25 (12,5%) 16 (8,8%) 1 (5%) 17 (8,5%)

16-20 14 (6,2%) 2 (10%) 16 (6,5%) 4 (2,3%) 1 (5%) 5 (2,5%)

21-30 12 (6,9%) 0 (0%) 12 (6%) 3 (1,7%) 1 (5%) 4 (2%)

31-40 4 (2,3%) 2 (10%) 6 (3%) 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,5%)

41-50 0 (0%) 1 (5%) 1 (0,5%) 1 (0,6%) 1 (5%) 2 (1%)

51-100 3 (1,8%) 1 (5%) 4 (2,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

61-190 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 180 (100%) 20 (100%) 200 (100%) 180 (100%) 20 (100%) 200 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Encaminhando a análise para o nível de 
mestrado, percebeu-se uma tendência contrária 
à da iniciação científica: os professores 
orientavam um maior número de estudantes do 
que as professoras. Se os professores que atuam 
na pós-graduação na área de ciências agrárias 
representam noventa por cento dos orientadores 
da pós-graduação e se quase sessenta por cento 
deles não orientou mais do que cinco estudantes 
mulheres no nível do mestrado ao longo de 

toda a sua vida acadêmica, tal situação vai 
resultar em uma seleção gendrificada, que 
favorece os estudantes do sexo masculino 
quanto ao desenvolvimento do seu capital 
intelectual dentro do campo acadêmico. Mesmo 
considerando que existem mais estudantes do 
sexo masculino que feminino, as professoras 
que atuam nos programas de pós-graduação do 
CCA e que representam apenas dez por cento 
dos docentes, tendem a orientar mais mulheres 
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ao longo da sua carreira acadêmica do que os 
professores. Contudo, em relação às professoras, 
não se nota uma sociabilidade entre iguais, 
visto que elas orientam mais estudantes do 
sexo masculino que feminino. Enfim, os dados 
permitem a consideração de que as estudantes 
não são acolhidas nas redes masculinas de 
orientação, que incluem predominantemente 
os estudantes do sexo masculino. Portanto, é 

razoável afirmar que a sociabilidade masculina 
entre professores e estudantes é fruto de uma 
escolha dos primeiros, enquanto a sociabilidade 
feminina estabelecida entre as estudantes e 
as professoras é quase um destino. As portas 
abertas para as estudantes entrarem no 
mestrado são as das professoras, que, por sua 
vez, acolhem também os estudantes do sexo 
masculino, em percentual até superior.

Tabela 6 – Número de orientandas de mestrado segundo o sexo do professor

Nº. de mestrandas
Sexo do professor orientador

Total
Masculino Feminino

0-5 107 (59,3%) 9 (40%) 116 (58%)

6-10 54 (29,9%) 5 (25%) 59 (29,5%)

11-15 11 (6,2%) 5 (25%) 16 (8%)

16-20 3 (1,8%) 1 (5%) 4 (2%)

21-30 3 (1,7%) 0 (0%) 3 (1,5%)

31-40 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,5%)

41-50 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,5%)

TOTAL 180 (100%) 20 (100%) 200 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Ao se observar a relação dos professores 
com os mestrandos, a situação é completamente 
diferente daquela estabelecida com as 
mestrandas: 23,6 por cento deles orientaram 
mais de quinze mestrandos, enquanto apenas 
4,7 por cento orientaram mais de quinze 
mestrandas. A tendência ao maior número de 
orientações de mestrandos entre os professores 
fica clara quando se contrapõem os 23,9 por 
cento que orientaram até cinco mestrandos aos 
76,1 por cento daqueles que orientaram mais 
de cinco mestrandos. Contudo, ao se observar 
que dez por cento das professoras orientaram 
mais de quinze mestrandos, percebe-se que esse 
percentual representava o dobro das orientações 
voltadas para as estudantes. Isso sugere que 
as professoras, embora sejam as maiores 
orientadoras em potencial entre as mestrandas, 
orientaram, de fato, um percentual maior de 
mestrandos. Isso pode ser indicativo de que não 
há, por parte das professoras, uma sociabilidade 
profissional marcada pelo pertencimento ao 
mesmo sexo, tal como acontece entre os homens.

Tabela 7 – Número de orientandos de mestrado segundo o 
sexo do professor

Nº. de 
mestrandos

Sexo do professor orientador
Total

Masculino Feminino

0-5 43 (23,9%) 6 (30%) 49 (24,5%)

6-10 45 (24,9%) 7 (35%) 52 (26%)

10-15 50 (28,2%) 5 (25%) 55 (27,5%)

16-20 19 (10,6%) 1 (5%) 20 (10%)

21-30 15 (8,3%) 1 (5%) 16 (8%)

31-40 4 (2,3%) 0 (0%) 4 (2%)

41-50 2 (1,2%) 0 (0%) 2 (1%)

51-60 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,5%)

61-80 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,5%)

TOTAL 180 (100%) 20 (100%) 200 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Observou-se, ainda, entre os professores, 
que as desigualdades de gênero incidem tam-
bém no campo de possibilidade das orientações. 
Nas orientações no doutorado, que têm maior 
peso na carreira profissional do docente do que 
a orientação de mestrado, em virtude da supe-
rioridade do nível de formação e da qualidade 
das publicações, a situação torna-se, de fato, 
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ainda mais nítida com relação a essa tendência. 
Na tabela 8, que se segue, nota-se que mais da 
metade das professoras tiveram as suas orien-
tações de doutorado concentradas no estrato 
com menor número de orientandos, até cinco, 
enquanto quase trinta por cento dos professores 
tiveram mais de quinze orientandos. Em termos 
de tendência, portanto, configura-se uma opo-
sição: na extremidade relativa ao menor núme-
ro de orientandos de doutorado, encontram-se 
55 por cento das professoras, e na de maior 
número, trinta por cento dos professores. Mas 
o que essa oposição pode indicar? Algumas 
hipóteses parecem plausíveis: a) que os pro-
fessores conseguem se qualificar para orientar 
doutorandos mais cedo que as professoras; b) 
que a qualificação mais precoce estabelece um 
círculo virtuoso por resultar em produtividade 
científica e esta, por sua vez, em mais orientan-
dos. Contudo, essa realidade, de trinta por cento 
dos professores com mais de quinze orientan-
dos de doutorado, não pode ofuscar a realidade 
do estrato intermediário, daqueles que possuem 
entre onze e vinte orientandos. Neste estrato 
intermediário, a porcentagem dos professores 
e das professoras até favorece ligeiramente as 
últimas. Constata-se, assim, que um percentual 
significativo de professoras, quarenta por cen-
to, consegue estar no mesmo patamar de orien-
tação que 35 por cento dos professores.

Tabela 8 – Número total de orientandos de doutorado segundo 
o sexo do professor

Nº. de 
doutorandos

Sexo do professor orientador
Total

Masculino Feminino

0-5 54 (30%) 11 (55%) 65 (30,5%)

6-10 45 (25%) 1 (5%) 46 (23%)

11-15 31 (17,2%) 5 (25%) 36 (18%)

16-20 32 (17,6%) 3 (15%) 35 (17,5%)

21-30 13 (7,3%) 0 (0%) 13 (6,5%)

31-40 2 (1,2%) 0 (0%) 2 (1%)

41-50 2 (1,2%) 0 (0%) 2 (1%)

51-60 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,5%)

TOTAL 180 (100%) 20 (100%) 200 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Ao se analisar mais detidamente a 
situação das doutorandas, percebe-se que 81,7 
por cento dos professores não orientaram mais 
do que cinco mulheres, enquanto entre as 
professoras esse percentual foi menor, 75 por 
cento. Nota-se que, novamente, no nível do 
doutorado, as professoras também tenderam a 
orientar mais mulheres do que os professores, 
uma vez que 25 por cento delas orientaram 
mais de cinco doutorandas e apenas 18,5 por 
cento dos professores o fizeram.

Tabela 9 – Número de orientandas de doutorado segundo o 
sexo do professor

Nº. de 
doutorandas

Sexo do professor orientador
Total

Masculino Feminino

0-5 147 (81,7%) 15 (75%) 162 (81%)

6-10 28 (15,6%) 4 (20%) 32 (16%)

11-15 2 (1,1%) 1(5%) 3 (1,5%)

16-20 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,5%)

21-30 2 (1,1%) 0 (0%) 2  (1%)

TOTAL 180 (100%) 20 (100%) 200 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Se, entre os professores, 81,7  por 
cento deles não orientou mais de cinco 
doutorandas, entre os doutorandos, esse 
dado caiu para 43,4 por cento. Ou seja, 56,6 
por cento dos professores orientaram mais de 
cinco doutorandos, enquanto que, entre as 
doutorandas, esse percentual foi de 18,3 por 
cento, aproximadamente três vezes menor. 
Contudo, entre as professoras, o percentual 
daquelas que orientaram mais de cinco 
doutorandos foi maior do que aquele relativo 
à orientação de doutorandas: trinta por cento 
e 25 por cento, respectivamente. Isso reforça 
a hipótese de que não é a sociabilidade entre 
pessoas do mesmo sexo que explica o porquê 
de as professoras orientarem mais mulheres do 
que os professores em todos os níveis, já que 
esse percentual das suas orientandas é menor 
do que o de orientandos. Ou seja, as professoras 
orientavam mais homens do que mulheres, 
apesar de serem as orientadoras preferenciais 
das estudantes mulheres.



816816 Ana Louise de Carvalho FIúzA; Neide Maria de Almeida PINTO; Elenice Rosa COSTA. Desigualdades de gênero... 

Tabela 10 – Número de orientandos de doutorado segundo o 
sexo do professor

Nº. de 
Doutorandos

Sexo do professor orientador
Total

Masculino Feminino

0-5 78 (43,4%) 14 (70%) 92 (46%)

6-10 48 (26,7%) 3 (15%) 51 (25,5%)

11-15 37 (20,4%) 3 (15%) 40 (20%)

16-20 11 (6,1%) 0 (0%) 11 (5,5%)

21-30 3 (1,8%) 0 (0%) 3 (1,5%)

31-40 3 (1,8%) 0 (0,0%) 3 (1,5%) 

TOTAL 180 (100%) 20 (100%) 200 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa “Sexismo no campo das ciências agrárias” (2014).

Assim, constatou-se a influência 
significativa do sexo do professor-orientador 
em relação ao do orientando nos três níveis de 
formação acadêmica que geralmente precedem 
à docência – iniciação científica, mestrado e 
doutorado –, mas não no nível de formação 
que geralmente se realiza após o alcance da 
condição de docente. Percebeu-se, em termos 
dos dados analisados, que as professoras 
tendiam a orientar mais estudantes no nível 
mais básico, a iniciação científica, e a orientar 
mais mulheres que os professores, embora 
o seu percentual de orientação de homens 
fosse maior do que o de mulheres. Tal fato 
enfraquece a tese da influência da sociabilidade 
entre pessoas do mesmo sexo como explicativa 
para o fato de os professores orientarem mais 
homens que mulheres. Ou seja, as professoras 
orientavam mais mulheres que os professores, 
mas a orientação de homens dava-se em um 
percentual superior ao de mulheres. Assim, a 
tese da influência da sociabilidade entre iguais 
não se confirma para as professoras.

Considerações finais

Apontar para a existência de assimetrias 
de gênero na ciência já se constitui, em si, em 
um objetivo muito meritório, haja visto que a 

evolução das configurações de gênero no cam-
po científico ainda tem sido pouco pesquisada. 
Contudo, a principal contribuição deste artigo 
está em procurar identificar os mecanismos 
através dos quais essas assimetrias se institu-
cionalizam no campo acadêmico. A pesquisa 
apresentada neste artigo, realizada nos cursos 
de pós-graduação da área de ciências agrárias 
da Universidade Federal de Viçosa, oferece a 
possibilidade de se analisar as assimetrias de 
gênero na ciência justamente em uma institui-
ção onde se originaram as pesquisas científicas 
no Brasil. Dar visibilidade aos tetos de vidro, 
que não deixam que se percebam as barreiras 
existentes para que as mulheres consigam ins-
titucionalizar mecanismos de mobilidade as-
cendente no campo da ciência, pode contribuir 
para atenuar essas desigualdades de gênero na 
geração do conhecimento científico no Brasil. 
Assim, o principal objetivo desta pesquisa foi 
justamente o de compreender a forma como as 
desigualdades de gênero se estabeleciam dentro 
dos cursos de graduação do CCA/UFV, passando 
pelos programas de pós-graduação do referido 
centro e terminando na esfera da docência.

Ao se considerar o primeiro nível da 
formação acadêmica, a graduação, a pesquisa 
constatou percentuais acentuadamente dife-
renciados relativos à entrada e saída de ho-
mens e mulheres nos cursos de Agronomia, 
Cooperativismo, Engenharia Agrícola e 
Ambiental, Engenharia Florestal e Zootecnia do 
CCA: os homens apresentaram uma porcenta-
gem próxima aos sessenta por cento na entrada 
e na saída dos cursos de graduação, enquanto 
as mulheres mantiveram este percentual próxi-
mo aos quarenta por cento em ambas as situ-
ações. Ou seja, tal situação sugere que a for-
mação universitária não foi capaz de inverter 
os estereótipos sexuais vigentes socialmente e 
que preconizam o tipo ideal de profissão para 
homens e mulheres. Agronomia e Engenharia 
são carreiras com estereótipos sociais masculi-
nos. Nos cursos de Cooperativismo e Zootecnia, 
esses percentuais de mulheres diplomadas são, 
por vezes, até maiores que os de homens. Tal 
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fato pode indicar, segundo Dubar (2005), que 
esses cursos não possuem um forte “viés de 
gênero” em relação às suas identidades profis-
sionais. Segundo o autor, essa identidade pro-
fissional “engendrada” é alimentada interna-
mente, no percurso da formação profissional, 
por grupos de referência, uma espécie de elite 
profissional que serve de modelo para a seleção 
e a formação dos “iniciados”.

Mas constatar esse viés masculino na 
formação profissional nos cursos das ciências 
agrárias da UFV, ou mesmo a grande disparidade 
entre o número de professores-orientadores e 
professoras-orientadoras na pós-graduação das 
agrárias, ainda não ajuda a compreender a forma 
como esse fenômeno se processa, nem torna 
visível o teto de vidro que encobre as barreiras 
que as mulheres enfrentam para romper a 
“segregação hierárquica” apontada por Silva 
(2010). Foi analisando mais profundamente as 
relações de orientação que emergiram algumas 
evidências instigantes.

Logo de início, na análise dos primeiros 
dados sobre a distribuição de pesquisadores e 
pesquisadoras nos quatro níveis de formação 
científica – iniciação científica, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado –, constatou-se a 
segregação hierárquica já apontada por Rossiter 
(1982) em suas pesquisas da década de 1970. Os 
dados mostraram o maior percentual de homens 
em relação às mulheres em todos os níveis de 
qualificação na pós-graduação das ciências 
agrárias, com um crescimento contínuo da 
masculinização à medida que se avançava na 
qualificação acadêmica, um caso clássico de 
segregação sexual hierárquica.

Contudo, as primeiras evidências 
capazes de tecer uma explicação sobre os 
mecanismos sobre os quais essas desigualdades 
de gênero se reproduziam nas ciências agrárias 
da UFV surgiram a partir dos dados relativos 
à instituição na qual os docentes fizeram a 
sua graduação. Esse dado apontava para a 
grande importância dos vínculos de origem na 
passagem para a docência. Todavia, o mesmo 
não ocorria entre as professoras: entre elas, a 

graduação não teve o mesmo peso que para os 
professores, tendo sido o mestrado um pouco 
mais significativo nesse sentido, mas ainda 
muito inferior às porcentagens alcançadas 
pelos professores.

Se havia a influência do vínculo de 
origem na ascensão dos estudantes à condição 
de docentes, era plausível supor que essa 
passagem era construída a partir dos vínculos 
de orientação, desde a iniciação científica. 
Assim, buscou-se analisar a influência do 
sexo do professor no padrão de orientação 
estabelecido com os estudantes de ambos os 
sexos. Na iniciação científica, as professoras 
orientavam proporcionalmente homens e 
mulheres, ao contrário dos professores, cuja 
orientação tendia para os homens. Ao se 
considerar a porcentagem de orientações no 
mestrado, percebeu-se uma tendência inversa: 
os professores orientavam um maior número 
de estudantes do que as professoras, sendo 
os seus orientandos majoritariamente do 
sexo masculino. Por fim, também no nível do 
doutorado, os professores tenderam a orientar 
mais estudantes do sexo masculino.

O argumento do maior número de orien-
tandos homens justificar o maior percentual de 
orientandos dos professores pode ser, no en-
tanto, relativizado quando se observa que as 
professoras, mesmo estando em franca minoria, 
são aquelas que mais orientam as estudantes 
mulheres, embora orientem ainda mais homens. 
Isso mostra que, mesmo que os professores fos-
sem mais numerosos que as professoras, eles 
não orientavam mais mulheres que as profes-
soras em nenhum nível da formação científica. 
Ou seja, a gendrificação na orientação dava-se 
pelo lado dos professores que, mesmo sendo su-
periores numericamente às professoras e tendo 
a possibilidade de orientarem mais mulheres 
em decorrência de sua superioridade numéri-
ca, não o faziam. Ficaram, então, evidenciados 
padrões distintos de orientação dos professores 
e das professoras em relação aos estudantes e 
às estudantes, em todos os níveis da formação 
como pesquisadores.
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Sociologia da educação, reprodução das desigualdades 
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Resumo

Jean-Pierre Faguer tem se dedicado à análise dos processos 
de reprodução e reprodução das desigualdades sociais e já foi 
professor convidado no Brasil em diferentes ocasiões. Nesta 
entrevista, o autor, que foi colaborador de Pierre Bourdieu 
no Centre de Sociologie Européenne, discute sua trajetória 
como pesquisador, o processo de constituição de seus objetos 
de pesquisa e alguns resultados de suas investigações, bem 
como apresenta suas reflexões sobre como a sociologia da 
educação contribui para o adensamento dos estudos da 
sociologia do trabalho e da sociologia econômica.
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Abstract

Jean-Pierre Faguer has dedicated himself to the analysis 
of reproduction processes and of reproduction of social 
inequalities and has been a guest professor in Brazil on 
several occasions. In this interview, the author, who was Pierre 
Bourdieu’s collaborator at Centre de Sociologie Européenne, 
discusses his career as a researcher, the process of defining 
his research objects and some results of his investigations. 
The author also presents reflections on how sociology of 
education contributes to the consolidation of the studies of 
labor sociology and economic sociology.
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Jean Pierre Faguer é membro do Centre 
Européen de Sociologie et de Science Politique 
da Université Paris-Panthéon-Sorbonne e da 
École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS). Foi professor convidado na Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo 
(FEUSP) em 2012, quando ofereceu, em parceria 
com a Profa. Kimi Tomizaki, a disciplina “Por uma 
sociologia das rupturas biográficas: intelectuais 
e militantes de origem popular no campo 
econômico e intelectual”,  no quadro do programa 
de pós-graduação em educação da FEUSP, além 
de ter participado como conferencista convidado 
na reunião da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) do 
mesmo ano. Vale destacar que, antes disso, o 
autor em questão já havia sido convidado e havia 
participado de atividades de pesquisa em ensino 
em diversas universidades brasileiras, tais como 
o Museu Nacional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Nascido em 1943, em Paris, Jean-Pierre 
Faguer tem se dedicado às pesquisas empíricas 
e reflexões teóricas que colocam em relação 
as contribuições advindas da sociologia da 
educação, sociologia do trabalho e sociologia 
econômica. Graduado em filosofia pela 
Sorbonne, onde foi orientado por Raymond 
Aron, Jean-Pierre Faguer se converteu ao campo 
da sociologia muito cedo, tendo defendido sua 

tese de Habilitation à diriger des recherches, 
sob a orientação de Jean-Claude Combessie, 
quando já trabalhava com Pierre Bourdieu, 
Christian Baudelot, Alain Chenu e Emmanuèle 
Raynaud. Como pesquisador no Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), no Centre 
d’Etudes de l’Emploi (CEE) e no Centre de 
Sociologie Européenne/École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (CSE/EHESS), desenvolveu 
diferentes projetos de pesquisa, que redundaram 
na publicação de vários artigos na revista Actes 
de la Recherche en Sciences Sociales e outros 
periódicos de destaque, inclusive no Brasil. 
Além disso, é autor do livro Khâgneux pour la 
vie: une histoire des années soixante e coautor 
de A miséria do mundo, obra coletiva dirigida 
por Pierre Bourdieu, e desenvolveu atividades 
de ensino e pesquisa tanto na EHESS quanto na 
Université Paris 5.

De acordo com o depoimento do autor, 
ele pertence a uma geração que se formou em 
um momento em que o ofício de sociólogo não 
estava ainda profissionalizado: a sociologia 
dos anos 1960 é marcada pela reconversão de 
aprendizes de filósofos em direção às ciências 
sociais, graças à Khâgne (classe preparatória 
para o ingresso na École Normale Supérieur). 
Ele conheceu Pierre Bourdieu muito jovem, 
quando ainda tinha incertezas em relação à sua 
vocação de sociólogo como profissão, e entrou 
para o Centre de Sociologie Européenne (CSE) 
com 23 anos, em setembro de 1966, depois de 
ter sido beneficiado com uma bolsa de estudos 
na Unversidade de Tübingen (Alemanha) sob 
orientação do filósofo Ernst Bloch,1 período 
durante o qual concluiu seus estudos superiores 
sobre o jovem Lukács.

Assim, entre os trabalhos de campo 
realizados no CEE, pesquisas que contavam 
com financiamento estatal abundante e tempo 
adequado para sua realização, e os trabalhos 
reflexivos desenvolvidos no CSE e na EHESS, 
Faguer desenvolveu estudos que poderiam ser 
classificados em três grandes eixos.

1- Ernst Bloch, (1885 -1977), filósofo marxista, amigo de Lukacs, autor 
de Thomas Münzer, théologien de la révolution e Le principe espérance.

Apresentação

Fonte:  Arquivos pessoais do entrevistado.
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O primeiro deles é o da sociologia da 
educação, em que Faguer fez pesquisa sobre 
jovens desempregados sem qualificação em 
Paris, depois um estudo longitudinal realizado 
entre 1971 e 1976 sobre uma geração de 
estudantes de liceus e de ensino técnico que 
entraram na vida ativa entre 16 e 20 anos, mais 
precisamente uma pesquisa sobre 6 mil antigos 
alunos de todos os estabelecimentos escolares 
(públicos e privados) de quatro departamentos 
da França (Loir-Atlantique, Ardennes, Hérault e 
Isère), notadamente na cidade de Grenoble, para 
conhecer sua situação escolar e profissional 
quando tinham 16 anos (1972), 18 anos (1974) 
e 20 anos (1978). O segundo eixo é o da 
sociologia do trabalho e sociologia econômica, 
em que o entrevistado fez pesquisas que tinham 
como objetivo central a análise de biografias 
para compreender as conexões entre  escola, 
trajetória profissional e vida privada. Em suma, 
nesse eixo, o pesquisador assumiu como objeto 
de pesquisa a “entrada na vida ativa” em diálogo 
com os processos de mobilidade social entre 
os anos 1968 e 2000, com destaque para três 
sub-objetos: a precariedade, os trabalhadores 
de nível técnico e os operários de uma grande 
empresa (Merlin Gerin) e de uma multinacional 
da área de informática (Hewlett Packard). E, 
finalmente, um terceiro eixo, que se desdobra 
e dialoga diretamente com as pesquisas 
anteriormente citadas, o da sociologia das 
formas de reconversão ligadas ao surgimento 
de novas tecnologias no interior do setor de 
informática. De acordo com o autor, todos esses 
trabalhos são essencialmente pesquisas de longa 
duração realizadas em equipe: inicialmente com 
Gabrielle Balazs, em Paris, depois em Grenoble, 
ainda com Gabrielle e também com Michel 
Gollac e François Bonvin.

De acordo com Jean-Pierre Faguer, 
a partir do fim da década de 1960, alguns 
elementos foram fundamentais na concepção, 
organização e consolidação de suas pesquisas e 
reflexões em torno dos processos de reprodução 
social: a aprendizagem do trabalho de sociólogo 
ao lado de Pierre Bourdieu; o trabalho com 

a equipe do CSE; os cursos de Bourdieu na 
EHESS sobre reprodução social, estratégias 
matrimoniais, grandes escolas e classes 
preparatórias, para citar alguns temas.

A proposta desta entrevista com Jean-
Pierre Faguer é discutir, por meio da cons-
trução dos seus objetos de pesquisa e resul-
tados de investigações, como os principais 
conceitos cunhados por Pierre Bourdieu, de 
quem foi colaborador, constituem menos que 
respostas ou soluções teóricas, mas sobretu-
do modos de se interrogar os fenômenos so-
ciais, “modos de se construir questões”, como 
Faguer diria, especialmente no que diz respei-
to aos processos de dominação e reprodução 
das desigualdades sociais.

No centro desta entrevista, que é a síntese 
de uma longa discussão, que data de mais de 
uma década, mas foi organizada nos últimos 
meses, por ocasião do meu pós-doutoramento 
em Paris, encontram-se os processos de 
formação do habitus, que, para Faguer, é o 
“produto da origem social” (habitus primário), 
que se expressa em gestos, gostos, categorias 
de percepção e avaliação do mundo, que é 
retrabalhada pela escola (habitus secundário), 
pelo trabalho e por outras experiências ou 
instâncias educativas, no sentido largo dessa 
expressão. Diante das recorrentes críticas ao 
caráter excessivamente determinista da noção 
de habitus, vale sublinhar que as pesquisas 
de Faguer contribuem muito para pensar esse 
conceito em sua potencialidade analítica, 
visto que nelas o autor concebe um modo de 
operacionalizar a interrogação sobre como se 
constituem determinadas posições sociais, no 
qual as noções de habitus e de campo estão 
sempre ligadas à ideia de ruptura biográfica 
e reconversão. Além disso, suas reflexões dão 
ênfase à expansão do sistema de ensino escolar 
francês, aos desafios da inserção no mercado de 
trabalho e ao desenvolvimento de novas e cada 
vez mais sutis formas de dominação. Nesse 
sentido, em um contexto social, econômico 
e político marcado por alterações profundas 
que, por sua vez, exigem múltiplas adaptações 
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por parte dos indivíduos, o habitus pode 
ser pensado também como um processo de 
invenção e reinvenção, um princípio gerador de 
ideias, ações e sentimentos que são novos e, ao 
mesmo tempo, coerentes em relação aos efeitos 
dos processos educativos como um todo.

Nesse sentido, nessa entrevista, Faguer 
discute os efeitos inesperados de um aparelho de 
reprodução social que rejeita, do mundo do tra-
balho, não somente indivíduos marginalizados, 
mas frações inteiras de classes sociais que conse-
guiram alongar suas trajetórias escolares, por ve-
zes até o ensino superior. Para tais grupos, como 
desempregados ou trabalhadores precários, não 
há um lugar e nem tampouco há futuro. E, diante 
dessa constatação, o autor lança a desafiadora 
questão de caráter político: como uma socieda-
de que sacrifica uma parte dela mesma para se 
reproduzir pode sobreviver e em quais condições 
ou contradições? E, mais especificamente, como 
pensar o conjunto das formas de dominação às 

quais estão sujeitados os trabalhadores precários 
não qualificados (ou considerados como tal) e os 
intelectuais precários?

Assim como outros sociólogos próximos 
de Bourdieu, Faguer esteve sensível às trans-
formações no modo de reprodução social que 
deslocam as disputas em torno das desigualda-
des sociais do mundo da escola em direção ao 
mundo do trabalho: as pesquisas desse autor 
demonstram que a seleção social se tornou pro-
gressivamente mais severa no momento de en-
trada na vida ativa e depois vai se estender ao 
longo de toda a vida profissional. Desse pon-
to de vista, a sociologia da educação torna-se 
um instrumento essencial para compreender a 
função social das novas formas de dominação 
que se apoiam sobre um “habitus econômico” 
produzido pela escola, como, por exemplo, o 
estabelecimento de procedimentos de avaliação 
de determinadas competências relacionados a 
critérios escolares.
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Entrevista

Como foi o processo de constituição de 
objetos e problemas de pesquisa ao longo de 
sua trajetória? E, no mesmo sentido, qual foi 
a influência de ter trabalhado diretamente 
com Pierre Bourdieu ou dos conceitos por ele 
desenvolvidos em sua maneira de pensar o 
mundo social?

Para me restringir ao essencial: eu 
pertenço a uma geração de sociólogos que 
entrou na vida profissional entre o fim da 
guerra da Argélia (1962) e o Maio de 68. É 
um período caracterizado, de um lado, por 
uma conjuntura política marcada pelo fim do 
colonialismo; e, de outro, por uma conjuntura 
intelectual fundada sobre a ideologia da escola 
emancipadora. Entrei no Centre de Sociologie 
Européenne (CSE/EHESS) em 1966, com uma 
formação em filosofia. O que atraía muitos entre 
nós no trabalho desenvolvido por Bourdieu era 
a conexão entre seus trabalhos de etnólogo 
sobre a Argélia colonial e seus trabalhos como 
sociólogo do campo intelectual. Dito de outra 
forma, e sumariamente, éramos atraídos pelo 
seu projeto de reconciliar a antropologia e a 
sociologia, o engajamento político e o trabalho 
de campo.

Pertenço a uma geração que escolheu a 
sociologia no momento da publicação do livro 
Os Herdeiros, de Pierre Bourdieu, em 1964. Para 
compreender a ruptura conceitual que esse livro 
representou, é preciso situar a obra no contexto 
intelectual dos anos 1960, o que fiz recentemente 
no artigo “Os khâgneux de 68, objetos e leitores 
de “Os herdeiros”, publicado no Brasil, na 
revista Educação & Sociedade. Bourdieu estava 
rodeado de colaboradores que tinham, em graus 
diferentes, sido beneficiados pela meritocracia 
escolar. Nós tínhamos, majoritariamente, uma 
trajetória social e universitária próxima daquela 
realizada por Bourdieu. Como ele, éramos 
originários das mesmas vias de reprodução 
das elites intelectuais (liceus burgueses, classes 
preparatórias para as grandes escolas em alguns 

liceus prestigiosos do interior da França e de 
Paris); mas, assim como ele, éramos oriundos 
do que se costuma denominar, por eufemismo, 
de um meio social modesto, situação atípica 
em relação às elites parisienses do mundo 
estudantil. Tratava-se, portanto, de um grupo 
de origem popular, provinciana ou estrangeira. 
A maioria dentre nós era de antigos bolsistas 
e devia seu status de intelectual à escola 
republicana, ou seja, nós éramos oblatos, com 
tudo que essa origem e condição implicam na 
maneira de trabalhar e se engajar tanto no 
mundo científico quanto na militância.

No que me diz respeito, pessoalmente, 
o problema da reprodução social sempre foi 
o centro de minhas reflexões e das escolhas 
dos meus objetos de pesquisa. Em particular, 
o papel da escola como ferramenta para as 
estratégias de reconversão, materializadas em 
investimentos nos estudos, em mudanças de 
emprego, ou ainda em estratégias matrimoniais. 
Minha análise se apoia principalmente em 
um trabalho biográfico, que diz respeito a 
intelectuais ou trabalhadores sem qualificação; 
meu ponto de vista foi sempre de descrever e 
compreender a posição e as tomadas de posição 
dos dominados ou daqueles que são deixados 
para trás nos processos de reprodução social. 
Eu queria estudar, de maneira conjunta, os dois 
lados dos ofícios propostos aos trabalhadores 
diplomados de primeira geração. De um 
lado, estão aqueles que dispõem, no mundo 
do trabalho, de uma pequena autoridade 
intelectual ou política: os autodidatas da área de 
informática, os professores do ensino técnico, 
os especialistas em divulgação científica, bem 
como os trabalhadores sociais, os sindicalistas 
de empresas de alta tecnologia etc. De outro 
lado, os trabalhadores subalternos da cultura, 
da arte, das mídias, do cinema etc. Parecia-me 
que a fronteira entre esses dois mundos era 
relativamente porosa e que o acesso a um ou 
ao outro lado dessa fronteira de classe dependia 
em parte do acaso. Isso é o que eu denomino de 
acidentes biográficos. O que esses profissionais 
tinham em comum é o fato de terem sido 
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beneficiados pela abertura social possibilitada 
pela escola, sem, no entanto, todos poderem 
ascender a empregos compatíveis com seu 
capital cultural ou social.

Suas pesquisas tratam, em diferentes 
dimensões, de processos de ruptura e, 
portanto, do habitus como matriz geradora 
de novos modos de agir no mundo, sem, 
contudo, deixar de atentar para o fato de que 
tais rupturas não constituem desconexões. 
Poderíamos dizer que há uma coerência em 
termos de trajetória mesmo na ruptura? Você 
poderia fazer essa discussão a partir de suas 
pesquisas, que mostram a dimensão inventiva 
e geradora do habitus em situações de ruptura 
biográfica, levando em consideração a família, 
a escola e o trabalho?

Nesse ponto, arriscamo-nos a nos perder 
em pura especulação e a sermos induzidos ao 
erro: sabe-se que Bourdieu emprestou o conceito 
de habitus da história da filosofia. Weber (1987) 
também empregou esse conceito em sociologia, 
por exemplo, na Ética protestante e o espírito do 
capitalismo, para descrever a ética econômica 
dos puritanos. Do mesmo modo, Durkheim 
(1938) o empregou em L’Évolution pédagogique 
en France para descrever o objetivo do trabalho 
educativo: criar (no aluno) uma disposição 
geral de espírito e de vontade. O que me parece 
útil aqui é precisar a maneira como o conceito 
de habitus pode ser utilizado na sociologia da 
educação nos ajudando a compreender como 
os modos de aquisição de conhecimentos 
têm uma dimensão emocional, perceptiva e 
conceitual. A noção de habitus permite romper 
com uma visão inocentemente intelectualista 
dos modos de transmissão do saber, dos modos 
de aprendizagem tanto do trabalho manual 
quando do trabalho intelectual. Além disso, 
essa noção oferece um sistema explicativo das 
formas de ajustamento ou desajustamento entre 
os agentes sociais, tanto no mundo do trabalho 
quanto na vida privada e para a sociologia da 
família. Desse ponto de vista, como assinala 

Bourdieu no livro Noblesse d´État, “a sociologia 
da educação é um capítulo, e não menos 
importante, da sociologia do conhecimento e 
da sociologia do poder” (1969, p. 37).

Para me fazer mais claro, gostaria de 
evocar a maneira como a noção de habitus, 
na obra de Bourdieu, é inseparável do que ele 
chamava de senso do jogo. Durante o Seminário 
de Paris, cuja intenção era descrever condições 
concretas do exercício do ofício de sociólogo 
“dando oportunidade de se conhecer como 
se passa realmente o trabalho de pesquisa”, 
Bourdieu colocava em relação os processos de 
aprendizado e as formas de ajustamento das 
conexões entre os agentes sociais, que nesse 
ponto guardam proximidade com as análises 
de Goffman: “O habitus científico é uma 
regra que constitui o homem, ou melhor, um 
modus operandi científico funcionando em 
seu estado prático em conformidade com as 
normas da ciência, sem ter essas normas em 
seu princípio. O sociólogo que busca transmitir 
um habitus científico se aproxima mais de 
um treinador esportivo de alto nível que de 
um professor da Sorbonne. Ele fala pouco por 
princípios e preceitos gerais. […] Ele procede 
por indicações práticas, muito similares às de 
um treinador que imita um movimento (‘em 
seu lugar, eu faria assim...’), ou por correções 
feitas a partir da prática que deve ser cumprida 
e concebidas no espírito da prática (‘eu não 
colocaria essa questão, pelo menos não dessa 
forma’)” (BOURDIEU; WACQUANT, 1992, 
tradução nossa). Essa formulação apresenta o 
benefício de se considerar como inseparáveis 
atividades mentais e atividades físicas, tanto 
no caso de um trabalhador manual como no de 
um intelectual ou mesmo de um artista como 
Manet (tanto em seu trabalho de copista das 
obras de Velasquez, que implicava o controle 
dos gestos e das emoções, como na reprodução 
de esquemas de pensamento que permitiram a 
inventividade de seu estilo ulterior; tanto nas 
suas maneiras de fazer a arte como em sua ética 
profissional). Trata-se de um exemplo ao qual 
eu voltarei ao longo da entrevista.
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Assim, pode-se notar que o trabalho 
não é jamais uma atividade completamente 
automática. Os ajustamentos entre as tarefas 
e as formas de cooperação, mesmo no caso 
do trabalho mais subalterno, apoiam-se em 
hábitos corporais (posturas, ritmos, momentos 
de pausa etc.), o que produz um saber 
incorporado pela imitação e processos de 
identificação, um processo do qual os corpos 
carregam os traços (o que Bourdieu chama o 
corpo memória). Para compreender a força dos 
modos de dominação no trabalho, é, portanto, 
necessário levar em consideração as interações 
contínuas entre trabalho mental e trabalho 
corporal, que são objeto das aprendizagens 
tanto escolares como profissionais ou artísticas. 
Elas têm em comum constituírem produto de 
interiorização de esquemas de pensamento e 
de ação incorporados no habitus, organizando 
as rotinas do comportamento cotidiano no 
trabalho. Penso igualmente nas descrições de 
Mauss no seu artigo sobre “as técnicas do corpo” 
e nas análises, por exemplo, de Karl Bücher 
(1909) sobre o ritmo de trabalho no mundo do 
trabalho doméstico e pré-capitalista e sobre sua 
estreita correspondência com a repetição dos 
ritmos musicais.2 As análises de Bücher haviam 
interessado profundamente Max Weber no 
momento em que ele trabalhava com A ética 
protestante e o espírito do capitalismo.

O que me parece essencial é que o 
conceito de habitus permite pensar as rupturas 
biográficas como rupturas conceituais. O 
habitus, para mim, é um conceito antes de 
tudo programático. Há conceitos emblemáticos, 
descritivos, explicativos etc. Eu penso, por 
exemplo, na crítica de Bourdieu que concerne 
ao conceito de carisma desenvolvido por Max 
Weber (conceito que não se localiza muito longe 
das noções de violência simbólica ou de capital 
simbólico). No curso sobre Manet, no Collège de 
France, Bourdieu mostrou a extraordinariedade, 

2- BÜCHER, Karl. Arbeit und Rhythmus (Le travail et le rythme). 
Leipzig, 1909; cf. A apresentação de max Weber por Isabelle Kalinowski: 
KALINoWSKI, Isabelle. La science, profession et vocation, suivi de Leçons 
wébériennes sur la science et la propagande. Agone, marseilles, 2005.

palavra inventada por este, ou o caráter 
extraordinário do que ele chama revolução 
simbólica, explicando como o “homem de 
carisma” é o “homem da descontinuidade”: “eu 
faço a Max Weber, a quem eu muito admiro, 
uma crítica por ter deixado o carisma como 
um explicans e não como um explicandum” 
(BOURDIEU, 2013, p. 379). Dito de outra forma, 
como um princípio explicativo e não como 
algo que se trata de explicar. Parece-me que ser 
capaz de definir o que se trata de explicar é 
exatamente a tarefa do sociólogo.

Para um pesquisador, de fato, os 
conceitos devem servir para trabalhar, no 
sentido que Freud dá ao “trabalho do sonho” 
na Interpretação dos sonhos, quer dizer, no 
sentido da economia psíquica, de trabalho 
mental.  É assim que eu concebo o trabalho dos 
conceitos. E pode-se mostrar como Bourdieu 
passou progressivamente, dos anos 1960 a 
2000, de um conceito programa, formulado no 
posfácio a Panofsky (1967), de ruptura com a 
noção idealista de influência intelectual, a um 
conceito operatório, permitindo compreender, 
por meio do trabalho monográfico sobre 
Manet, a inventividade do autor de uma 
revolução simbólica bem-sucedida. Com o 
tempo, o conceito perdeu sua rigidez, mesmo 
com o risco de parecer determinista, para se 
tornar, ao contrário, um conceito que permite 
compreender o que torna possíveis as revoluções 
simbólicas no mundo da arte, das ciências ou da 
literatura: Manet, Flaubert ou Bauldelaire são 
exemplos. Essa convicção Bourdieu já tinha em 
sua cabeça na primeira metade dos anos 1960. 
Quando ele publica, na Les Temps Modernes 
(revista dirigida por Sartre), em 1966, o artigo 
“Campo intelectual e projeto criador”, Bourdieu 
(1966, p. 865) já estava muito consciente que 
a noção de habitus é um conceito operatório 
que não tem sentido senão no interior das 
conexões que ele constitui com as noções de 
campo e capital cultural. Esse exemplo é uma 
forma de cuidado contra os usos puramente 
formais dos conceitos. Os conceitos principais 
de Bourdieu, como campo, habitus, capital 
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(cultural, social, simbólico...) ou modos de 
dominação (emprestados de Marx), são menos 
respostas que instrumentos de pesquisa. Dito de 
outra forma, os grandes conceitos da filosofia 
e das ciências sociais constituem quadros de 
pensamento que produzem rupturas com os 
paradigmas dominantes para se pensar junto 
os objetos que o pensamento escolástico pensa 
separadamente. É sobre isso que eu gostaria de 
insistir nesta entrevista, por meio de exemplos 
de pesquisas e de maneiras de fazer a pesquisa.

Você poderia falar sobre sua pesquisa a 
respeito dos khâgneux?

Eu trabalhei com o habitus dos khâgneux3, 
que é o nome que se dá aos alunos das chamadas 
classes preparatórias para a École Normale. Pode-
se falar, nesse caso, em um habitus específico em 
sua dimensão intelectual, emocional e política, 
típica na França de um modo de formação inte-
lectual laico e republicano, produto da ideologia 
meritocrática da Terceira República. É um modo 
de formação que é ligado, como se sabe, à in-
venção da noção de intelectual (no momento do 
caso Dreyfus), quer dizer, de um homem público, 
ao mesmo tempo intelectual e politicamente en-
gajado. É o caso de Durkheim e Bourdieu, entre 
os sociólogos, e Bergson, Sartre, Merleau-Ponty e 
Foucault, entre os filósofos. Quer eles tenham ou 
não se tornado normalianos, são todos produto de 
um mesmo habitus, que se manifesta na maneira 
de escrever, pensar, abordar as questões políticas, 
exprimir suas emoções e controlar seus corpos. 
Penso, particularmente, em Lévi-Strauss (1981): 
Tristes Tropiques é um livro que contou muito, 
para os filósofos da minha geração, como contra-
-modelo da filosofia acadêmica. Ele contribuiu 
para a reconversão de bem mais que um filósofo 
aspirante em direção às ciências sociais.

Embora as khâgnes e a École Normale 
tenham tido um papel importante na 

3- FAGUER, Jean-Pierre. Khâgneux pour la vie, une histoire des années 
soixante. Dossiers du Centre d’Études de l’Emploi, n. 5. La Documentation 
Française, Paris, 1995.

mobilização estudantil em 1968,4 fornecendo 
uma grande parte de seus principais líderes, 
esse sistema atravessou os anos pós-1968 sem 
mudanças fundamentais, e isso é um ponto 
que essa instituição tem em comum com a 
Igreja. Para dar um exemplo, quando eu entrei 
em hypokhâgne5 no liceu Henri IV, tive, como 
professor de filosofia, Etienne Borne, que Pierre 
Bourdieu havia também tido como professor 
no Lycée Louis-le-Grand doze ou treze anos 
mais cedo, fato que Bourdieu evoca como 
um momento importante de sua biografia no 
livro Les méditations pascaliennes. É verdade 
que existe uma diferença de geração biológica 
entre aquela de Pierre Bourdieu, nascida em 
1930, e aquela à qual pertence uma grande 
parte de seus colaboradores que chegam ao 
CSE ao longo dos anos 1960 e 1970. Mas, do 
ponto de vista da formação que nós recebemos, 
pertencemos a uma mesma geração intelectual. 
Quando comecei a trabalhar no CSE, tinha a 
impressão de reencontrar a khâgne, sobretudo 
de fazer uma nova khâgne, mas de outro modo, 
ou seja, com a intenção de reconverter uma 
vocação filosófica em capital sociológico.

Pode-se perceber, nesse sentido, que a 
análise das biografias assume todo seu sentido, 
na medida em que enfatiza os acidentes 
biográficos como motores de desclassificação 
e de reclassificação. E é exatamente nesse 
ponto que também se destaca a importância 
determinante do habitus. As rupturas 
biográficas no mundo do trabalho não atingem 
somente a vida profissional: elas contribuem 
igualmente para o questionamento da vida 
sentimental, da maneira de se situar no mundo 
social e também têm efeitos sobre as formas de 
engajamento político. É, por exemplo, o que 
eu tentei descrever por meio de uma entrevista 
com uma montadora de filmes, publicada 

4- As khâgnes são classes preparatórias, voltadas a alunos de destacado 
desempenho escolar, que se preparam para os prestigiosos concursos das 
chamadas grandes escolas, as Écoles Normales Supérieures.
5- o primeiro ano do khâgne é uma espécie de “super bac” orientado 
para a preparação para o concurso para a École Normale. Trata-se de um 
ano polivalente que precede o momento da escolha entre os estudos de 
filosofia, história, literatura francesa e línguas antigas e modernas.
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no livro La misère du monde. A história do 
seu casamento e divórcio com um cineasta 
é o produto tanto de uma crise sentimental 
que coloca em questão seu papel como 
colaboradora do marido (“eu tinha me casado 
com o projeto de um homem”) quanto de uma 
crise do mundo de trabalho intelectual. Foi o 
trabalho na sua visão encantada e carismática 
que os havia aproximado; foi o trabalho que, 
em sua percepção de violência brutal produzida 
pela precarização dessa fração profissional, os 
separou (ver FAGUER , 2003).

Uma outra questão que você abordou em 
suas pesquisas foram as novas formas de 
precarização e dominação do trabalho, como 
no caso acima da “esposa e colaboradora”, 
publicado no livro Miséria do mundo. Você 
poderia falar um pouco sobre essas questões e 
também sobre como da exploração no trabalho 
chegamos ao nível da autoexploração?

Eu tentei compreender o que opunha a 
cultura e o estilo de vida do mundo operário 
àqueles do mundo técnico, mais especificamente, 
o mundo dos assalariados ligados às novas 
tecnologias, como a informática. Tudo 
separa esses dois mundos do ponto de vista 
da disciplina no trabalho, da cultura de 
classe, do estilo de vida... Em suma, pode-
se falar sobre a transformação de um habitus 
econômico. De saída, são colocados em curso 
dois modos de dominação, que correspondem 
a dois modos de escolarização que se opõem 
entre si: essencialmente, de um lado, estão as 
classes populares e, de outro, as classes médias 
pouco diplomadas em via de ascensão social. 
Daí a existência de dois mundos de seleção: o 
mundo do trabalho operário é substituído, pelo 
fenômeno do alongamento da escolarização, 
por um mundo caracterizado pela “dominação 
suave” com fronteiras porosas e, de saída, 
produtor de incertezas em relação ao futuro, 
no qual é difícil para cada um saber qual é o 
seu lugar. Individualismo, concorrência entre 
assalariados, incerteza em relação ao futuro são 

fatores de pressão sobre o pessoal nos locais de 
trabalho. Um sistema de avaliações permanente 
aproxima as grandes empresas multinacionais 
do mundo da escola e tende a justificar a 
seleção dos assalariados e as demissões sob o 
princípio do mérito: na empresa que estudei, 
aqueles que são suscetíveis de ser demitidos 
são os que têm as piores avaliações. Em geral, 
trata-se de trabalhadores com muitos diplomas, 
oriundos das classes populares ou de famílias 
de classes médias ligadas à pequena burguesia 
econômica (famílias de comerciantes, artesãos 
ou pequenos empresários). Nessa multinacional 
de informática situada em Grenoble, o esprit 
maison tende a misturar constantemente vida 
privada e vida profissional. Atividades culturais 
e voluntariado são encorajadas pela direção. A 
aquisição de um saber autodidata, a prática da 
bricolagem e o gosto por objetos do universo 
da informática embaralham a fronteira entre 
o tempo de trabalho e o tempo de lazer. Essa 
busca pela polivalência, que está no princípio 
do recrutamento empresarial (“o potencial”), 
confundindo constantemente as fronteiras 
entre o mundo do trabalho e o mundo do não 
trabalho, tende a implicar um pouco mais 
os assalariados; dito de outra forma, essas 
políticas da empresa incitam os trabalhadores 
a confundir seus interesses pessoais com os 
interesses da empresa.

O que é preciso compreender é como 
as novas formas de dominação no mundo das 
grandes empresas contribuem para constituir 
novas formas de autoexploração bem mais 
eficazes que o sistema do paternalismo operário. 
Sabe-se que não se controla do mesmo modo 
os trabalhadores manuais do mundo industrial 
desde os anos 1950 e também os trabalhadores 
assalariados subalternos do mundo intelectual 
ou de grandes empresas de mídias ou de novas 
tecnologias. As políticas de gestão empresarial 
das multinacionais se apoiam, antes de tudo, 
no controle do habitus de seus empregados: 
o que os empregadores chamam de relacional 
nas relações de trabalho com os superiores e 
os colegas têm um papel, de fato, de controle e 
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de avaliação das pessoas tão importante quanto 
a polivalência técnica exigida para ocupar o 
posto de trabalho.6

A cultura informática aproxima, 
em um mesmo local de trabalho, formas 
de autoexploração observáveis no campo 
econômico e no campo de carreiras de 
enquadramento moral. Em relação à noção de 
serviço – esse princípio unificador das análises 
da sociologia do trabalho, da escola e da família 
–, faz-se necessário sublinhar a ambiguidade 
desse termo, utilizado tanto pelos economistas 
(setor de serviços) quanto pelos agentes de 
enquadramento moral (estar a serviço do 
povo, da pátria, dos pobres, dos excluídos 
etc.) no que diz respeito a um dos aspectos 
mais decisivos do que pode ser chamado, para 
recuperar a formulação proposta por Pierre 
Bourdieu (2003, p. 291-295), “a dupla verdade 
do trabalho”. Se a autoexploração dos pequenos 
empregadores e pequenos executivos, assim 
como dos estagiários, vítimas da desvalorização 
dos diplomas, é frequentemente denunciada 
como fator de intensificação de exploração 
econômica, é, de outro lado, a condição primeira 
de acumulação de um capital que torna possíveis 
reconversões profissionais. Sendo assim, as 
técnicas de gestão fundadas na autoexploração 
constituem formas de dominação ainda mais 
eficazes: nelas, os empregadores se apoiam em 
estratégias de acumulação de capital simbólico 
colocadas em prática pelos desclassificados, os 
quais visam a manter e, se possível, aumentar 
um capital pessoal tido como precário pela sua 
posição no campo econômico.

O relacional não é redutível, de fato, aos 
postos do setor de serviços; a importância que 
os empregadores vinculam hoje às qualidades 
pessoais para avaliar seus empregados pode 

6- A noção de relacional indica o que, em um posto de trabalho, é 
suscetível de valorizar a pessoa que o ocupa, principalmente em postos 
de trabalho subalternos, mal pagos e sem qualificação precisa. Trata-se 
de um modo de lembrar aos empregados subalternos que devem estar 
sempre a serviço ou à disposição (do chefe, dos colegas, dos clientes etc.), 
mas também funciona como um poder multiplicador, o qual confere aos 
postos de trabalho uma dimensão social, ligada à pessoa, sublinhando 
a importância das maneiras de fazer e das características pessoais: a 
confiança, as qualidades morais, a apresentação, a educação etc.

ser observada em todos os locais de trabalho: 
não apenas nas fábricas, escritórios, hospitais, 
supermercados, mas também nos empregos 
subalternos de atividade intelectual e das mídias. 
A disponibilidade e a flexibilidade, reforçadas 
pelo medo de se perder o emprego, suscitam 
autoavaliação e reconversão permanentes. 
Porque as relações de trabalho entre colegas, 
entre empregados e sua hierarquia ou entre os 
empregados e os clientes tendem a se transformar 
em relações de força, elas são inseparavelmente 
relações de dominação nas quais cada posto de 
trabalho, ao mesmo tempo que implica domínio 
de uma competência técnica específica, exige 
certas qualidades ordinariamente exigidas do 
pessoal do serviço (funcionários da limpeza, 
do setor de hotelaria etc.). Trata-se, assim, de 
exemplos de inflação de títulos escolares que 
transformam empregos sem qualificação em 
empregos ilusoriamente qualificados.

As competências demandadas tanto 
dos jovens contratados em empregos precários 
quanto dos técnicos, executivos e trabalhadores 
subalternos do setor de empregos culturais 
respondem à exigência de inspirar confiança, 
garantia de uma disponibilidade produtiva 
que deve ser reproduzida no cotidiano. A 
generalização, no conjunto dos mercados de 
trabalho, de práticas de recrutamento fundadas 
na percepção de “sinais de familiaridade” (o 
que remete à noção de acordo implícito entre 
determinadas pessoas que se compreendem por 
meias palavras porque têm o mesmo habitus) 
com o pessoal contratado (apresentação de 
si, mas sobretudo um habitus, uma héxis 
coporal) permite-nos pensar que os modos de 
dominação econômica se apoiam em lógicas 
de solidariedade moral entre frações de classe, 
lógicas essas que contribuem para o reforço 
de interesses da reprodução social dos grupos 
mais ameaçados pelo declínio econômico. Foi 
isso que tentei mostrar por meio do acúmulo 
das observações de campo, que pude reunir 
para descrever os modos de enquadramento 
nas empresas de alta tecnologia e as formas de 
aprendizagem na prática sobre a informática. 
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Essas duas pesquisas centradas no mundo 
dos autodidatas, mobilizados pela ideia do 
progresso devido à invenção técnica, ilustram 
a aplicação pelos iniciantes de estratégias 
de reclassificação que se tornam possíveis 
por meio de um trabalho “sobre o posto”, 
relacionando estreitamente a valorização de um 
saber técnico às características sociais de cada 
um. As técnicas de recrutamento e de controle 
dos agentes de enquadramento moral das 
empresas de alta tecnologia se apoiam, por sua 
vez, não somente nas redes de apadrinhamento 
ou de relações familiares, mas, de modo mais 
geral, considerando, dentre os candidatos 
anônimos e recrutados em larga escala, em 
um mercado de escolas nacionais ou mesmo 
internacionais, os sinais de pertencimento a 
um universo social e cultural comum e próprio 
a garantir confiança e cumplicidade. Dito de 
outra forma, a crise do mundo da reprodução 
social de frações da pequena burguesa ou da 
aristocracia operária em declínio contribui para 
alimentar as modalidades de enquadramento 
moral do trabalho operário, incluindo os setores 
produtivos mais modernos.

As condições sociais de acumulação 
de um capital de autoridade são tão incertas 
que essa forma de “carisma burocrático”7, 
valorizado pelas novas formas de gestão, 
apoia-se menos no reconhecimento de uma 
qualificação profissional estável e na garantia 
advinda de títulos escolares do que num ato 
de submissão “ao bom cumprimento de uma 
missão” da empresa, que os executivos devem 
reconhecer como seus valores pessoais. Sabe-
se que o processo de apagamento e mesmo de 
anulação de si se apresenta para os oblatos 
no princípio de sua promoção no interior das 
instituições, que souberam reconhecer seu 
mérito. A acumulação de um capital moral 
(redutível, segundo os campos, ao esprit maison, 
à vocação, ao voluntariado ou ao militantismo) 
se apoia na valorização de características muito 

7- Sobre a qual Pierre Bourdieu observa “que se adquire distanciando-se 
da definição burocrática da função”, em BoURDIEU, Pierre. Les structures 
sociales de l’économie. Paris: Seuil, 2001.

pessoais das biografias (origem e trajetória 
social, habitus, hexis corporal) percebidos 
como sinais de uma submissão potencial à 
instituição produtora de um reconhecimento 
das disposições de oblação.

Ainda sobre o habitus e seus efeitos sobre as 
trajetórias pessoais, profissionais, lembro-me 
de você falar, no curso na USP e em nossas 
discussões sobre os indivíduos que, em 
contextos escolares e de trabalho altamente 
concorrenciais, mesmo qualificados e 
diplomados, tornam-se excedentes ou sofrem 
processos de desclassificação profissional 
e social. Você poderia falar um pouco sobre 
essas questões?

Um dos efeitos inesperados da sociologia 
da educação foi mostrar que a mobilidade 
social (ascendente ou descendente) pela escola 
contribuiu para a recomposição do mundo do 
trabalho. Assim, pode-se observar a aparição 
de todo um conjunto de novas profissões 
ligadas ao desajuste entre as estratégias de 
reconversão e a rigidez do mercado de trabalho. 
Isso é particularmente visível em universos 
socialmente muito heterogêneos tanto do ponto 
de vista do habitus como das competências 
exigidas, especialmente no mundo dos 
técnicos, dos neorrurais (desempregados ou 
trabalhadores urbanos que se instalam em 
regiões rurais, sobretudo em comunidades, para 
resistir à desclassificação social), dos artistas e 
dos criadores de toda sorte na França pós-1968.

Dito de outra forma, a disfunção do 
habitus (ou seja, um habitus que foi produzido 
em um dado momento do modo de produção 
econômico, mas precisa atuar em outro, como 
no caso de agricultores que se tornam operários) 
aparece como o produto de falhas nos processos 
de reprodução social. A passagem de um modo 
de reprodução familiar na qual a família tinha, 
salvo acidentes biográficos, o controle da sua 
reprodução (demográfica, cultural e econômica) 
a um modo de reprodução delegado à escola 
transformou o modo de reprodução tradicional 
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em um sistema de reprodução social com base 
estatística. Por base estatística eu quero dizer 
um modo de seleção baseado na escola, e não 
numa base individual, que seria o caso quando 
uma família tem o controle de sua reprodução 
escolhendo entre seus filhos aquele que será o 
herdeiro. A base estatística é quando a seleção é 
produzida pela escola, sobre uma base coletiva, 
em função do valor atribuído a cada via escolar: 
técnica/geral; letras/ciências etc. As falhas da 
reprodução são os efeitos de uma reprodução 
estatística que tende a sacrificar, ao menos “no 
papel”, não indivíduos considerados atípicos, 
mas frações inteiras das classes populares ou 
médias da geração precedente. “No papel” 
porque aqueles que são deixados para trás, 
embora superqualificados em relação aos postos 
que ocupam, têm todo interesse em resistir à 
desqualificação, têm interesse, portanto, em se 
mostrar mais inventivos quanto mais sua posição 
profissional desqualificada é ambígua e instável.

O hiato entre suas esperanças e a posição 
que eles ocupam no mercado de trabalho (das 
quais é preciso analisar as causas sociais, 
escolares e profissionais) é o motor de sua 
inventividade. É nesse sentido que se pode 
falar de ruptura biográfica, na medida em 
que a passagem de um modo de reprodução 
social tradicional, no qual a família tinha um 
controle quase total sobre sua reprodução, a um 
modo de reprodução delegado à escola tem por 
consequência uma superprodução de diplomas. 
Disso se desdobra a questão: qual será o futuro 
dos estudantes de um sistema caracterizado 

por uma nova forma de divisão de trabalho 
intelectual e na qual a maioria dentre eles serão 
destinados a tornar-se intelectuais subalternos?

Finalmente, o uso do conceito de habitus 
permite pensar o conjunto das formas de 
dominação no trabalho manual e no trabalho 
intelectual, assim como ampliar a noção 
marxista de exploração dos operários do mundo 
industrial às formas de dominação existentes 
no neoliberalismo, que consome em grande 
quantidade a força de trabalho dos intelectuais 
subalternos: precários, profissionais da cultura, 
especialmente do setor de espetáculos, jornalistas, 
empregados da mídia, experts de todos os tipos, 
mas, de fato, mais próximos de trabalhadores 
independentes que de trabalhadores assalariados. 
O que é impressionante é que eles são, em sua 
maioria, intelectuais de primeira geração, filhos 
de operários e de agricultores, comerciantes ou 
pequenos empresários. Encontramos aqui a análise 
da insegurança social desenvolvida por Robert 
Castel, que recoloca a questão do assalariado. 
O que Marx chamava de luta de classes é ainda 
visível nos nossos dias, mas de uma outra forma, 
através da luta em torno das classificações 
inseparavelmente escolares e sociais (a avaliação 
no trabalho seria um exemplo).

Dito de outra forma, a mobilidade social 
pela escola inscreve a luta de classes em um 
quadro de uma história familiar que se desenrola 
ao longo de várias gerações. Nesse sentido, a 
sociologia da educação propõe um quadro de 
análise que permite repensar a sociologia do 
trabalho e da dominação.
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Viagens em Troia com Freire: a tecnologia como um agente 
de emancipaçãoI 

Paulo BliksteinII

Resumo

A rápida penetração de novas tecnologias na escola constitui uma 
oportunidade para a disseminação da filosofia de dois importantes 
teóricos da educação: Seymour Papert e Paulo Freire. As 
tecnologias digitais possibilitam formas diversas e inovadoras de 
trabalhar, expressar e construir. Essa adaptabilidade camaleônica 
da mídia computacional promove diversidade epistemológica 
(TURKLE; PAPERT, 1991), criando um ambiente no qual os alunos, 
na sua própria voz, podem concretizar suas ideias e projetos com 
motivação e empenho. Este artigo descreve uma implementação 
conduzida em uma escola pública brasileira e gera uma série de 
princípios de design de ambientes Papert/Freireanos, analisando 
o empenho intelectual e emocional dos estudantes, suas trajetória 
de aprendizado e a complexidade de seus projetos, que variaram 
de robôs controlados por computador a filmes de ficção científica. 
O artigo discute um modelo de implementação com quatro 
componentes: primeiro, identificar um tema gerador relevante para a 
comunidade; segundo, partir da cultura e da experiência tecnológica 
da comunidade como base para a introdução de novas tecnologias; 
terceiro, deliberadamente usar uma abordagem de mídia mista, 
em que alta e baixa tecnologia coexistem; por fim, deslocar certos 
protocolos sociais e comportamentais considerados normais nas 
escolas, mesmo aqueles aparentemente irrelevantes para o ensino 
e a aprendizagem. Conclui-se que tal utilização de tecnologias 
expressivas pode ser um poderoso agente de emancipação à Paulo 
Freire e, em especial, em comunidades economicamente carentes. 
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Abstract

The rapid dissemination of new technologies in schools is an 
opportunity for the popularization of the educational philosophies 
of two important theorists of education: Seymour Papert and Paulo 
Freire. Digital technologies enable diverse and innovative ways of 
working, expressing, and building. This chameleonesque adaptivity 
of computational media enables the acknowledgement and 
embracing of epistemological diversity (TURKLE; PAPERT, 1991), 
engendering an environment in which students, finding their own 
voice, can concretize their ideas and projects with motivation and 
engagement. This article describes an implementation conducted 
in a Brazilian public school and proposes a series of principles 
for the design of Papertian/Freirean learning environments, by 
analyzing the intellectual and emotional commitments of students, 
their learning paths, and the complexity of their designs, which 
ranged from robots and computer programs to fiction movies. The 
article discusses an implementation model with four components. 
First, we identify a community-relevant generative theme. Second, 
we depart from the community’s technological culture and expertise 
as a basis for introducing new technologies. Third, we deliberately 
use a mixed-media approach, in which high- and low-tech, on- 
and off-screen, and high- and low-cost expressive tools coexist for 
students’ production of artifacts. Lastly, we question (or “displace”) 
taken-for-granted school practices and mindsets, even those that 
are apparently irrelevant to teaching and learning. We conclude 
that such use of expressive technologies can be a powerful agent 
of emancipation à la Paulo Freire, especially in economically 
disadvantaged communities.
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As ideias de Paulo Freire apresentam 
um desafio tão radical para os nossos sistemas 
educacionais que ele é muitas vezes classificado 
como utópico. Essa interpretação ignora que 
Freire foi, acima de tudo, um homem da práxis. 
Sua teoria não foi criada no contexto acadêmico 
tradicional como um exercício teórico, mas 
em contextos reais, na Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), no Serviço Social da 
Indústria (SESI) e em Angicos, no Rio Grande 
do Norte. No entanto, embora o que compelisse 
Freire fosse o desejo de ter impacto sobre o 
mundo real, ele nunca negou que “uma coisa é 
escrever conceitos nos livros e outra, incorporá-
los na prática” (FREIRE, 1990). Suas palavras 
soam tão verdadeiras hoje como quando ele 
tentou, pela primeira vez, colocar em ação 
sua visão radical da educação. Implementar 
Freire nunca deixou de ser um desafio (FREIRE, 
1973, 1974, 1992), o que tem levado muitos a 
categorizá-lo como um defensor da escola ideal 
que, embora desejável, é inexequível.

Entretanto, o sonho freireano pode se tor-
nar realidade: a rápida penetração de novas tec-
nologias nos ambientes de aprendizagem cons-
titui uma oportunidade sem precedentes para a 
disseminação da “estética freireana” – parafra-
seando Valente (1993) – nas escolas. As tecno-
logias digitais oferecem “máquinas proteanas” 
(PAPERT, 1980), que possibilitam  formas diversas 
e inovadoras de trabalhar, expressar e construir. 
Essa adaptabilidade camaleônica da mídia com-
putacional promove diversidade epistemológica 
(ABRAHAMSON et al., 2006; TURKLE; PAPERT, 
1991), criando um ambiente no qual os alunos, na 
sua própria voz, podem concretizar suas ideias e 
projetos com motivação e empenho.

Das intervenções educacionais abordadas 
neste artigo emerge um modelo para implementar 
ambientes de aprendizagem freireanos com os 
seguintes componentes essenciais: primeiro, 
identificar um tema gerador relevante para a 
comunidade; segundo, partir da cultura e da 
experiência tecnológica da comunidade como 
base para a introdução de novas tecnologias; 
terceiro, deliberadamente usar uma abordagem 

de mídia mista1 (ABRAHAMSON et al., 2005), 
em que alta e baixa tecnologia, dentro e fora 
da tela, e ferramentas de expressão de alto e 
baixo custo coexistem para a produção de 
objetos pelos alunos; por fim, questionar (ou 
“deslocar”) certas práticas e pontos de vista 
considerados normais nas escolas, mesmo 
aqueles aparentemente irrelevantes para o 
ensino e a aprendizagem.

Este artigo demonstra esse modelo com 
dados de um projeto conduzido em 2001, 
numa escola pública da cidade de São Paulo. 
Focando nas atitudes dos participantes e na 
maneira como usam as tecnologias digitais, 
o artigo analisa seu empenho intelectual e 
emocional, sua trajetória de aprendizado e a 
complexidade de seus projetos, que variaram 
de robôs a uma casa automatizada. Conclui-se 
que tal utilização de tecnologias expressivas 
pode ser um poderoso agente de emancipação 
à Paulo Freire e, em especial, em comunidades 
economicamente carentes.

Temas geradores

Os temas geradores são umas das mais 
conhecidas contribuições de Paulo Freire. Em 
obras como Pedagogia do oprimido (1974) e 
em Professora sim, tia não: cartas a quem ousa 
ensinar (2015), Freire explica detalhadamente 
o seu método de codificação/decodificação de 
elementos das culturas locais para criar temas 
geradores, sublinhando a dicotomia entre estar 
imerso em sua realidade (estar apenas consciente 
de suas próprias necessidades) e emergir dessa 
realidade (ser parte ativa na superação dessas 
necessidades. Aprendizes podem ir, portanto,  da 
“consciência do real” à “consciência do possível” 
à medida que percebem “novas alternativas 
viáveis” para além das “situações-limite” (FREIRE, 
1974). Ou seja, um caminho para emancipação 
e humanização é perceber-se como um agente 
ativo da mudança – na prosa poética de Freire 

1- A expressão mídia mista é distinta do termo multimídia, que veio a 
significar artefatos audiovisuais, como apresentações, CD-ROMs interativos 
ou websites, ver ABRAHAMSON et al., 2005.
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–, “a História é o tempo da possibilidade e não 
do determinismo […]. O futuro não é inexorável, 
o futuro é problemático” (FREIRE, 1992, p. 21).

Apesar da precisão de Freire sobre a 
origem e o papel de seus temas geradores, 
não é raro encontrar livros didáticos com os 
temas geradores predeterminados. Propor um 
tema predeterminado que pretende abordar um 
problema real de uma comunidade banaliza e 
contradiz o caráter dialógico do empreendimento 
educacional. Samuel Perez García adverte sobre 
o perigo de os temas geradores fazerem parte 
da agenda dos intelectuais, em vez de surgirem 
espontaneamente dos alunos (GARCÍA, 2001). 
O próprio Freire confrontou essa forma de 
banalização de seu trabalho, como relata Heinz-
Peter Gerhardt (2000, p. 155):

Os autores da cartilha [...] escolheram uma 
diretriz política de abordagem com cinco 
palavras geradoras: povo, voto, vida, saúde 
e pão. Freire opôs-se, firmemente, ao ensino 
de mensagens prontas aos analfabetos. 
Mensagens prontas produziriam sempre 
“efeitos domesticadores”, quer vindo da 
direita, quer vindo da esquerda. Ambos os 
lados demandariam aceitação acrítica de 
doutrinas e a manipulação teria início.

Talvez não seja uma surpresa que 
educadores tenham tentado ajustar o método de 
Freire a práticas conhecidas, como decisões de 
cima para baixo sobre o que os alunos devem 
aprender2. Note-se, no entanto, que Freire 
nunca propôs que o pesquisador se abstivesse de 
contribuir com seus próprios temas e ideias (os 
“temas da dobradiça”), mas deixou claro que a 
sugestão deveria surgir em um contexto específico 
e abraçar temas já identificados pelos alunos.

Para estar ativamente engajado em ler e 
transformar o mundo, é preciso ter as ferramentas 
necessárias. O poder da linguagem, foco da 
maioria dos projetos freireanos, é evidente por 
si só: ele nos permite enunciar os problemas 

2- Ver também Tyack e Cuban (1995) sobre como as escolas “mudam as 
mudanças antes que as mudanças mudem a escola”.

que nos cercam, discutir soluções, interagir, 
debater e, possivelmente, propor soluções. Mas 
a linguagem não é necessariamente o único 
veículo de articulação do desejo e da ação 
de mudança. Um outro meio é permitir que 
as pessoas projetem dispositivos, invenções, 
ou soluções, utilizando o conhecimento 
proveniente da ciência e da tecnologia, e, em 
seguida, que usem a linguagem para melhorar 
esses dispositivos por meio da interação 
crítica com seus companheiros de projeto. 
Essa noção vygotskiana de aprendizagem por 
meio do compartilhamento e da comunicação 
foi articulada por outro expoente da educação 
progressista: Seymour Papert.

Freire e Papert

Seymour Papert partilha com Paulo 
Freire o entusiasmo por propiciar situações em 
que interesses intelectuais dos alunos se de-
senvolvam plenamente. A teoria de Papert, o 
Construcionismo, baseia-se no Construtivismo 
de Piaget e defende que a construção do co-
nhecimento acontece de maneira especialmente 
eficaz quando os alunos constroem e comparti-
lham objetos publicamente:

A construção que tem lugar “na cabeça” 
muitas vezes acontece mais felizmente 
quando é apoiada por uma construção 
pública, “no mundo” – um castelo de 
areia ou um bolo, uma casa de Lego [...], 
um programa de computador, um poema 
ou uma teoria sobre o universo. Parte do 
que eu quero dizer com “no mundo” é que 
o produto pode ser mostrado, discutido, 
examinado, testado e admirado. (PAPERT, 
1993, p. 142, tradução minha).

Papert advoga a tecnologia nas escolas 
não como uma maneira de aperfeiçoar a 
instrução tradicional, mas como um conjunto 
de ferramentas emancipadoras que coloca nas 
mãos das crianças os materiais de construção 
mais poderosos. A adaptabilidade camaleônica 
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da tecnologia permite o reconhecimento e a 
adoção de diferentes estilos de aprendizagem 
e epistemologias, gerando um ambiente no 
qual os alunos podem concretizar suas ideias e 
projetos com um intenso envolvimento pessoal.

A promessa de Papert ainda está longe do 
sistema educacional dominante. Geralmente, as 
escolas adotam computadores como ferramen-
tas para validar subtextos curriculares existen-
tes – isto é, como dispositivos de informação 
ou máquinas de ensinar. Como Freire defendeu 
repetidamente, a escolha de um currículo é um 
ato intrinsecamente político (FREIRE, 1974, 
1992). Da mesma forma, o uso tradicional da 
tecnologia nas escolas tem seu próprio currícu-
lo oculto: transformar os alunos em consumi-
dores de software, não em produtores; aqueles 
que se adaptam às máquinas e não os que as 
reinventam; aqueles que aceitam os computado-
res como caixas-pretas que apenas especialistas 
podem entender, programar ou consertar. Na 
maioria das vezes, esse uso passivo da tecnolo-
gia inclui o acesso unidirecional à informação (o 
computador como uma biblioteca eletrônica), a 
comunicação com outras pessoas (o computador 
como telefone) e a disseminação da informação a 
outros (o computador como lousa). Em contraste, 
uma perspectiva papertiana-freireana – que injeta 
no uso de tecnologias na educação uma agenda 
política subversiva – vê o computador não como 
uma máquina de ensino e informação, mas como 
matéria-prima de construção e expressão pessoal.

A linguagem de programação Logo, 
na década de 1970, foi a primeira tentativa 
para demonstrar que o computador não 
é apenas um dispositivo de informação e 
comunicação. No início dos anos 1990, Papert 
e seus discípulos estenderam a ideia para o 
mundo físico, ao tornar a robótica acessível 
a crianças através do kit Lego Mindstorms 
e dos Crickets (MARTIN; RESNICK, 1993; 
RESNICK; OCKO; PAPERT, 1991). Em seguida, 
simulações paralelas e sistemas multiagentes, 
antes disponíveis apenas nos laboratórios de 
pesquisa avançados, tornaram-se disponíveis 
para jovens aprendizes (WILENSKY; RESNICK, 

1995, 1999). Mais recentemente, novos projetos 
foram desenvolvidos para colocar nas mãos 
de crianças hardware e software de ponta, 
de modo que elas possam conduzir pesquisas 
científicas avançadas (BLIKSTEIN; WILENSKY, 
2006), criar joias eletrônicas (SYLVAN, 2005), 
projetar simulações e jogos participativos 
(WILENSKY; STROUP, 1999), programar video 
games (MILLNER; RESNICK, 2005; SIPITAKIAT; 
BLIKSTEIN; CAVALLO et al., 2004), criar 
tecidos e roupas interativas (BUECHLEY, 
2006), programar sistemas de robótica virtual 
(BERLAND; WILENSKY, 2006) e explorar 
sistemas de informação geográfica e ciência 
ambiental (EDELSON, 2000).

Em particular, o trabalho pioneiro de 
David Cavallo (2000a, 2000b), na Tailândia, 
tentou demonstrar a compatibilidade entre 
Freire e Papert, sugerindo os benefícios de 
fundir conhecimento nativo com formulações 
inovadoras de aprendizado e tecnologia digital. 
Mesmo em regiões remotas e negligenciadas, ele 
detectou uma sofisticada cultura de construção 
e adaptação de motores de combustão interna 
usados em agricultura, barcos e transporte, 
que contradizem a frequente suposição de que 
faltam a essas populações os fundamentos 
cognitivos necessários para aprender ou usar as 
tecnologias modernas. Outros teóricos também 
avançaram na discussão sobre o conhecimento 
nativo ou local (LADSON-BILLINGS, 1995; 
LEE, 2003; MOLL et al., 1992). Se Freire e seus 
discípulos estão corretos, as escolas deveriam 
dar a esse tipo de conhecimento valor pelo 
menos igual que dão ao currículo oficial, como 
um caminho para ao mesmo tempo mobilizar 
as representações cognitivas preexistentes dos 
alunos e fazer do conteúdo algo relevante em 
suas vidas. Mas algum conhecimento sobre 
ciência e tecnologia modernas é importante para 
a emancipação, como diz Raymond Morrow:

Ciência e tecnologia modernas [...] continu-
am a ser o ponto de referência necessário 
[...] [mas] ao invés de se ater à perspectiva 
epistemológica de um monólito cartesiano-
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-newtoniano, as disciplinas acadêmicas 
têm progressivamente desenvolvido um 
entendimento mais plural, inclusivo e con-
textualizado  do conhecimento, que cria a 
base para o diálogo autêntico com o co-
nhecimento local previsto por Paulo Freire. 
(MORROW, 2008, p. 82, tradução minha).

A confluência de Freire e Papert forma, 
assim, um campo fértil e promissor para pesquisa 
e implementação de ambientes inovadores de 
aprendizado. O foco de Freire no humanismo e a 
ênfase de Papert na criação de artefatos ligados 
aos interesses do aluno são complementares. 
Uma tecnologia expressiva e construtiva torna 
possível avançar a agenda de emancipação de 
Paulo Freire, talvez de maneira tão contundente 
como a linguagem e a alfabetização. A próxima 
seção apresenta estudos de caso sobre a 
implementação desses ambientes.

Estudos de caso

Quando Fernando José de Almeida, um 
conhecido educador brasileiro, foi nomeado 
secretário da educação da cidade de São Paulo, 
em 2000, a esperança de uma inovação no 
sistema de ensino foi grande: parecia uma 
excelente oportunidade para colaborar e 
revisitar algumas das estratégias de sucesso 
usadas quando o próprio Freire foi secretário 
municipal da educação, quase dez anos antes.

O objetivo era evidenciar que é possível 
usar a tecnologia em uma escola pública típica de 
forma freireana/construcionista, demonstrando 
especificamente o que poderia ser  feito pelos alu-

nos com uma grande variedade de mídias e tecno-
logias: computadores, robótica, fotografia digital 
e vídeo. O resultado positivo dessa oficina de três 
semanas, realizada em agosto de 2001 na escola 
municipal Campos Salles, próxima a Heliópolis, a 
maior favela de São Paulo, permitiu a criação de 
um projeto maior com a Secretaria Municipal da 
Educação, abrangendo pelo menos trinta escolas 
na cidade de São Paulo (CAVALLO et al., 2004).

O tema gerador escolhido para a primei-
ra oficina foi a economia de energia, já que, em 
2001, o Brasil experimentava uma grande crise na 
geração de energia elétrica. Os alunos poderiam 
trabalhar em projetos próximos à sua realidade, 
construindo medidores de energia, dispositivos 
para economizar eletricidade, aquecedores de 
água mais eficientes etc. Mas, no primeiro dia da 
oficina, o plano fracassou: um dos alunos infor-
mou que a maioria das casas de Heliópolis tinha 
conexões elétricas ilegais (os chamados gatos) e 
que, portanto, não tinha nem medidores, nem 
contas de luz. Com a crise de energia, a compa-
nhia elétrica ficara menos tolerante com atrasos 
nos pagamentos das poucas conexões legais e 
passara a desconectá-las, aumentando o núme-
ro de usuários de conexões ilegais. Os transfor-
madores, sobrecarregados, muitas vezes se in-
cendiavam, ocasionando acidentes desastrosos. 
Surpreendentemente, para a maioria das famílias 
de Heliópolis, a crise energética não era um pro-
blema de economia de energia, mas de segurança. 
Um grupo de alunos, portanto, decidiu criar um 
jornal e um videodocumentário para alertar sobre 
os perigos das conexões mal feitas. O principal 
objetivo era ensinar a população a fazer conexões 
seguras, mesmo que ilegais.

Figura 1 – Documentação dos alunos sobre os perigos das conexões elétricas ilegais e postes sobrecarregados

Fonte: Dados da pesquisa.
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Essa experiência ressalta o significado da 
negociação local, em tempo real, para escolher 
temas geradores autênticos, que sejam de fato 
relevantes para os alunos. No bairro onde eu 
havia crescido, a apenas alguns quilômetros, as 
consequências da crise energética eram radical-
mente diferentes. Meu esforço para encontrar 
um tema relevante foi infrutífero porque, na ver-
dade, eu não conhecia a realidade daquela popu-
lação. Esse episódio alerta para o perigo da cria-
ção de pseudo temas geradores que aparentam 
uma conexão com a realidade local, mas que, de 
fato, foram criados sem um contato real com a 
comunidade – o que ocorre frequentemente em 
livros didáticos ditos freireanos, que afirmam in-
cluir temas geradores, mas são escritos de forma 
deslocada do contexto, gerando atividades irre-
levantes aos interesses e à cultura dos alunos.

Controle do equipamento

Nos primeiros dias da oficina, os alu-
nos se familiarizaram com os kits de Lego, as 
câmeras digitais e de vídeo e planejaram seus 
projetos. A maioria deles nunca tinha tocado 
em tais equipamentos e, para minha surpresa, 
alguns alunos estavam com medo de usá-los. 

Essa ansiedade era alimentada ainda mais por 
alguns professores, já que o acesso a computa-
dores nas escolas é regido por normas rígidas e 
supervisão constante. O alto custo do equipa-
mento e da manutenção aumenta a preocupa-
ção com os possíveis danos às máquinas. Mas 
minhas experiências anteriores me ensinaram 
que, em situações como aquela, as crianças são 
cuidadosas com os equipamentos mesmo sem 
vigilância. Kits Lego, materiais de arte, mate-
riais eletrônicos e meu próprio notebook foram, 
portanto, espalhados no chão. Duas câmeras es-
tavam sempre disponíveis para os alunos tira-
rem fotos ou gravarem vídeos. Não implementei 
nenhum mecanismo de controle.

Os professores ficaram preocupados e 
um deles me alertou que os alunos iam “que-
brar tudo.” Depois de alguns dias, entretanto, 
ficaram surpresos com a organização pacífica 
dos alunos para dividir as câmeras entre os 
grupos. No final, nada foi danificado. Durante 
a entrevista final com os participantes, 70% 
deles mencionaram a confiança como o atri-
buto mais apreciado da oficina, e explicaram 
que sentiram que eu confiava neles por ter dei-
xado os equipamentos no chão, para que os 
usassem livremente.

A liberdade de uso de equipamentos 
caros tornou-se um deslocamento fundamental 
da forma tradicional de organização da sala 
de aula – e uma fonte de emancipação. Foi 
também um exemplo de como uma intervenção 
externa pode tanto revelar quanto desafiar 

comportamentos considerados triviais em uma 
cultura. Uma simples decisão sobre a logística 
do uso dos equipamentos acabou tendo um 
grande impacto na relação dos alunos com 
a oficina. Acostumados às regras rígidas da 
sala de computação, as crianças receberam 

Figura 2 – Alunos usando o notebook do facilitador (esq.) e construindo no chão da sala de computação

Fonte: Dados da pesquisa.
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uma mensagem de confiança ao ver o meu 
computador no chão: a educação dialógica 
não sobrevive se o discurso e a prática não são 
compatíveis aos olhos das crianças.

Alunos e professores também estavam 
muito preocupados com o valor das máquinas. 
Os alunos ficaram desconfortáveis quando des-
cobriram que os kits de robótica valiam o mes-
mo que sua renda familiar e os professores fi-
caram chocados quando perceberam que esses 
equipamentos equivaliam a um mês de seu salá-
rio. Com uma renda mensal de apenas algumas 
centenas de dólares, as famílias  e os professores 
de Heliópolis não tinham computadores ou equi-
pamentos eletrônicos sofisticados. Além disso, 
os pais de muitos alunos tinham perdido seus 
empregos por causa da tecnologia. As crianças 
estavam fascinadas com o Lego, mas tinham 
medo de quebrá-lo ou de se apegar a algo que 
seria rapidamente tirado delas. Como fazer para 
introduzir a tecnologia nesse contexto?

Partindo de práticas familiares

Enquanto alguns grupos ficavam na escola 
trabalhando com o Lego ou fazendo vídeos de fic-
ção, outro grupo começou o documentário sobre 
as conexões ilegais de energia. Frequentemente 
saíamos da escola e íamos para a comunidade. 
Eu visitava suas casas, lojas, lanchonetes, ofici-
nas automecânicas e até a rádio da comunidade. 
Ao conversar com as pessoas, comecei a enten-
der que, ali, a cultura da tecnologia tinha uma 
característica muito particular. Os mecânicos, por 
exemplo, usavam todos os tipos de soluções im-
provisadas para fazer os carros funcionarem pelo 
menor custo. Além disso, as pessoas não joga-
vam fora aparelhos quebrados sem antes tentar 
consertá-los. Se consertar era impossível, davam 
outro uso ao aparelho de forma criativa.

Trata-se de um dos traços culturais mais 
conhecidos do brasileiro: o jeitinho, o hábito 
criativo de resolver problemas usando o que 
se tem à mão, improvisando soluções. Isso im-
plica dar outro uso, desconstruir e reconstruir 
objetos, assim como personalizar a utilização 
de materiais recicláveis e objetos encontrados – 

como na  “cultura do motor” que David Cavallo 
identificou na zona rural da Tailândia:

Existe um enorme conhecimento, experiência 
e especialização [sobre tecnologia] na cultura 
tailandesa que fornecem uma base firme 
para a construção e alavancagem do novo 
conhecimento. Nós acreditamos que isso 
é universal e não está limitado apenas à 
Tailândia. (CAVALLO, 2000b, p. 201).

De fato, em Heliópolis, o “jeitinho” ou 
a “cultura do outro uso” ajudou a introduzir 
novas tecnologias entre os alunos a partir de 
uma prática familiar. Freire repetidamente 
preveniu contra a abordagem romântica ou 
paternal em relação à cultura local:

O educador(a) deve estar imerso na experiên-
cia histórica e concreta dos alunos(as), mas 
nunca imerso de forma paternalista de modo 
a começar a falar por eles mais do que verda-
deiramente ouvi-los. O desafio é nunca en-
trar paternalisticamente no mundo do opri-
mido para salvá-lo de si próprio, [...] nunca 
querer romantizar o mundo do oprimido, de 
modo que [...] mantenha o oprimido(a) acor-
rentado a condiçöes que foram romantizadas 
para que o educador(a) mantenha sua posi-
ção de ser necessário ao oprimido, “servindo 
o oprimido”, ou encarando-o(a) como um 
herói romântico. (FREIRE, 2015, p. 59).

Procurei, portanto, maneiras de não so-
mente observar e documentar o que a comuni-
dade já fazia, mas de mobilizar a sua evolução 
cognitiva a partir dessas práticas, - sendo um 
agente de mudança, um catalisador. O desafio de 
introduzir a tecnologia como agente de mudança 
para uma população carente evoluiu para o desa-
fio de enxertar a tecnologia , de forma autêntica, 
no contexto local do “outro uso”. A oportunidade 
perfeita se materializou quando um dos grupos 
precisou de um motor Lego adicional e todos os 
motores já estavam em uso. No dia seguinte, eu 
levei um gravador quebrado e propus que eles o 
desmontassem para reutilizar suas peças. O grupo 
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rapidamente se armou de chaves de fenda e ali-
cates e logo eles tinham um motor em perfei-
to funcionamento. Além disso, eles tinham que 
construir um adaptador para fazer o novo motor 
funcionar com a engrenagem Lego (Fig. 3, à dir.), 
o que tornava a tarefa ainda mais complexa do 
que se fossem usados materiais prontos.

A ideia se espalhou rapidamente e logo 
outros alunos começaram a usar outros materiais 
para construir seus projetos. Ao final de duas 
semanas em Heliópolis, a maioria dos alunos 
usava materiais eletrônicos reciclados em vez 

das peças Lego para construir seus projetos 
– eles pareciam mais orgulhosos ao montar 
o projeto assim do que com as peças de Lego, 
projetadas para ter um encaixe perfeito. Essa 
prática permitiu aos alunos aplicar uma forma 
familiar de trabalhar – o jeitinho brasileiro, a 
cultura do conserto  improvisado, do ”outro uso” 
– para desmistificar a tecnologia. Ao desmontar 
os aparelhos eletrônicos, os alunos puderam ver 
por dentro essas máquinas antes impenetráveis 
e conseguir exemplos de mecanismos para seus 
próprios projetos.

Figura 3 – Um aluno desmonta um gravador (esq.); o caro motor Lego e o motor feito do gravador (dir.)

A abordagem pedagógica baseada no 
“outro uso” foi tão bem-sucedida que, em outras 
oficinas, abandonamos de vez os kits Lego. Os 
participantes eram convidados a desmontar 
equipamentos quebrados e sucata eletrônica 
e integrá-los nos seus projetos. Mais do que 
isso, providenciei kits baratos de ferramentas 
e componentes eletrônicos simples, comprados 
ou achados localmente, além de componentes 
mecânicos, e desenvolvemos uma placa de 
robótica de baixo custo e de código aberto, a 
GoGo Board, que os próprios alunos podiam 
montar (ver Figura 4).

A introdução da sucata no projeto foi 
outro exemplo de deslocamento: partimos de 
um modo de trabalho familiar (o uso de suca-
ta eletrônica), mas agregamos novos elementos 
(robótica, motores, sensores e computadores), 
de forma a fazer com que os alunos se apro-
priassem de novos instrumentos e trabalhassem 
de novas maneiras. A prática local de dar “outro 
uso” aos materiais não era valorizada fora da 

comunidade. Introduzir tecnologias computa-
cionais com base na cultura do “outro uso” fez 
com que os participantes não só se orgulhassem 
de que suas práticas anteriores fossem realmen-
te sofisticadas, mas de que seus projetos, pro-
dutos e novas habilidades fossem valorizados 
também fora da comunidade. O uso de sucata, 
antes estigmatizado como hábito de comuni-
dades de baixa renda, passou a ser visto como 
sinal de conhecimento e sofisticação quando 
passou a fazer parte de projetos de robótica.

Uma abordagem microemergente

Inicialmente, alguns alunos, especial-
mente as meninas, não se empolgaram muito 
com as atividades. De fato, o interesse menor 
das meninas pelas atividades relacionadas com 
tecnologia na escola é um tópico frequentemen-
te estudado (TURKLE; PAPERT, 1991). Por um 
lado, eu queria que todos aproveitassem essa 
experiência de aprendizado; por outro, forçar 

Fonte: Dados da pesquisa.
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os relutantes a participar violaria um princípio 
crucial da oficina – não impor aos alunos um 
currículo tecnológico, mas permitir que esco-
lhessem seus próprios projetos e ferramentas.

Freire e os educadores freireanos se 
viram diante desse dilema em várias ocasiões. 
Ele mesmo criticou o professor demagógico, 
que renuncia ao seu papel de educador (FREIRE, 
1987), e também o retrato do ensino como uma 
atividade puramente divertida, na qual os alunos 
nunca devem ser desafiados ou frustrados:

É importante que a criança perceba, desde 
o começo, que estudar é difícil e requer 
esforço, mas também agradável. Certas 
pedagogias novas exacerbam o divertido, 
a afetividade, em lugar da cognição. 
(FREIRE, 1993, p. 89-90).

No lugar de elucidar o dilema, a citação 
acima o reitera: como aprender pode ser 
“agradável” e “difícil e requer esforço” ao mesmo 
tempo? Talvez esse seja o paradoxo crucial 
da maioria dos freireanos e das pedagogias 

democráticas. Entre a sala de aula vale-tudo e 
a tradicional, poderia haver um compromisso 
academicamente produtivo e politicamente 
legítimo? Richard Gibson nota que

Paulo Freire não é sempre muito preciso 
em seus escritos teóricos sobre o que é 
exatamente um educador liberador – além 
de alguém que oferece liberdade e rigor – 
e para que fim? […] Na realidade, Paulo 
Freire é bastante diretivo. Ele se refere a um 
“momento indutivo” quando “o educador 
libertador não pode mais esperar que seus 
alunos avancem por conta própria em uma 
ideia ou entendimento e o professor tem 
que fazer isso.” (GIBSON, 1994).

Esse dilema vai muito além de Freire. José 
Cukier estudou extensivamente a psicopatologia 
originada na escola (CUKIER, 1996) e alertou so-
bre o educador demagógico e carismático, que 
foca apenas na ligação afetiva com o aluno, pela 
sedução, negligenciando o objetivo educacional 
e o conteúdo. Paul Zoch argumenta contra a 

Figura 4 – Do alto à esq., em sentido horário: professores desmontam eletrônicos para reutilizar os componentes em seus 
projetos; alunos “fuçam” um monitor de computador; um aluno solda sua própria placa de robótica

Fonte:Dados da pesquisa
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sobrecarga dos professores ao prepararem expe-
riências de ensino personalizadas, pois não espera 
dos alunos que “dominem situações que não lhes 
agradam” (ZOCH, 2004, p. 71, tradução minha). 
Cavallo (2002) recorda que o professor carismá-
tico demais mina a autonomia do aluno, pois o 
ato de aprender passa a ser associado ao carisma 
do professor e não a algo que o aluno faz e con-
trola. Fernando Almeida (1998) descreve como as 
escolas estimulam “personalidades divididas” nos 
alunos, ao ensiná-los a assumir diferentes atitudes 
ao longo do dia, do obediente ao baderneiro, do 
calado ao participativo. Entre os dois extremos – 
o professor tradicional autoritário e o líder caris-
mático -, haveria espaço para um compromisso 
menos patológico? Longe de dar uma resposta 
definitiva a essa pergunta, a multiplicidade de 
ferramentas expressivas é uma ajuda inestimável 
para que o educador encontre esse espaço.

Um exemplo inspirador é a história de 
Marisa e Gina3, duas alunas do sexto ano. Elas 
não se empolgaram com a robótica. Queriam 
pintar e aproveitar a disponibilidade tão 
incomum de materiais, espaço e tempo. Renata, 
uma menina do oitavo ano, adorava cantar e 
tocar, mas não gostava muito de computadores. 
Ela também tinha um interesse especial em 
religião. Como fazer para integrar à oficina essas 
diversas paixões e interesses aparentemente 
não acadêmicos? Como canalizar essa poderosa 
energia criativa para o objetivo educacional?

Uma ferramenta efetiva é a antropologia 
epistemológica aplicada de Cavallo, que 
consiste em  “trazer à tona os sentidos que os 
alunos atribuem às coisas” (CAVALLO, 2000a). 
Para tal, afirma, é essencial que os alunos  
construam objetivos do seu interesse: quanto 
mais liberdade de expressão experimentarem, 
mais fiel à sua própria constituição a expressão 
será, permitindo então um melhor planejamento 
e implementação dos ambientes de aprendizado 
(CAVALLO, 2000a). Essas paixões aparentemente 
não acadêmicas não são impedimentos para 
o aprendizado; ao contrário, são janelas 
abertas para as epistemologias dos alunos e 

3 - Para manter o anonimato, os nomes de todas as crianças são fictícios.

oportunidades fora do comum para engajá-los 
no trabalho acadêmico.

Fora da escola, os alunos desenvolvem 
talentos, paixões, ideias e diferentes formas de 
aprender. Em uma atividade tradicional, que se 
serve de um único meio de expressão, muito 
comum nas escolas e nos cursos extracurriculares, 
Marisa e Gina não teriam oportunidade de aplicar 
sua paixão pelas artes e muito provavelmente se 
afastariam do tema da tecnologia. Mais perigoso 
ainda, poderíamos observar uma estratificação 
perversa no trabalho de grupo: os alunos com 
bom desempenho acabariam em tarefas mais 
sofisticadas e aqueles com desempenho mais 
baixo realizariam as tarefas mais simples e com 
menor demanda cognitiva (ABRAHAMSON; 
WILENSKY, 2005). Sendo assim, combinar a 
consideração aos interesses pessoais dos alunos e 
o pluralismo epistemológico, o ambiente deveria 
oferecer múltiplos pontos de entrada e mídias 
expressivas (BLIKSTEIN, 2002). Em ambientes 
de aprendizado com mídias mistas, mais alunos 
têm a possibilidade de encontrar, nas atividades 
em grupos, caminhos que ofereçam ao mesmo 
tempo um engajamento pessoal significativo e a 
possibilidade de trabalhar em tarefas complexas 
e que requerem esforço.

Conhecer os alunos fora da sala de aula 
foi fundamental. Depois de alguns dias na 
oficina, resolvi interagir com eles o mais que 
pudesse para conhecer as práticas e os valores 
da comunidade. Almoçamos juntos, fizemos 
estudos de campo, discutimos os projetos, ou 
apenas batemos papo. No contexto da oficina, 
eu tive mais espaço para criar situações que 
eram “contextualmente autênticas”, com base 
no meu conhecimento dos interesses dos alunos.

Decidi, portanto, não direcionar Marisa e 
Gina imediatamente para a construção tecnoló-
gica. Não só permiti que as duas meninas traba-
lhassem com arte, mas estimulei esse trabalho. 
Primeiro, elas fizeram vários desenhos, que fo-
ram expostos nas paredes do laboratório. Depois, 
trabalharam com argila, fazendo figurinhas 
humanas e móveis em miniatura. Em seguida, 
construíram uma casa de papelão, pintaram as 
paredes e colocaram os móveis dentro (Fig. 5). 



848848 Tradução - Paulo BLIKSTEIN. Viagens em Troia com Freire: a tecnologia como um agente de emancipação

As meninas estavam muito felizes com sua casa, 
mas eu estava preocupado: a casa não tinha ne-
nhuma robótica ou programação. Fiquei tentado 
a sugerir algumas ideias para integrar robótica 
na casa, mas tinha medo que a sugestão soasse 
como imposição mal disfarçada.

Em vista disso, eu procurava encontrar 
entre os alunos aqueles que estavam desen-
volvendo projetos com uma sinergia potencial. 
Havia complementações potenciais no ar e eu 
queria que os alunos aprendessem a identifi-
cá-las. Quando Marisa e Gina viram alguns 
colegas usando a câmera digital para contar 
histórias, elas se entusiasmaram para produzir 
uma animação da vida em suas casinhas. Com 
a ajuda de alguns colegas, elas aprenderam a 
usar a câmera digital e um programa de com-
putador de animação e trabalharam durante 
horas no projeto.

Simultaneamente, duas alunas4 do oita-
vo ano, Ester e Maria, estavam procurando uma 
ideia para seu primeiro projeto de robótica. Elas 
tinham feito algumas construções pequenas e, 
portanto, tinham adquirido um pouco de ex-
periência em robótica, mas queriam um projeto 
maior. Sugeri que buscassem ideias ao redor da 
classe, falassem com os amigos e vissem o que os 
outros estavam fazendo. Observando que Marisa 
e Gina já tinham concluído sua casa com sucesso, 
elas perguntaram se podiam trabalhar em equipe 
e montar uma “casa inteligente”. Usando um kit 
de robótica, por quase uma semana, as quatro 
meninas adicionaram lâmpadas econômicas, um 
telhado retrátil automático e um ventilador de 
teto com temperatura controlada (Fig. 5). A fru-
tífera colaboração entre as “meninas arquitetas” 
e as “meninas engenheiras” é um exemplo da 
sinergia gerada nesses ambientes.

Figura 5 – Marisa e Gina junto à sua casa de baixa tecnologia (topo, esq.), e o detalhes da mobília de massinha (topo, dir.). Com a 
ajuda de Ester e Maria, ela foi transformada em uma casa inteligente (meio, esq.), com sensor de temperatura, této retrátil e ventilador.

4- Note que, em 2001, uma câmera digital era um objeto raríssimo, e 

evidentemente não existiam telefones com câmeras.

Outros alunos mostraram interesses e 
paixões ainda mais diferentes. Renata, uma aluna 
do oitavo ano que adorava música, no início, não 
sabia o que construir. Ela passava quase o dia todo 
sozinha escrevendo poesia. Sugeri que ela fosse a 
DJ da oficina, selecionando e tocando diferentes 
CDs a cada dia. Depois de muita resistência, ela 
concordou em cantar para seus colegas. A tímida 

e artística Renata estava começando a encontrar 
seu lugar. Depois de alguns dias observando os 
projetos dos colegas, ela decidiu construir algo 
concreto. Em longas conversas comigo, revelou 
suas profundas crenças religiosas e resolveu 

Fonte:Dados da pesquisa
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construir a Torre das Preces, uma complexa 
estrutura de Lego que iria imitar os movimentos 
das mãos dos devotos em prece.

Daniela, outra aluna do oitavo ano, 
estava muito tímida nos primeiros dois dias. 
Ela vagava pela sala observando o trabalho 
dos outros grupos, mas nunca se engajava por 
mais de dez minutos em alguma atividade. Ao 
perceber que ela não encontrava um ponto de 
entrada apropriado, sugeri que usasse a câmera 
de vídeo para pequenas reportagens sobre os 
projetos dos seus colegas. Em apenas dois dias 
no novo trabalho, Daniela dominou a câmera 
de forma impressionante. Mas documentar o 
trabalho dos outros logo deixou de ser suficiente. 
Ela começou a traçar planos mais ambiciosos e, 
junto com outros alunos, escreveu e dirigiu dois 
curtas-metragens: um sobre a vida das famílias 
que moravam perto de um esgoto a céu aberto; 
e outro sobre a estação de rádio local.

Quando o grupo de Daniela apresentou o 
que havia filmado, Moriz, que tinha ficado na 
escola trabalhando no seu projeto de robótica, 

reparou nos grandes tubos de esgoto e teve a 
ideia de gerar energia elétrica a partir das cor-
rentes de água do esgoto. Construiu, então, um 
modelo que consistia em um pequeno gerador 
com um motor de corrente contínua, plástico, 
rolha e madeira. Ele prendeu o modelo a um 
capacitor e observou que a energia poderia ser 
armazenada nele e que seu invento era viável. 
Caio, que tinha passado o dia anterior experi-
mentando aparelhos para economizar energia, 
painéis solares e condensadores, ficou anima-
do para ajudá-lo (Fig. 6). Guilherme teve outra 
ideia: construir um carro que evitasse automa-
ticamente as áreas inundadas, que são muito 
comuns durante a estação das chuvas em São 
Paulo. Usando sensores de água, ele criou o 
“carro gato”, que mudava de direção quando 
encontrava um terreno alagado. Esses projetos, 
entretanto, não nasceram nem espontaneamen-
te (eu tive um papel importante como cataliza-
dor e conector), nem de forma impositiva (as 
conexões foram feitas respeitando-se os inte-
resses dos alunos).

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 6 – Caio pesquisa energia solar e aparelhos que economizam energia (esq.) e Guilherme com seu”carro gato” anti-
-inundação (dir.)

A participação do professor

Um tema que permeou nossa narrativa 
de Heliópolis foi o que era pré-programado 
não dava certo e o inesperado triunfava. 
Meu papel como educador não era forçar 
a implementação exata do que tinha sido 
planejado, mas facilitar a interação entre os 
alunos e os recursos disponíveis e oferecer 

toda a assistência possível. Edith Ackermann 
diria que:

[...] quando a diversidade reina, o planeja-
mento centralizado ou a mera transmissão de 
valores tradicionais não funcionarão. Ao in-
vés disso, são necessárias autodeterminação 
e  negociação – isto é, expressão pessoal e 
intercâmbio. (ACKERMANN, 2001).



850850 Tradução - Paulo BLIKSTEIN. Viagens em Troia com Freire: a tecnologia como um agente de emancipação

Evidentemente, esse tipo de abordagem 
diverge da mentalidade predominante na maio-
ria das escolas, e, de fato, essa pedagogia gerou 
ansiedade em alguns professores. Em discussões 
com eles, identifiquei algumas teorias e modelos 
mentais que contradiziam a abordagem da ofici-
na: “Você deveria focar em apenas uma coisa”, “as 
crianças vão quebrar o equipamento”, “sem um 
plano específico, eles não farão nada”, “demos a 
alguns alunos a chance de participar e eles não es-
tão trabalhando como esperávamos” e “as crian-
ças só estão se divertindo”. O status epistemoló-
gico dos comentários dos professores é revelador. 
Não apenas é compatível com os paradigmas da 
escola tradicional, mas também com a maneira 
como os pais veem a escola. Cavallo relata que, 
na Tailândia, os pais se queixaram de uma oficina 
que ele conduziu, ao dizer que as crianças só es-
tavam se divertindo e, portanto, não podiam estar 
aprendendo (CAVALLO, 2000b). Aparentemente, 
a teoria subjacente é que brincar e aprender são 
atividades incompatíveis. A crença epistemológica 
dos professores é que deve haver objetivos concre-
tos, planos para chegar lá e uma sequência organi-
zada para a construção do conhecimento: “não se 
pode aprender y sem antes aprender x”.

Apesar do ceticismo inicial, a maioria dos 
professores foi “convertida” ao final das ofici-

nas, em particular Maria Luiza, uma docente 
de português responsável também pela sala de 
computação. Nos primeiros dias, ela dava vol-
tas para inspecionar os grupos e (literalmente) 
apontava o dedo para os alunos “preguiçosos”, 
que “só ficam ali tirando fotos”. Alguns alunos 
brigaram entre si, como consequência do clima 
tenso criado por ela. Perguntei se poderia ten-
tar ajudar os alunos em seus projetos. Ela me 
disse que não sabia nada de robótica e, por isso 
mesmo, teve de se sentar com os alunos, des-
ta vez como quem aprende e não como quem 
ensina (Fig. 7). O ambiente e o conteúdo eram 
igualmente estranhos para ela e para os alunos, 
de forma que Maria Luiza não se envergonhava 
de admitir sua ignorância em algumas questões 
técnicas. Estar nesse território desconhecido foi 
uma experiência libertadora para ela. Livre da 
obrigação de ser “aquela que sabe tudo” ou a 
disciplinadora, após uma semana, Maria Luiza 
tinha um papel completamente diferente na sala. 
Passou quase todo o tempo sentada no chão aju-
dando os alunos (e sendo ajudada por eles). O 
laboratório de computação estava um caos com-
pleto, com alunos, computadores, câmeras e ma-
teriais de sucata espalhados por toda parte – um 
outro deslocamento – e Maria Luiza não poderia 
estar mais feliz.

Figura 7 – Maria Luiza (de óculos, na foto à esq.) e outros professores no laboratório de computação, ajudando os alunos em 
seus projetos, sentados no chão

Fonte: Dados da pesquisa.

Aparentemente, não era apenas 
Maria Luiza que estava satisfeita com esse 
deslocamento. Em uma entrevista posterior à 
oficina, um aluno dela relatou:

No ano passado, um menino estava jogan-
do bola e seu tênis saiu do pé, e quebrou 
uma lâmpada. Todos que estavam por per-

to foram para a diretoria. Não foi justo. 
Desta vez, quando queimamos as lâmpa-
das do nosso projeto, a professora ajudou 
a encontrar outras para que pudéssemos 
continuar o trabalho.

Inicialmente, os alunos também estavam 
ansiosos para trabalhar num ambiente onde 
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faltavam instruções precisas. Nas entrevistas 
posteriores, a maioria mencionou ter ficado 
perdido no começo:

Eu via muitas coisas por aqui e não sabia 
por onde começar. Agora, no final, eu tive 
muitas ideias, mas já não posso fazer mais 
nada, porque chegou o fim... No começo, eu 
estava perdida, mas depois, com a ideia de 
fazer a casa, nós colocamos uma coisinha 
aqui, outra ali... E mesmo no fim desta 
semana ainda tinha coisa que fazer... (Gina).

No início, eu pensei que não iria me familia-
rizar com todos estes instrumentos… É tanta 
coisa... Mas daí eu comecei a gostar, apren-
di a usar todas aquelas coisas, a câmera de 
foto, tudo… No começo, eu não sabia do que 
o curso tratava, não sabia o que eu tinha 
que fazer, e então comecei a me deixar levar 
por ele… me soltar… (Maria).

Minhas observações e os testemunhos 
dos alunos indicam claramente que eles pas-
saram por uma experiência transformadora, de 
estarem perdidos até gradualmente encontrarem 

seu caminho em meio aos novos materiais, ao 
novo ambiente, aos novos métodos de trabalho 
e de colaboração. Eles nunca tinham usado uma 
câmera digital ou trabalhado com o Lego, e a 
maioria não tinha computador em casa. Seus 
testemunhos não sugerem, como os professores 
tinham previsto, que o ambiente aparentemen-
te livre gerou um comportamento irresponsável 
e inconsequente. A transformação dos alunos 
ocorreu devido ao trabalho sério e ao engaja-
mento em um projeto e não devido à exploração 
aleatória e inconsequente dos equipamentos.

Houve outros tipos de transformações. 
Lúcio, por exemplo, era um tímido aluno do 
sétimo ano. Ele construiu dois projetos de robótica 
e participou de dois filmes. Um dia, ele veio 
à oficina com sua mãe, usando calça e camisa 
sociais em vez do uniforme escolar (Fig. 18). A 
mãe me contou que seu filho andava falando 
sobre as atividades escolares, coisa que nunca 
fizera antes. Lúcio tinha até pedido para que ela 
o vestisse muito bem para ir à oficina, porque era 
algo “muito importante”. A evolução dos trajes 
de Lucio (Fig. 8) mostra a percepção crescente de 
“seriedade” em relação à oficina, e sugere que um 
tipo de engajamento intenso, pessoal e profundo.

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 8 – Lúcio antes e depois: uniforme escolar e camiseta nos primeiros dias (esq.), calça e camisa social no final (dir.)

Discussão

Cada um dos episódios relatados revela um 
dilema particular que será discutido nesta seção. 
O objetivo é demonstrar que a implementação 
dos princípios pedagógicos de Papert e Freire não 

deve ser interpretada como uma tarefa utópica 
e inexequível, mas como uma alternativa viável 
à pedagogia predominante. Mais do que isso, os 
componentes dessa alternativa podem ser identi-
ficados, documentados e estudados, e servir como 
subsídio para professores em suas salas de aula.
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Temas geradores

Mesmo os educadores bem-intenciona-
dos podem se equivocar sobre o que realmente 
importa para uma comunidade específica. É cru-
cial evitar a típica banalização da cultura local, 
ao buscar modelos arquetípicos e planejar cur-
rículos para eles. Barbara Rogoff chamaria isso 
de uma visão empacotada da cultura, que “cria 
uma realidade baseada em categorias de iden-
tidade” (ROGOFF, 2003, p. 79). Hutchins (1995) 
argumenta contra a visão da cultura como uma 
coleção de coisas, que podem ser listadas por 
um sujeito externo, transferidas, acumuladas. 
Os planejadores curriculares empacotam a cul-
tura porque é difícil penetrar as manifestações 
das práticas culturais; e o trabalho com base em 
uma ideia superficial da cultura local ou a in-
trodução de temas pré-fabricados não permite 
gerar a experiência de aprendizagem autêntica 
que Freire defende tão fervorosamente. Por ou-
tro lado, a adesão cega aos valores e costumes 
da cultura local tampouco é benéfica: deve-se 
também identificar o que não está na cultura e 
que o educador deseja introduzir.

Tecnologia como “ferramenta”?

Nas histórias de aprendizagem que 
descrevi neste artigo, a tecnologia digital não 
era apenas uma ferramenta, mas um agente de 
deslocamento fundamental, por diversas razões, 
que elenco abaixo.

• Adaptabilidade camaleônica ou a mul-
tiplicidade de formas da tecnologia digital: esse 
aspecto da mídia computacional permite reconhe-
cer e adotar/abraçar a diversidade epistemológi-
ca, criando um ambiente onde os alunos, ao en-
contrar sua própria voz, podem concretizar suas 
ideias e projetos com motivação e empenho. Abre 
portas para novos, complexos e diversos modos 
de aprendizagem e de pensamento, tanto nas telas 
como fora delas, com materiais familiares e novos, 
usando ferramentas de alta ou baixa tecnologia.

• Ferramentas sem “dono”, tanto para 
professores como para alunos: sendo um pro-
duto novo e original para ambos, a tecnologia 

permite que os professores desçam do patamar 
de quem “sabe tudo” e se tornem aprendizes. 
Os alunos podem ver seus professores como al-
guém que aprende e aprender com suas estraté-
gias de aprendizagem.

• Projetos complexos: comparados aos 
materiais escolares convencionais, os projetos 
dos alunos eram geralmente mais integrados, 
diversos e complexos. Essa complexidade abriu 
mais possibilidades para fazer conexões com as 
disciplinas tradicionais. Por exemplo, projetar 
sensores ou dispositivos de robótica exige uma 
ampla pesquisa em física, química e matemática.

• Mobilidade e descentralização: A pre-
sença daqueles objetos e ferramentas tecnológicos, 
inerentemente descentralizados, móveis e compar-
tilháveis, cria “uma nova dinâmica, que não existe 
na sala de aula regular, onde tudo é simbólico, no 
papel, e não há oportunidades de desenvolver con-
trole democrático” (PAPERT, 2002).

• Múltiplos pontos de entrada: a tec-
nologia fornece ferramentas poderosas para a 
expressão pessoal e múltiplos pontos de entrada 
para alunos com histórias de vida e interesses 
diferentes. Em um ambiente que englobou di-
versas formas de expressão e tecnologias, os 
alunos primeiro ficaram confortáveis com ape-
nas uma das mídias (arte, filmagem ou robóti-
ca) e depois puderam transitar mais facilmente 
para outra mídia ou atividade mais desafiadora. 
O papel do facilitador é crucial para identificar 
potenciais sinergias entre projetos ou pessoas.

Assim sendo, apesar da retó rica popular 
sobre tecnologia, a lista acima sugere que ela 
pode realmente ser uma ferramenta humani-
zadora – Pierre Lévy diz que “é o próprio uso 
intensivo de ferramentas que constitui a huma-
nidade enquanto tal” (LÉVY, 1999, p. 19). Ter 
em mãos múltiplas tecnologias aumenta e torna 
possíveis empreendimentos inerentemente hu-
manizadores: criação, expressão e interação.

Gerir a diversidade

A estética freireana — que é fundamen-
talmente centrada no aprendiz e atenta à cultura 
local — levanta a questão de como administrar 
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uma sala de aula na qual cada aluno tem origens 
e histórias de vida diferentes, tanto quanto inte-
resses e talentos diversos. Aparentemente, isso en-
volveria uma quantidade significativa de trabalho 
extra para o professor. Nossos dados sugerem que 
uma abordagem sensível à diversidade pode, ao 
contrário, ajudar a aliviar a carga dos professores 
e melhorar seu relacionamento com os alunos:

• Autonomia: após um contato 
inicialmente laborioso e intenso com os alunos, 
as interações subsequentes ficaram muito 
mais fáceis. Os alunos não apenas se tornaram 
mais autônomos e responsáveis, mas também 
aprenderam a ensinar uns aos outros. Ao permitir 
que os alunos trabalhassem nas suas ideias, não só 
consegui entender sua epistemologia de maneira 
mais eficiente, mas se criou um forte sentido de 
comprometimento e uma motivação. Esse tipo 
de ambiente permite que os professores passem 
menos tempo agindo como disciplinadores.

• Motivação e comprometimento dos 
alunos: a falta de regras rígidas não gerou um 
ambiente  de vale-tudo ou sem desafios, em que 
os alunos se voltaram para atividades simples-
mente divertidas. Em Heliópolis e em outras ofi-
cinas, ao contrário, os professores relataram es-
tar impressionados com o número de horas que 
os alunos investiram nos projetos e com sua ati-
tude séria com relação ao trabalho. Por sua vez, 
os alunos disseram que se guiavam pelo “jogo 
limpo” dos professores e seu genuíno respeito.

Conteúdo

Em oficinas desse tipo, há uma questão 
fundamental e recorrente: devemos nos  contentar 
com o conhecimento local e negar aos alunos o 
conhecimento formal das ciências? Essas ciências 
não são também instrumentos de emancipação? 
A resposta exige um exame mais cuidadoso do 
termo emancipação. O verdadeiro conhecimento 
emancipador deve fazer com que as pessoas se 
sintam agentes de ação e mudança no mundo. A 
mera internalização da chamada “linguagem do 
poder” (conteúdo escolar oficial) pode dar aos 
alunos vantagem num teste de múltipla escolha 
ou no mercado de trabalho, mas essa visão utilitá-

ria do conteúdo não está ligada necessariamente 
ao uso que se pode fazer do conteúdo no mundo 
real — é conhecimento inerte.

Consequentemente, o conhecimento não 
tem nenhum valor intrínseco além do capital cul-
tural, como Bourdieu já colocou em sua teoria 
da reprodução (BOURDIEU; PASSERON, 1977). 
O que a sociedade tipicamente valoriza não é o 
que os alunos podem fazer com os novos conhe-
cimentos, mas quais portões sociais esses conhe-
cimentos podem abrir. Para os alunos de áreas ca-
rentes de São Paulo, porém, os portões são muito 
menos generosos – isso se estiverem ao menos 
entreabertos. O outro lado desses portões é muito 
mais severo do que para as crianças de classe mé-
dia que, pelo menos, convencem-se a continuar 
no sistema escolar pela perspectiva de ingresso no 
ensino superior e boa empregabilidade.

Com efeito, as oficinas em São Paulo co-
locaram em primeiro plano as múltiplas relações 
entre o currículo tradicional e os projetos dos alu-
nos, sendo que muitos foram inspirados ou guia-
dos pela experiência local. Para construir o carro 
imune a inundações, Guilherme teve que apren-
der sobre condutividade elétrica e até projetar um 
experimento com água e diferentes concentra-
ções de sal de cozinha – reinventando assim as 
experiências dos laboratórios de química. Pode-
se facilmente imaginar esse experimento sendo 
desenvolvido em um projeto maior na aula de 
química. Caio teve que aprender sobre dínamos e 
capacitores para criar seu gerador de energia nos 
tubos de esgoto – outro conjunto de tópicos que 
poderiam integrar as aulas de física. Os constru-
tores de um caminhão de lixo reciclável fizeram 
uma longa pesquisa sobre engrenagens, transmis-
sões e conversão de movimento linear para ro-
tacional – o pai de um deles era um mecânico 
de automóveis e estava entusiasmado por ajudar 
seu filho pela primeira vez em um projeto escolar. 
Maria e Gina, para construir um ventilador com 
controle de temperatura para sua casa energetica-
mente econômica, passaram muito tempo anali-
sando como um ventilador gera energia e como 
otimizar o fluxo de vento. Um projeto de recicla-
gem de água exigiu visitas às instalações locais 
de água, conversas com o professor de ciências 
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e pesquisas em química e física. Além disso, suas 
válvulas à prova de enchente foram um desafio 
de engenharia extremamente exigente. O grupo 
que fez os documentários, reportagens e filmes de 
ficção teve que escrever roteiros, planejar entre-
vistas, editar sua narrativa e aprender a se expres-
sar em frente ao público. Se os alunos tivessem 
essa oportunidade durante vários anos, acabariam 
por envolver a maioria das disciplinas acadêmicas 
tradicionais. Além disso, quanto mais os alunos 
aprendem dessa forma, mais aprendem sobre a 
própria aprendizagem: alunos que aprendem a 
aprender são mais produtivos do que alunos que 
apenas aprendem conteúdo.

Os professores podem ser facilitadores?

Esta pesquisa sugere que, de fato, esse tipo 
de atividades está ao alcance dos professores. 
Trabalhei em circunstâncias especialmente desfa-
voráveis: o grupo de implementação era pequeno, 
a maioria dos professores tinha pouco ou nenhum 
treino tecnológico, a maioria dos laboratórios de 
computação não era bem equipada, muitos dos 
materiais não estavam traduzidos para o portu-
guês e, em muitas escolas, faltavam equipamentos 
básicos. Mesmo nessas circunstâncias adversas, o 
comprometimento dos professores foi impressio-
nante. Eles se permitiram assumir o papel de quem 
está aprendendo de novo, engajaram-se com en-
tusiasmo nos projetos com os alunos e foram lí-
deres ardorosos nas implementações seguintes. O 
elemento fundamental, como foi discutido em um 
trabalho anterior (BLIKSTEIN, 2002; CAVALLO et 
al., 2004), foi formatar o desenvolvimento profis-
sional dos professores segundo os mesmos princí-
pios que gostaríamos que eles usassem com seus 
próprios alunos: em nossas oficinas de forma-
ção de professores, eles também trabalharam em 
projetos e construíram dispositivos para abordar 
questões relevantes na sua comunidade.

O segredo está nos detalhes

Em um ambiente de aprendizagem como 
esse, os equilíbrios são frágeis e uma pequena 
variação em um componente pode gerar uma 

mudança sistêmica abrupta, tal qual em uma 
reação química (BLIKSTEIN, 2002). À medida 
que conseguem explicar comportamentos so-
ciais e naturais como fenômenos emergentes 
(WILENSKY, 2001), os cientistas têm percebido 
que os mais impressionantes fenômenos natu-
rais surgem de interações locais entre elementos 
microscópicos do sistema, sem controle central. 
Vimos ecos desse tipo de dinâmica emergente 
no nosso trabalho nas escolas. Por exemplo, nas 
oficinas seguintes, os professores tentaram negar 
o direito dos alunos de escolherem seus proje-
tos e companheiros de grupo, ou restringiram 
unilateralmente o acesso aos equipamentos. Os 
resultados foram muito negativos: os alunos se 
desconectaram das atividades ou começaram a 
se comportar como de costume nas salas de aula 
tradicionais. Observei o mesmo resultado quan-
do tentaram estimular uma competição desne-
cessária, forçar o trabalho em grupo, planejar 
demais as atividades: mesmo com as mesmas 
ferramentas tecnológicas, o clima de trabalho e 
o compromisso com a aprendizagem ruíram.

Acredito que, se conceber novas pedago-
gias é a arte de pensar grande, implementar essas 
pedagogias é uma ciência do detalhe. Uma peda-
gogia freireana só pode sobreviver se permear o 
mundano. Discursos eloquentes sobre emancipa-
ção não bastam. A parte mais significativa das 
experiências de aprendizagem dos alunos reside 
nas pequenas lutas de poder, nas decisões do dia 
a dia, nas escolhas microscópicas do que ensinar 
e do que valorizar, quem tem voz, quem decide. 
É precisamente nessas transações pedagógicas 
e pessoais aparentemente insignificantes que a 
essência do ambiente de aprendizado é cons-
truída. Enfim, esse tipo de trabalho requer uma 
abordagem mais adaptável e flexível, na qual os 
professores usam sua autoridade para estabelecer 
regras que não sejam autoritárias e, em seguida, 
abandonam o papel de disciplinadores, criando, 
assim, um espaço produtivo e democrático.

Conclusão

Este artigo demonstrou como a emanci-
pação freireana é possível, embora difícil, mesmo 
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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 espaçamento 
1,5. Todas as páginas do original devem estar numeradas sequencialmente. O texto deve contar, 
ainda, com o mínimo de 35.000 e o máximo de 50.000 caracteres, considerados os espaços e 
excluído o resumo. 

• O título do artigo deve ter no máximo 15 palavras.

• O resumo deve conter entre 200 e 250 palavras e explicitar, em caráter informativo e sem 
enumeração de tópicos, os seguintes itens: tema geral e problema da pesquisa; objetivos e/
ou hipóteses; metodologia utilizada; principais resultados e conclusões. Recomenda-se o uso 
de parágrafo único, voz ativa e na terceira pessoa do singular, frases concisas e afirmativas. 
Devem-se evitar: neologismos, citações bibliográficas, símbolos e contrações que não sejam 
de uso corrente, bem como fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam absolutamente 
necessários. A revista não solicita versão do resumo em inglês na entrega dos originais, 
sendo o abstract por ela encomendado a um tradutor após a aprovação do artigo.

• As palavras-chave devem ser de 3 a 5. 

• Os agradecimentos (opcionais) devem ser citados junto ao título, mas em nota de rodapé 
e sem quaisquer referências, diretas ou indiretas, à autoria.

• Tabelas, quadros, gráficos e figuras (fotos, desenhos e mapas) devem estar numerados em 
algarismos arábicos conforme a sequência em que aparecem, sempre referidos no corpo do 
texto e encabeçados por seu respectivo título. Imediatamente abaixo das figuras devem constar 
suas respectivas legendas textuais. Os mapas devem conter escalas e legendas gráficas. 
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• As imagens devem figurar em preto e branco, estar digitalizadas eletronicamente em 
formato JPG com resolução a partir de 300 dpi e ser apresentadas em dimensões que per-
mitam sua ampliação ou redução sem que a legibilidade seja prejudicada. Todas as imagens 
devem ser enviadas separadamente, em seus arquivos originais. O nome da cada arquivo 
deve corresponder ao nome da imagem (por exemplo: Gráfico 1).

• Notas de rodapé de caráter explicativo devem ser evitadas, sendo utilizadas apenas quando 
estritamente necessárias para a compreensão do texto e tendo a extensão máxima de três 
linhas. As notas devem estar numeradas em algarismos arábicos conforme a sequência em 
que aparecem no texto.

• Citações no corpo do texto devem obedecer aos seguintes critérios:
a) citações textuais de até três linhas devem ser incorporadas ao parágrafo, transcritas entre 
aspas e acompanhadas pelas seguintes informações entre parênteses: sobrenome do autor 
da citação, ano da publicação e número de páginas; 
b) citações textuais de mais de três linhas devem estar em parágrafo isolado, com recuo de 
4 cm na margem esquerda, tamanho 11 e sem aspas;
c) caso não haja citação textual, mas apenas referência ao autor, o sobrenome deste deve 
ser indicado entre parênteses, em caixa alta, junto com o ano da publicação referida.

• As referências devem obedecer à norma técnica NBR6023, de 30/08/2002, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Apenas as obras citadas ao longo do texto devem 
figurar na bibliografia, a qual deve constar, sob o título de Referências, ao final do artigo 
e em página separada.

Métodos de estatísticas 

Quando utilizados, os métodos estatísticos precisam ser descritos com o pormenor necessário 
para permitir o acesso aos dados originais e a verificação dos resultados apresentados por um leitor 
versado no assunto; ao mesmo tempo, deve-se evitar linguagem excessivamente técnica e apresentá-
los com suficiente clareza de modo a favorecer a compreensão de um leitor não especializado. Tal 
solicitação aos autores requer providências como: procurar, sempre que possível, quantificar os 
resultados e apresentá-los com os correspondentes indicadores de erro de medição ou de incerteza 
(por exemplo, intervalos de confiança); evitar basear-se apenas em testes de inferência estatística, 
que não veiculam informação quantitativa relevante; discutir a elegibilidade das unidades de 
experimentação; fornecer informação pormenorizada sobre a aleatorização e sobre as observações; 
discutir a razoabilidade dos resultados e relatar possíveis limitações do método utilizado; especificar 
os programas informáticos utilizados; restringir quadros e figuras à quantidade necessária para 
explicitar a fundamentação do artigo e sua solidez; evitar quadros com muitos tópicos e duplicação 
de dados; definir termos estatísticos, abreviaturas e símbolos utilizados no artigo.



859

Processo de avaliação pelos pares

Os artigos recebidos para eventual publicação em Educação e Pesquisa serão previamente 
avaliados pela Comissão Editorial. Todos artigos submetidos para publicação em Educação e Pes-
quisa são avaliados primeiramente pela Comissão Editorial. Aqueles que não atendem aos critérios 
e prioridades editoriais da Revista são devolvidos aos autores, acompanhados de justificativa 
para sua recusa. Os demais são analisados por pareceristas colaboradores da Revista, em processo 
duplo-cego, sendo no máximo um deles membro da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo, à qual essa publicação está subordinada. Os avaliadores consultados terão, no mínimo, 
o título de doutor e pertencerão a instituições científicas diversas. Os nomes dos autores, dos 
pareceristas e das instituições a que pertencem permanecerão em sigilo durante todo o processo. 
A revista publica anualmente os nomes de seu corpo de pareceristas ad hoc.

Os aspectos que orientam a avaliação dos originais encaminhados aos pares para análise 
são: conteúdo teórico e empírico, domínio da literatura científica, atualidade do tema, contribui-
ção para a área de conhecimento específica, originalidade da abordagem, estrutura do texto e 
qualidade da redação. Os avaliadores poderão recomendar a aceitação integral do texto, indicar 
recusa ou, ainda, sugerir modificações para nova avaliação. A Comissão Editorial poderá sub-
meter as sugestões de reformulações ao autor e o artigo, já reformulado, retornará aos mesmos 
avaliadores para um parecer final.

Autoria

Entende-se como autor todo aquele que tenha efetivamente participado da concepção do 
estudo, do desenvolvimento da parte experimental, da análise e interpretação dos dados e da 
redação final. Recomenda-se não ultrapassar o número total de quatro autores. Caso a quantidade 
de autores seja maior do que essa, deve-se informar ao editor responsável o grau de participação 
de cada um. Em caso de dúvida sobre a compatibilidade entre o número de autores e os resultados 
apresentados, a Comissão Editorial reserva-se o direito de questionar as participações e de recusar 
a submissão se assim julgar pertinente.

Ao submeter um artigo para publicação em Educação e Pesquisa, o autor concorda com 
os seguintes termos:

1. O autor mantém os direitos sobre o artigo, mas sua publicação na revista implica, au-
tomaticamente, a cessão integral e exclusiva dos direitos autorais para a primeira edição, 
sem pagamento.
2. As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não 
refletindo, necessariamente, as opiniões da revista. 
3. Após a primeira publicação, o autor tem autorização para assumir contratos adicionais, 
independentes da revista, para a divulgação do trabalho por outros meios (ex.: publicar em 
repositório institucional ou como capítulo de livro), desde que feita a citação completa da 
mesma autoria e da publicação original.
4. O autor de um artigo já publicado tem permissão e é estimulado a distribuir seu trabalho 
on-line, sempre com as devidas citações da primeira edição.
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Conflitos de interesse e ética de pesquisa

Caso a pesquisa desenvolvida ou a publicação do artigo possam gerar dúvidas quanto a 
potenciais conflitos de interesse, o autor deve declarar em nota final que não foram omitidas 
quaisquer ligações a órgãos de financiamento, bem como a instituições comerciais ou políticas. 
Do mesmo modo, deve-se mencionar a instituição à qual o autor eventualmente esteja vinculado, 
ou que tenha colaborado na execução do estudo, evidenciando não haver quaisquer conflitos de 
interesse com o resultado ora apresentado. É também necessário informar que as entrevistas e 
experimentações envolvendo seres humanos obedeceram aos procedimentos éticos estabelecidos 
para a pesquisa científica.

Os nomes e endereços informados à revista serão utilizados exclusivamente para os serviços 
prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

Correspondência:
Faculdade de Educação - USP
Educação e Pesquisa
Av. da Universidade, 308 - 2º andar - Biblioteca
05508-040 - São Paulo/SP
Tel./Fax: (11) 3091-3520
E-mail: revedu@usp.br
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Instructions to authors

Educação e Pesquisa publishes only previously unpublished articles in the field of education 
and does not consider manuscripts concurrently submitted for publication in books or other 
periodicals in Brazil or abroad. Manuscripts must be submitted via the journal’s page in SciELO 
publishing system (http://www.scielo.org/php/index.php). 

The time frame necessary for submissions to complete the review process – and be selected 
or rejected – varies according to the complexity of the reviews and possible changes suggested and 
implemented. The dates of receipt and approval of each article are stated in the published text. For each 
of the journal’s issues, the Editorial Board establishes the criteria of organization of the articles approved.

Guidelines for manuscript submission

Upon submission of an article, authorship and the author’s institutional affiliations must 
be filled out in proper spaces in SciELO System and should not be mentioned in the text, which 
will be submitted to blind peer review. Any references that enable reviewers to infer indirectly the 
authorship of the work are not accepted either. Authorship information is recorded separately, as 
metadata, and it is accessed only by the editors.

When preparing the manuscript, the following guidelines should be followed:

• The manuscript can be submitted in Portuguese, Spanish or English. It should be typed 
in Word for Windows, Times New Roman font, 12-point font size, 1.5 line spacing. All the 
manuscript pages should be numbered sequentially. The body of the manuscript should 
have a minimum length of 35,000 and a maximum length of 50,000 characters, including 
spaces and not including the abstract.

• The title of the manuscript should have 15 words or fewer.

• The abstract should contain between 200 and 250 words and describe, in an informative 
manner and without listing topics, the following items: general theme and research problem; 
objectives and/or hypotheses; methodology; main results and conclusions. It is recommended 
that the abstract should be written as a single paragraph, in the active voice, in the third 
person of the singular, in concise and affirmative sentences. The following items should be 
avoided: neologisms, bibliographical citations, symbols and abbreviations except those in 
common use, as well as formulae, equations, diagrams etc., unless absolutely necessary. The 
journal does not require an English version of the abstract along with the original text; if an 
article is accepted for publication the journal will provide an English version of its abstract.

• The article should have 3 to 5 keywords. 

• Possible acknowledgements should be cited with the title, but in a footnote, and without 
any direct or indirect reference to the authorship.

• Tables, charts, graphs, and figures (photos, drawings and maps) should be numbered 
with Arabic numerals in the order in which they appear in the text and should include 
appropriate headers. Legends should appear right below each figure. Maps should contain 
graph scales and legends.
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• Images must be grayscale, be scanned electronically in JPG format with 300 dpi or 
higher resolution and have dimensions that allow reducing or enlarging them without 
impairing their readability. All images must be submitted as separate files and named 
according to their references in the text (e.g., Graph 1).

• Explanatory footnotes should be avoided and used only when strictly necessary for 
understanding the text. Their maximum length should be three lines. Notes should be 
numbered in Arabic numerals according to the order in which they appear in the text. 

• Citations in the text should meet the following criteria:
a) quotations of up to three lines should be run in – integrated into the text in the same 
font size as the text - enclosed in quotation marks and be followed by the following 
information in parentheses: last name of the author of the quote, the year of publication 
and page numbers;
b) quotations longer than three lines should be set off as block quotations – that is, in a 
new paragraph with a hanging indent of 4 cm on the left, 11 point font, without quotation 
marks;
c) if there is no quotation, but just a reference to some work, the author’s last name should 
be cited in parentheses in capital letters along with the year of publication.

• References must conform strictly with the technical standard NBR6023 of August 30, 
2002 of the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). Only works cited in the 
text should be included in the reference list, under the heading References, at the end of 
the article and on a separate page.

Statistical methods

When employed, statistical methods must be described in sufficient detail to allow a com-
petent reader access to the original data and verification of the results presented, whilst avoiding 
excessively technical language and presenting results with enough clarity so as to facilitate their 
understanding by a non-specialized reader. This guidance to authors requires steps such as: 
seeking, as much as possible, to quantify the results and present them with corresponding indi-
cators of measurement error or uncertainty (for example, confidence intervals); avoiding relying 
solely on statistical inference tests that convey no relevant quantitative information; discussing 
the eligibility of the experimentation units; supplying detailed information about randomization 
and about the observations; discussing the reasonableness of the results, as well as the possible 
limitations of the method used; specifying the software employed; restricting tables and graphics 
to the amount necessary to explain the foundations of the article and their robustness; avoiding 
tables with too many topics and duplication of data; defining statistical terms, abbreviations and 
symbols used in the article.
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Peer review process

The articles received for their eventual publication in Educação e Pesquisa will be previously 
read by the Editorial Board. All articles submitted for publication in Education and Research are first 
assessed by the editorial board. Those which do not meet the editorial criteria and priorities of the 
journal are returned to their authors with a justification for the refusal. The remaining articles are peer 
reviewed by collaborators of the journal, in a double-blind process. At the most, one of the evaluators 
will be a member of the School of Educaton of the Universidade de São Paulo, to which the journal is 
subordinated. All evaluators have at least a doctor’s degree and belong to various scientific institutions. 
The names of the authors, the evaluators and the institutions they belong to will remain undisclosed 
throughout the entire process. The journal publishes annually the names of its body of evaluators ad hoc. 

The aspects that guide the evaluation of the articles are: theoretical and empirical content, 
author’s knowledge of scientific literature, current relevance of the topic, contribution to the specific 
area of knowedge, originality of the approach, text structure and writing style. The evaluators may 
recommend the integral acceptance of the text or its rejection, or they may suggest modifications 
for a new evaluation. The Editorial Board may submit such suggestions to the author of the article, 
and after the changes have been included, the Board will send the article again to the evaluators 
for a final evaluation

Authorship

Author is understood here as anyone who has effectively taken part in the conception of the 
study, in the development of the experimental sections, in the analysis and interpretation of data 
and in the final writing. It is recommended that the total number of authors should not be greater 
than four. If the number of authors is larger than that, the editor in charge must be informed of 
the degree of participation of each author. In the case of doubt about the compatibility between 
the number of authors and the results presented, the Editorial Board has the right to question the 
participation of authors and to refuse submission at its discretion.

By submitting an article for publication in Educação e Pesquisa the author agrees to the 
following terms:

1. The author holds the article copyrights, but its publication in the journal automatically 
implies the author’s agreement to release its complete copyright to the journal’s first issue, 
without financial compensation.
2. The ideas and opinions expressed in the article are the author’s exclusive responsibility 
and they do not necessarily reflect the opinions of the journal.
3. After the article’s first publication, the author is authorized to assume additional contracts, 
independent from the journal, to publish or present the work through other means (e.g. 
in an institutional repository or as a book chapter), as long as a complete quote of the 
authorship and of the original publication are provided.
4. The author of an article published in the journal has the right to, and is encouraged to, 
distribute the work on-line, always quoting its first publication in the journal.
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Conflicts of interest and research ethics

When the research developed or the publication of the article may raise doubts about 
potential conflicts of interest, the author should declare in an endnote that no links to funding 
agencies or to commercial or political institutions have been omitted. Similarly, the institution to 
which the author is associated, or that has collaborated in the conducting of the study, should also 
be mentioned to guarantee that there are no conflicts of interest with the results being presented. 
It is also necessary to inform that the interviews and experiments involving human beings have 
followed the ethical procedures established for scientific research.

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the 
stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any 
other party.

Contact:
Faculdade de Educação - USP
Educação e Pesquisa
Av. da Universidade, 308 - 2º andar - Biblioteca
05508-040 - São Paulo/SP
Tel./Fax: (11) 3091-3520
E-mail: revedu@usp.br
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Educação e Pesquisa publica solamente artículos inéditos en el área de Educación y no 
acepta trabajos que hayan sido enviados simultáneamente a libros u otros periódicos nacionales o 
extranjeros. Los trabajos se deben enviar a través de la página de la revista en el Sistema SciELO 
de Publicação (http://www.scielo.org/php/index.php).

El plazo para respuesta (aceptación o rechazo) varía según la complejidad de las evaluaciones 
y posibles alteraciones sugeridas y realizadas. Las fechas de recibimiento y aprobación de cada 
colaboración se informarán en el texto publicado. Le corresponde al Comité Editorial definir,  en 
cada número de la revista, los criterios para reunir los artículos ya aprobados.

Directrices para la presentación de trabajos

Al proponer un artículo, la identificación del (de los) autor(es) y la pertenencia institucional 
se deben rellenar en los espacios propios del Sistema SciELO y no deben figurar en el cuerpo del 
texto, que se enviará para evaluación. No se aceptará ninguna referencia que le permita al lector 
crítico inferir indirectamente la autoría del trabajo. Las informaciones autorales se registran a 
parte y solamente los editores tienen acceso a ellas. De esa forma, el Comité Editorial garantiza 
el anonimato de autores y evaluadores.

Al redactar el artículo, se deben considerar las siguientes orientaciones:

• El texto se puede presentar en portugués, español o inglés, se debe digitar en procesador 
de texto Word for Windows, en Times New Roman 12 pto, espacio 1,5. Todas las páginas 
del original se deben numerar secuencialmente. El texto debe tener como mínimo 35.000 
caracteres y como máximo 50.000, considerando espacios y excluyendo el resumen.

• El título del artículo debe tener como máximo 15 palabras.

• El resumen debe contener entre 200 y 250 palabras y explicitar, con carácter informativo 
y sin enumeración de tópicos, los siguientes ítems: tema general y problema de la investiga-
ción; objetivos y/o hipótesis; metodología empleada; principales resultados y conclusiones. 
Se recomienda el uso de un único párrafo, voz activa y tercera persona del singular, frases 
concisas y afirmativas. Se deben evitar: neologismos, citaciones bibliográficas, símbolos 
y contracciones que no sean de uso corriente, así como fórmulas, ecuaciones, diagramas, 
etc. que no sean absolutamente necesarios. La revista no solicita la versión en inglés en la 
entrega de los originales, sino que le encarga el abstract a un traductor una vez aprobado 
el artículo.

• Se deben incluir de 3 a 5 palabras clave.

• Los agradecimientos (opcionales) se deben mencionar junto al título, pero en nota de pie 
de página y sin ninguna referencia, directa o indirecta, a la autoría.

• Tablas, cuadros, gráficos y figuras (fotos, dibujos y mapas) deben estar numerados con 
números arábigos según la secuencia en que aparezcan, siempre referidos en el cuerpo del 

Instrucciones a los autores
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texto y encabezados por su respectivo título. Inmediatamente debajo de las figuras deben 
constar sus respectivos subtítulos. Los mapas deben presentar escalas y subtítulos gráficos.

• Las imágenes deben figurar en blanco y negro y deben estar digitalizadas electrónicamente 
en formato JPG con resolución a partir de 300 ppp. Deben presentarse en dimensiones 
que permitan ampliarlas o reducirlas sin perjudicar su legibilidad. Todas las imágenes 
deben enviarse separadamente, en sus archivos originales. El nombre de cada archivo debe 
corresponder al nombre de la imagen (por ejemplo: Gráfico 1).

• Notas de pie de página de carácter explicativo se deben evitar. Pueden utilizarse 
únicamente cuando sean imprescindibles para la comprensión del texto y deben tener la 
extensión máxima de tres líneas. Las notas deben estar numeradas con números arábigos 
según la secuencia en que aparezcan en el texto. 

• Las citas en el cuerpo del texto deben obedecer a los siguientes criterios:
a) Citas textuales que tengan hasta tres líneas se deben incorporar al párrafo, transcritas 
entre comillas y acompañadas de las siguientes informaciones entre paréntesis: apellido 
del autor de la cita, año de publicación y número de página;
b) Citas textuales que tengan más de tres líneas deben estar en párrafo aislado, con margen 
izquierdo de 4 cm, letra tamaño 11 y sin comillas;
c) Si no hay cita textual sino cita bibliográfica, el  apellido del autor tiene que estar indicado 
entre paréntesis, con letras mayúsculas, junto al año de la publicación mencionada.

• Las referencias deben obedecer a la norma técnica NBR6023, de 30/08/2002, de la Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Solamente las obras mencionadas a lo largo 
del texto deben figurar en la bibliografía, que debe constar con el título de Referencias, al 
final del texto y en página separada.

Métodos y estadísticas

Cuando utilizados, los métodos estadísticos se tienen que describir con el detalle necesario 
para permitir el acceso a los datos originales y la comprobación de los resltados presentados por 
un lector versado en el asunto; por otro lado, se debe evitar un lenguaje excesivamente técnico y 
presentarlo con suficiente claridad de modo a favorecer la comprensión de un lector no especia-
lizado. Tal solicitud a los autores requiere providencias tales como: buscar, siempre que posible, 
cuantificar los resultados y presentarlos con los correspondientes indicadores  de error de medición 
o de incertidumbre (por ejemplo, intervalos de confianza); evitar basarse solamente en tests de 
inferencia estadística, que no vehiculan información cuantitativa relevante; discutir la elegibilidad 
de las unidades de experimentación; proveer información pormenorizada sobre lo aleatorio y sobre 
las observaciones; discutir la razonabilidad de los resultados y dar a conocer posibles limitacio-
nes del método utilizado; especificar los programas informáticos empleados; restringir cuadros y 
figuras a la cantidad necesaria para explicitar la fundamentación del artículo y su solidez; evitar 
cuadros con demasiados tópicos y duplicación de datos; definir términos estadísticos, abreviaturas 
y símbolos utilizados en el artículo.
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Proceso de revisión por pares

Los artículos enviados para eventual publicación en la Educação e Pesquisa serán previamen-
te evaluados por el Comité Editorial. Todos los artículos presentados para publicación en Educação 
e Pesquisa son sometidos a evaluación del Comité Editorial. Se devuelven, acompañados por una 
justificativa de rechazo, aquellos que no atienden a los criterios y prioridades de la Revista. Los 
demás son sometidos a la lectura crítica de colaboradores de la Revista bajo la modalidad de pares 
ciego, como máximo uno de ellos será miembro de la Facultad de Educación de la Universidad 
de São Paulo, a la que la revista está subordinada. Los evaluadores consultados pertenecen a 
instituciones científicas diversas y tendrán, como mínimo, el título de doctor. Los nombres de los 
autores, de los evaluadores y de las instituciones a que pertenecen permanecen anónimos durante 
todo el proceso. La revista publica a cada año los nombres de sus evaluadores ad hoc. 

Los aspectos que orientan la evaluación de los originales enviados a los pares para el 
análisis son: contenido teórico y empírico, dominio de la literatura científica, actualidad del tema, 
contribución para el área de conocimiento específica, originalidad del abordaje, estructura del 
texto y calidad de redacción. Los evaluadores podrán recomendar la aceptación del texto en su 
íntegra, o su rechazo, o aun sugerir modificaciones para nueva evaluación. El Comité Editorial 
podrá someter las sugerencias de reformulación al autor y el artículo, ya reformulado, retornará 
a los mismos evaluadores para una evaluación final.

Autoría

Se entiende por autor todo el que haya participado efectivamente de la concepción del estu-
dio, del desarrollo de la parte experimental, del análisis e interpretación de datos y de la redacción 
final. Se recomienda no exceder el número total de cuatro autores. En el caso de que la cantidad 
de autores exceda ese número, se debe informar al editor responsable el grado de participación 
de cada uno. Si hay alguna duda sobre la compatibilidad entre el número de autores y los resul-
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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