
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

Educação Escolar em Ibero-América: 15 

anos de trajetória 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luís Bizelli 

Thaís Conte Vargas 

José Anderson Santos Cruz 
(Organizadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauru 

2020



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOI: https://doi.org/10.47519/EIE.978-65-86839-04-3  

 

 

BIZELLI, José Luís; VARGAS, Thaís Conte; SANTOS CRUZ, José 

Anderson. 

Educação Escolar em Ibero-América: 15 anos de trajetória / José Luís 

Bizelli, Thaís Conte Vargas e José Anderson Santos Cruz 

(Organizadores). 1. ed. Bauru: Editora Ibero-Americana de 

Educação, 2020. 253p. 

Inclui bibliografia 

ISBN: 978-65-86839-04-3 

1 Educação. 2. Ibero-Americana. 3. XIV EIDE. I. José Luís Bizelli. II 

Thaís Conte Vargas.  III. José Anderson Santos Cruz. IV. 

Editora Ibero-Americana de Educação. V. Livro digital. 

 

CDU – 37/49 

 

DOI: 10.02951/ISBN-978-65-86839-01-2 

 

<https://doi.org/10.29051/ISBN-978-85-924379-1-6> 

https://doi.org/10.47519/EIE.978-65-86839-04-3
https://doi.org/10.29051/ISBN-978-85-924379-1-6


 
 

Educação Escolar em Ibero-América: 15 anos de trajetória 

Organizadores 

Prof. Dr. José Luís Bizelli 

Faculdade de Ciências e Letras, FCLAr/UNESP 

Departamento de Antropologia, Política e Filosofia 

 

Profa. Me. Thaís Conte Vargas 

Faculdade de Ciências e Letras, FCLAr/UNESP 

Programa de Pós-graduação em Educação Escolar 

 

Prof. Dr. José Anderson Santos Cruz 

Faculdade de Ciências e Letras, FCLAr/UNESP 

Programa de Pós-graduação em Educação Escolar 

 

 

Equipe Técnica  

Editoração e organização 

 

Prof. Dr. José Anderson Santos Cruz 

Editora Ibero-Americana de Educação 

Editor  

Doutorando em Educação Escolar, Faculdade de Ciências e Letras, FCLAr/UNESP 

 

Profa. Me. Thais Conte Vargas 

Editora Ibero-Americana de Educação 

Revisora 

Doutoranda em Educação Escolar, Faculdade de Ciências e Letras, FCLAr/UNESP 

 

Alexander Vinicius Leite da Silva 

Editora Ibero-Americana de Educação 

Editor Assistente 

Graduando em Letras - Lincenciatura, Unisagrado - Bauru 

 

Julio Cesar Tomasi Cruz 

Editora Ibero-Americana de Educação 

Editor Assistente  

Graduado em Gestão Empresarial, FATEC – Praia Grande 

 

Marcus Vinicius Tomasi Cruz 

Editora Ibero-Ameriana de Educação 

Assistente de diagramação 

Graduando em Gestão Pública, Faculdade Anhanguera de Bauru 

 

Elvis de Souza Baldoino  

Editora Ibero-Americana de Educação  

Designer 

 

 

ISBN: 978-65-86839-04-3 



 
 

Editora Ibero-Americana de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membros do Conselho Editorial 

 

 

 

 

Editor 

Prof. Dr. José Anderson Santos Cruz 

Faculdade de Ciências e Letras, 

FCLAr/Unesp 

 

Editores Associados 

Profa. Dra. Arielly Kizzy Cunha 

Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação – FAAC/Unesp 

 

Profa. Dra. Carla Gorni 

Centro Universitário UBM 

 

Prof. Dr. Ivan Fortunato 

Instituto Federal de São Paulo/Ufscar 

 

Profa. Me. Thaís Conte Vargas 

Faculdade de Ciências e Letras (Unesp) 

 

 

Editores Assistentes 

 

Alexander Vinícius Leite da Silva 

Unisagrado 

 

Julio Cesar Tomasi Cruz 

FATEC 

 

 

Assistentes Editoriais 

 

Laís Inês Sanseverinato Micheleti 

FCLar/Unesp  

 

Patrícia Baldoino 

Unip 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

Elvis de Souza Baldoino 

 



 
 

Comitê Científico 
 

Dra. Adriana Campani 

UVA 

 

Dr. Alfrâncio Ferreira Dias 

UFS 

 

Dra. Ana Paula Santana 

UFSC 

 

Me. Anaisa Alves de Moura 

INTA - UNINTA 

 

Dr. Ari Raimann 

UFG 

 

Dr. Breynner R. Oliveira 

UFOP 

 

Me. Caique Fernando da Silva Fistariol 

FURB 

 

Dra. Claudia Regina Mosca Giroto 

Unesp 

 

Dra. Cyntia Bailer 

FURB 

 

Dr. Eládio Sebastián Heredero 

UFMS 

 

Dra. Elisabete Cerutti 

URI 

 

Dr. Emerson Augusto de Medeiros 

UFERSA 

 

Dr. Fabiano Santos 

UFMS 

 

Dra. Fátima Elisabeth Denari 

UFSCar 

 

Dra. Helen Silveira Jardim de Oliveira 

UFRJ 

 

Dra. Iracema Campos Cusati 

UPE 

 

Dr. José Luís Bizelli 

FCLAr (Unesp) 

 

Me Kaique Cesar de Paula Silva 

USP - Uninove 

 

Dra. Kellcia Rezende Souza 

UFGD 

 

Me. Lais Donida 

UFSC 

 

Dra. Leonor Paniago Rocha 

UFJ 

 

Dra. Liliane Parreira Tannus Gontijo 

UFU 

 

Dra. Luci Regina Muzzeti 

FCLAr – Unesp 

 

Dra. Maíra Darido da Cunha 

FABE 

 

Prof. Dr. Marcelo Siqueira Maia 

Vinagre Mocarzel 

UCP 

 

Dra. Maria Luiza Cardinale Baptista 

UCS 

 

Dra. Maria Teresa Miceli Kerbauy 

FCLAr (Unesp) – UFSCar 

 

Dra. Marta Furlan de Oliveira 

UEL 

 

Dra. Marta Silene Ferreira de Barros 

UEL 

 

Dra. Mirlene Ferreira Macedo 

Damázio 

UFGD 

 

Dr. Osmar Hélio Araújo 

UFPB 

 

Dr. Renan Antônio Silva - UMC 



 
 

 

Dra. Rosebelly Nunes Marques 

Esalq (USP) 

 

Me. Sandra Pottmeier 

UFSC 

 

Dr. Sebastião de Souza Lemes 

FCLAr (Unesp) 

 

Dra. Shirlei de Souza Corrêa 

Uniavan 

 

Dr. Sidclay Bezerra de Souza 

Universidad Católica del Maule (UCM) 

 

Me. Solange Aparecida Monteiro 

Instituto Federal de São Paulo  

 

Dr. Washington Cesar Shoite Nozu 

UFGD 

 

Me. Yuri Miguel Macedo 

UFSB 

 

 

 

 

 

 



 

 

Editorial 

 

 

A Editora Ibero-americana de Educação tem o prazer de publicar o livro que 

comemora 15 anos de trajetória da Escola Ibero-Americana de Educação. O livro traz 

contribuições de vários investigadores que fazem parte do Grupo de Pesquisa Cervantes 

e foi organizado por José Luís Bizelli, Thaís Conte Vargas e José Anderson Santos 

Cruz. 

Como os próprios organizadores relembram na apresentação: Em 2006, a 

UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil, e a UAH 

– Universidad de Alcalá de Henares, Espanha, firmaram acordo de cooperação 

acadêmica, científica e técnica, com os objetivos de divulgar o conhecimento na área 

de Educação; estabelecer laços de intercâmbio – de ideias, de conceitos, de 

investigações, de pessoal docente, de estudantes – entre países ibero-americanos; gerar 

projetos comuns de pesquisa; e ampliar os vínculos internacionais da Pós-Graduação 

em Educação. 

A esse grupo foram se agregando pesquisadores de outros países latino-

americanos em um esforço de internacionalização do campo de pesquisa, de multiplicar 

os olhares nacionais e, principalmente, de ajustar metodologias que passaram a moldar o 

fazer pedagógico dos atores envolvidos. 

Coincidem com o esforço acadêmico-metodológico do Grupo, as políticas 

públicas de internacionalização da Pós-Graduação brasileira, marcadas por diretrizes 

para melhoria dos programas, mas transformadas em item indispensável de qualidade 

estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil que atua na expansão, 

consolidação e avaliação da pós-graduação stricto sensu no território nacional. 

Assim, cabe à Editora Ibero-Americana agradecer a toda a equipe de 

profissionais envolvidos com a construção deste título: profissionais que participaram 

do processo editorial; membros do Comitê Científico; e, particularmente, aos 

organizadores e a cada autor que depositou sua confiança no nosso trabalho. 

Sem este conjunto de atores, não seria possível cumprir nossa missão: 

disseminar conhecimento em livros digitais com acesso aberto, com qualidade e sem 

custos para os leitores. 

Boa leitura! 

 

 

José Anderson Santos Cruz 

Editor 



 

 

Apresentação 

 

 

 

A publicação que agora entregamos aos leitores que se interessam pelos 

caminhos da Escola Ibero-americana comemora 15 anos do acordo de cooperação entre 

a UAH – Universidade de Alcalá de Henares e a UNESP – Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (BIZELLI; SANTOS-CRUZ, 2020; VARGAS; 

CUNHA, 2020; SEBASTIÁN-HEREDERO; BIZELLI; MARTIN-BRIS, 2017). Outros 

parceiros vêm enriquecendo, com suas pesquisas, esta profícua parceria: argentinos, 

chilenos, colombianos, mexicanos, peruanos, portugueses, uruguaios. 

O resultado mais visível pode ser avaliado na produção bibliográfica 

internacional do grupo, composta por mais de 20 livros, pelas edições da Revista Ibero-

Americana de Estudos em Educação (RIAEE) e pelos Anais do Encontro Ibero-

Americano de Educação (EIDE). As publicações reúnem pesquisadores permanentes – 

cerca de 40 intelectuais – e mais de uma centena de colaboradores. No caso da revista, 

houve uma imensa expansão e qualificação de suas avaliações no cenário brasileiro, 

ibero-americano e internacional. Se tomarmos como referência os últimos 5 anos, a 

RIAEE1 passa a apresentar 4 números por ano, além de edições especiais, conquistando 

a classificação de A2, no Qualis2 da Área de Educação. 

É importante lembrar que, hoje, os periódicos científicos são reconhecidos pelas 

bases de dados, nacionais e internacionais, onde estão indexados. Assim, a RIAEE está 

em bases importantes como: Web of Science; Ebsco Host; Redalyc; Latindex; Clase; 

Iresie; ErihPlus; Dialnet; Google Scholar; Redib; Miar/Universidad de Barcelona. A 

revista conseguiu índice h, em 2020, de 14; índice hi10 de 54; e foi citada mais de 950 

vezes no mesmo ano. 

Com relação aos EIDEs, torna-se possível diferenciar dinâmicas entre as 

participações dos eventos ocorridos no Brasil e aqueles que aconteceram em outros 

países. É uma tradição brasileira o alto índice de participantes em eventos, incentivados 

por agências de fomento e pontuados dentro do sistema de avaliação das pós-

graduações. Assim, nos eventos ocorridos na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp 

de Araraquara, sempre foi possível trabalhar com um público entre 600 e 1000 

investigadores apresentando seus trabalhos e publicando-os nos Anais do evento. Já nos 

outros países os eventos tinham um público menor e um estilo de aprofundamento das 

discussões maior. 

 
1 A revista apresenta-se no OJS (Open Journal System), com formato XML, pertencendo ao Directory of 

Open Access Journals (DOAJ), Redalyc, Web of Science entre outras. 
2 Índice brasileiro que serve para a avaliação da produção intelectual dos acadêmicos ligados à Pós-

Graduação. O Qualis é determinado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) e tem 8 classificações, que são: vai dos melhores periódicos A1, A2, A3, A4, para aqueles que se 

destacam menos B1, B2, B3 e B4. 



 

 

De qualquer forma, como observam Vargas e Cunha (2020), o fenômeno mais 

importante destes últimos 5 anos é a introdução dos produtos de publicação no Big 

Data, ou seja, o compromisso assumido pelo grupo de disponibilizar em formato digital 

todos os seus resultados de pesquisa, quer através de livros, da revista ou dos Anais do 

EIDE. Para ficarmos, como exemplo, somente nos livros digitais publicados a partir de 

2015, temos: 1 livro organizado por Bizelli, Heredero e Rennes (2015); 5 livros 

organizados por Miranda-Alvarez e Edel-Navarro (2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 

2016e); 3 livros organizados por Martín Bris, Miranda-Álvarez e Sebastián-Heredero e 

Edel Navarro (2016a, 2016b, 2016c); 1 livro organizado por Martín-Bris e Sebastián-

Heredero (2017); um livro organizado por Acevedo-Tovar (2018); e 3 livros 

organizados por Bizelli e Muzzeti (2019a, 2019b, 2020). Para além deste livro que 

agora entregamos à comunidade científica. Nas palavras de Vargas e Cunha (2020, p. 

2551), são livros 

 

[...] publicados por editoras com selos conceituados, tanto no Brasil – 

a exemplo do selo Cultura Acadêmica da Fundação Editora da 

UNESP – como na Espanha – a exemplo das editoras da UAH e 

Santillana –, e na América Latina – a exemplo das editoras das 

Universidades de Veracruz (México) e Nacional Mayor de San 

Marcos (Peru). Consolida-se, portanto, um grupo de autores que 

impulsionam os debates sobre a educação escolar ibero-americana 

(...). 

 

Muitos são os temas que vertebram toda a atuação do grupo, mas eles podem ser 

sintetizados em 7: 1. Políticas Públicas e Gestão da Educação; 2. Tecnologias de 

Informação e Comunicação em Educação; 3. Formação do Educador, Trabalho Docente 

e Práticas Pedagógicas; 4. Educação Sexual, Sexualidade e Gênero; 5. Educação 

Especial; 6. Educação Superior; 7. Internacionalização. 

Este livro reúne 18 capítulos. Na sua construção é possível perceber que alguns 

dos temas trabalhados pelo grupo estão contemplados. É o caso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação em Educação. Os três primeiros textos dedicam-se ao tema. 

José Anderson Santos Cruz; Thaís Conte Vargas e José Luís Bizelli, no capítulo Gestão 

educativa e tecnologias digitais, analisam programas públicos de utilização de 

tecnologias para o aprimoramento da gestão. Em Transformación pedagógica y 

tecnológica de programas presenciales de posgrados en educación a la modalidad 

híbrida, Adriana Inés Ávila e Lina María Osorio investigam a temática a partir dos 

cursos oferecidos pela Universidad de Bucaramanga, Colômbia. Já Silvio Henrique 

Fiscarelli; Flavia Maria Uehara e Felipe Tiago Uehara, em Uma experiência de uso de 

objetos de aprendizagem fundamentada na teoria da autodeterminação, trabalham 

com crianças que têm dificuldade no processo de alfabetização para testar suas 

hipóteses. 

Nos dois capítulos seguintes, diferentes realidades pelas quais passa o Ensino 

Superior. Laís Inês Sanseverinato Micheleti; Luci Regina Muzzeti; Maria Fernanda 

Celli de Oliveira e Andreza Olivieri Lopes Carmignolli, em Reflexões sobre a 

formação docente a partir da análise da reestruturação do habitus de futuros 

professores, analisam os cursos de pedagogia brasileiros sob a ótica de Bourdieu. Em 



 

 

Mobilidade acadêmica e processos do pensamento: mais uma ponte para 

compreender a internacionalização da educação, Linoel Leal Ordóñez; Antônio 

Carlos do Nascimento Osório e Eladio Sebastián Heredero, demonstram os efeitos 

benéficos da mobilidade internacional para o Ensino Superior, aproximando-se do tema 

da Internacionalização. 

Dois textos organizam-se para debater a inclusão na escola. Na intersecção com 

a temática anterior, Neide de Aquino Noffs; Maria Ângela Barbato Carneiro e Anna 

Flora, em A educação inclusiva no ensino superior, investigam a atuação de um núcleo 

universitário de apoio pedagógico para professores da Graduação na perspectiva da 

Educação Inclusiva. Em Inclusão escolar e/ou gerencialismo educacional: um 

paradoxo? Camila da Silva Teixeira Agrelos e Washington Cesar Shoiti Nozu analisam 

discursos internacionais que fomentam políticas de inclusão escolar. 

Os quatro capítulos que se seguem tratam da temática de gênero. O primeiro faz 

uma ligação com o bloco anterior e foi escrito por Carmen Palavecino; Ángela Tamayo 

e Mario Martín Bris. Os autores, em Inclusión y equidad de género en enseñanza 

media técnico profesional: gestión de denuncias y categorización para estudio, 

investigam um colégio chileno que por muitos anos foi formador de profissionais do 

sexo masculino. O segundo intitula-se El programa “Educando en justicia 

igualitaria”: un modelo de colaboración judicial y educativa para la formación en 

igualdad y la prevención de la violencia de género en la adolescencia, escrito por 

Soledad Andrés Gómez; Ana Fernández Valentí e Gloria Poyatos Matas, e analisa o 

esforço espanhol por promover a igualdade entre mulheres e homens no alunado do 

ensino fundamental. O terceiro é de Mariane Pizarro de Souza e Lourdes Madalena 

Gazarini Conde Feitosa e chama-se Tudo o que um garoto e uma garota devem saber: 

análise de dois “manuais” generificados para adolescentes. As autoras debruçam-se 

sobre dois manuais clássicos sobre a temática, concluindo pela necessidade de sua 

completa revisão. O quarto capítulo deste bloco trata a identidade masculina. Intitula-se 

O sobrenome do homem brasileiro: um estudo sobre a identidade e a cultura 

masculina em circunstância do matrimônio e tem como autoras Fabiana Aparecida 

Prenhaca Giacometti; Andreza Marques de Castro Leão; Luci Regina Muzzeti. 

Mídia, sexualidade e podcast na escola: abertura de espaços discursivos 

interditados, escrito por Eduardo Yoshimoto e Paulo Rennes Marçal Ribeiro, discute a 

influência midiática no discurso sobre gênero e sexualidade, a interdição da Educação 

Sexual na escola e como o uso de uma Tecnologia de Comunicação e Informação, o 

podcast, possibilita a discussão dessa temática no espaço escolar. 

Os quatro capítulos seguintes discutem diferentes aspectos da Educação 

Especial. Em Altas habilidades/superdotação: produção científica sobre o processo de 

ensino e aprendizagem em arte, Priscila Maria Marcheti Fiorin; Juliana Moreno 

Cavalheiro; Eladio Sebastian Heredero e Alexandra Ayach Anache discutem estudos 

identificados com processos de ensino e aprendizagem em arte para pessoas com altas 

habilidades. Já Kelly Beatriz Danelon; Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz e 

Rosebelly Nunes Marques, no trabalho A alfabetização científica como estratégia de 

ensino facilitadora da equidade social, demonstram como, por meio da estratégia 

identificada no título, é possível desenvolver atividades em que alunos com 



 

 

deficiências, ou não, possam realizar juntos. Simone Catarina de Oliveira Rinaldo; 

Evelin Oliveira de Rezende Piza e Silvia Regina Ricco Lucato Sigolo, em Ensino 

colaborativo como proposta para o Serviço de Educação Especial do Município de 

Bauru, advogam que, em relação às perspectivas de atuação em sala de aula, é preciso 

difundir em escolas a real contribuição do ensino colaborativo. No capítulo Trabalho 

no atendimento educacional especializado: contribuições docentes no Acre, Geisa 

Cristina Batista e Fátima Elisabeth Denari demonstram as dificuldades encontradas no 

relacionamento da Escola com as famílias usuárias do sistema. 

Para finalizar, temos o capítulo Autonomia das universidades estaduais 

paulistas trinta anos depois: dilemas e perspectivas, escrito por José Munhoz 

Fernandes e Maria Teresa Miceli Kerbauy. Os autores refletem sobre os dilemas e 

perspectivas que cercam a autonomia do Sistema Universitário paulista, hoje 

condicionada pelo crescimento de sua oferta de vagas e pela diminuição relativa de seus 

recursos financeiros. 

Desejamos a todas e a todos uma excelente leitura! 

 

José Luís Bizelli 

Thaís Conte Vargas 

José Anderson Santos Cruz 
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Gestão educativa e tecnologias digitais3 

 

 

 

José Anderson SANTOS CRUZ 

Thaís Conte VARGAS 

José Luís BIZELLI 

 

 

 

Tecnologia, hoje, faz a mediação entre relações humanas, relações 

organizacionais e mesmo entre simples ou complexos aparelhos (GALEGALE; SILVA; 

SOUZA, 2016). Ferramentas digitais ajudam na gestão social para municiar políticas 

públicas – governativas ou não –, o que descortina um campo de investigação: a 

Educação. O fito desta análise, portanto, é elucidar a trama que envolve a construção de 

cidadãos educados – preparados para exercer sua liberdade de escolha – através de 

processos de gestão facilitados por tecnologias digitais. 

A tecnologia utilizada com o objetivo de contribuir para a gestão social é tema 

que vem ganhando visibilidade nas últimas décadas, quando a participação é possível 

através da apropriação do fazer digital. Governar ou gerenciar políticas pode ser um 

exercício concretamente plebiscitário, já que tempo e espaço são rompidos no universo 

digital.  

Educação é a chave para a questão da apropriação tecnológica (BIZELLI, 2015). 

A educação inovadora e de qualidade permite saber conhecer, saber fazer e saber ser, 

competências que estão inseridas nos pilares definidos por Delors (1998). Então como a 

gestão educativa, renovada pelo uso de tecnologias digitais, pode contribuir para a 

emancipação do cidadão, permitindo um movimento contínuo de inclusão social no 

ciberespaço? 

Os gestores de políticas sociais, portanto, devem estar voltados a implantar nas 

escolas acesso à rede, por um lado, e a melhorar a qualidade da educação formativa, 

tecnológica e cidadã, por outro lado. Os professores têm que ser preparados pela 

universidade e por educação continuada – acadêmica ou em serviço – para dominarem 

as linguagens do mundo digital de forma a colocá-las dentro da sala de aula. Melhor 

gestão político-social e melhor gestão educativa consolidam um ambiente digital de 

aprendizagem efetiva. 

 

 
3 Agradecimentos à CAPES. 



 

18 

 

 

Gestão de políticas sociais 

 

Pensar a gestão de políticas sociais leva a diversas reflexões organizacionais. 

Tenório (1998) entende que a boa gestão vem garantir direitos mínimos através da 

intervenção do Estado a favor do cidadão, embora reconheça que nessa tarefa o governo 

tenha como parceiro o terceiro setor. França Filho (2003) realça também o papel 

desempenhado pelo setor privado, através dos conceitos de cidadania corporativa e de 

responsabilidade social da empresa, revelando o que ele chama de Gestão:  

 
[...] a expressão parece evidente por si só, uma espécie de termo 

autoexplicativo. Costuma-se dizer assim, que se trata de uma gestão 

voltada para o social. Neste sentido, a gestão social se definiria antes 

pela sua finalidade. Aqui reside uma grande inovação para a disciplina 

administrativa, pois se trata de compreender um ideal de gestão que 

não se orienta, em primeiro lugar, para uma finalidade econômica - 

contrariando desse modo toda a tradição de desenvolvimento das 

técnicas gerenciais em administração (FRANÇA FILHO, 2003, p. 1). 

 

A gestão social no âmbito privado tem seu enfoque nas consequências, ou seja, 

nos fins que se consolidam com base na capacidade de ação mais do que na qualidade 

da gestão: destaca-se a “racionalidade instrumental, funcional ou técnica, que torna o 

social, o político, o cultural, o ecológico, o estético [...], subordinados ou reféns do 

econômico compreendido em termos estritamente mercantis” (DAGNINO et al., 2004, 

p. 4). A gestão privada, então, está ligada à empresa e serve como referência para as 

ações e relações que estabelece com os setores públicos – estatais ou não-estatais. 

A gestão pública, porém, está ligada ao sistema de gestão praticado pelas 

organizações não privadas, distinguindo-se destas no que diz respeito aos objetivos 

traçados e descritos anteriormente. Se por um lado, os dois modelos de gestão são 

antônimos, por outro lado, são sinônimos, já que se assentam “numa lógica burocrática 

e de poder segundo os parâmetros de uma racionalidade instrumental e técnica” 

(FRANÇA FILHO, 2003, p. 4) e variam segundo os movimentos sociais, políticos e 

econômicos. 

Assim, 

 
[...] o Brasil entra no século XXI com um acervo consolidado de 

estatísticas nacionais e indicadores sociais estratégicos para a 

compreensão das condições de vida da população e definição da 

agenda da gestão pública. Em paralelo, nos últimos anos, é perceptível 

a constituição de Sistemas de Informação por Políticas Públicas, que, 
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em maior ou menor medida acompanham o desempenho, os resultados 

e impactos das suas ações (JUNQUEIRA et al., 2008, p. 70). 

 

A gestão social se destaca como maneira autêntica pela qual organizações se 

instituem, distinguindo-se do modelo tradicional aplicado pelo Estado e mercado, 

porém, não se distanciando dos mesmos. As metas não têm um fim econômico, mas se 

utilizam de disponibilidades orçamentárias para alcançar objetivos sociais, 

demonstrando a primazia da relação social, em contrapartida à gestão privada 

tradicional.  

São muitas as dificuldades e desafios encontrados neste modelo de gestão:  

 
As graves consequências do capitalismo e da globalização, refletidas 

em altos índices de desemprego, aumento de índices de violência e 

criminalidade, aprofundamento da pobreza e da degradação ambiental, 

não podem ser compensadas por projetos paternalistas e 

compensatórios. Ao contrário, requerem estudos aprofundados sobre 

um novo tipo de desenvolvimento (DAGNINO et al., 2004, p. 1079). 

 

A globalização tornou-se um percalço em relação às tecnologias, apropriadas 

massivamente nas décadas que sucederam a segunda metade do século XX. Assim, as 

tecnologias anteriormente implementadas em empresas de países desenvolvidos 

passaram por uma tentativa de disseminação: houve maior atenção e, 

consequentemente, discussão acerca do uso de técnicas na busca por avanços. 

Por conseguinte, devido ao processo de globalização e ao alto índice de 

competitividade do mercado capitalista, as tecnologias sociais sofreram degradações e 

ressurgiram no começo do século XXI com o apoio da sociedade, governos e agências 

das Nações Unidas. Conforme Rodrigues e Barbieri (2008, p. 1070): 

 
Um dos conceitos de tecnologia social atualmente em voga é o que 

compreende produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, 

desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem 

efetivas soluções de transformação social. Este artigo discute a 

inserção do movimento da tecnologia apropriada ou social num 

mundo globalizado. 

 

A gestão social orienta empresas em ações e projetos de responsabilidade social 

corporativa, que valorizam o relacionamento ético entre organização, trabalhadores e a 

comunidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. A Gestão Social se 

contrapõe à Gestão Estratégica na medida em que tenta substituir a gestão 

tecnoburocrática – exercida por diferentes sujeitos sociais: 
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Portanto, enquanto a Gestão Social tem como preocupação criar 

arranjos institucionais promotores da inclusão social, a gestão 

estratégica, típica das ações de mercado, elabora mecanismos de 

exclusão com o objetivo de alcançar o lucro (JUNQUEIRA et al., 

2008, p. 247). 

 

Vale ressaltar que a Gestão Estratégica é um tipo de ação social utilitarista, em 

que um sujeito tem autoridade formal sobre outro. Hoje, porém, a Gestão Social tem 

sido utilizada cada vez mais como Gestão Estratégica no mercado corporativo: o Estado 

transfere responsabilidade para o setor privado, que se utiliza de articulações para 

promover Responsabilidade Social Organizacional, processo que preside a ação da 

cidadania tanto na esfera privada quanto na pública.  

Assim, em busca de uma alternativa para as demandas sociais (PEREIRA; 

BIZELLI; LEITE, 2017), cresce o terceiro setor, que assume a Gestão Estratégica, em 

vez de haver incentivo à lógica da solidariedade comunitária da Gestão Social.  

 
Se o instrumento tem como potencialidade a racionalização da 

informação no processo de Gestão Social, a sua implementação e os 

fatores técnicos e políticos presentes no processo, resultam na 

irracionalidade do sistema, além de sobrecarregar os técnicos em 

atividades meio, em detrimento das atividades fim (JUNQUEIRA et 

al., 2008, p. 71). 

 

As tecnologias dão ao homem a possibilidade, através do uso dessas ferramentas 

artificiais, de abrir e penetrar num mundo sem fronteiras (BARRETO, 1994). Para 

Webster (1994), uma das questões a se considerar é a convergência e imbricação de 

telecomunicações e computação. Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo 

elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre homens, 

trabalho e inteligência dependem da metamorfose incessante de dispositivos 

informacionais de todo tipo: escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são 

capturadas por uma informática cada vez mais avançada. Não se pode mais conceber a 

pesquisa científica sem aparelhagem complexa que redistribui as antigas divisões entre 

experiência e teoria.  

 
[...] produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de 

instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. 

É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas 

de pesquisa (MANUAL DE OSLO, 1997 [online]). 

 

Tecnologias podem ser analisadas de diversas formas (LÉVY, 1993; 1997) 

desde o surgimento de um novo formato textual: o Hipertexto. Sua definição e o modo 
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como é empregado – além do impacto social que o computador e suas tecnologias 

inteligentes causaram na sociedade – resultam em conceitos complexos: Ecologia 

Cognitiva e Coletivo Inteligente.  

 

 

Tecnologias, Inovação & Sociedade 
 

Adentrar no contexto “inovação” é reconhecer que ela representa nova 

possibilidade quanto a estratégias, produtos, serviços e processos educacionais, quanto à 

atuação no campo social, político, econômico e na formação do sujeito. Inovação é:  

 
[...] um processo estratégico do qual fazem parte busca, descoberta, 

experimentação, desenvolvimento e adoção de novos produtos, 

processos ou técnicas capazes de agregar valor em um determinado 

contexto em que se aplica. Normalmente, inovação vem relacionada à 

ruptura e traz consigo um forte componente de mudança. É essa 

mudança gerada pela inovação (seja de produtos ou de processos) que 

cria a necessidade de desenvolvermos mecanismos de aprendizagem 

cada vez mais ágeis e flexíveis, permitindo com isso nos mantermos, 

como pessoas ou organizações, sempre em constante atualização 

(AUDY, 2006-2007, p. 1).  
 

Inovar é romper com antigos modelos, mas quando se discute esse processo na 

educação, busca-se novos olhares para o ensinar e o aprender: a sociedade do 

conhecimento4 reinventa instrumentos e oportunidades para criar ambientes inovativos. 

É o que se encontra, por exemplo, no Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Embora instituição privada, elabora 

projetos relevantes – utilizando robusto orçamento – para financiar estudos no âmbito 

da inovação. 

Castells (1999) dedicou-se a estudar habilidade ou inabilidade de sociedades 

dominarem tecnologia ou incorporarem transformações às rotinas, fazerem uso ou 

decidirem sobre seu potencial tecnológico, remodelarem a história e o destino social de 

comunidades. Concluiu que modificações profundas não ocorrem de forma homogênea 

nem atingem a totalidade social, são gradativas, desterritorializadas e se estendem por 

longos períodos, nos quais enfrentam resistências. Fator de propulsão para enfrentar 

focos de resistência, segundo Costa (1995), é que tecnologias e maiores fluxos de 

 
4 A expressão Sociedade da Informação e do Conhecimento é utilizada para caracterizar o novo padrão de 

acumulação capitalista que assume maior relevância a partir dos anos 1990. Nesse novo padrão 

tecnológico e produtivo, a informação, o conhecimento e as inovações tecnológicas passam a ser fatores 

determinantes do desenvolvimento socioeconômico de uma nação (CORRÊA; ROCHA; CARVALHAIS; 

DUFLOTH, 2014, p. 31). 
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informação vêm sendo cada vez mais percebidos como condutores do crescimento 

econômico e social.  

A tecnologia sendo intangível deve ter características indispensáveis: 

conhecimento especializado, recurso estratégico e atividade complexa (RODRIGUES; 

CARVALHO, 1991). Para Brandão (2001), inovação tecnológica está ligada à: 

tecnologia alternativa; tecnologia intermediária; tecnologia adaptada, ou seja, orientada 

para a sociedade, democrática, libertária, direcionada à qualidade de vida do cidadão. 

Inovação não é só mercado, mas está direcionada aos direitos fundamentais, ao ato de 

ensinar e aprender, fundamental para que o ator social adquira as habilidades e 

competências para viver em sociedade. 

Interagir com grande volume bruto de informações e com processos instantâneos 

de comunicação que nos são impostas diariamente acaba por exigir seletores de dados e 

educação para lidar com os meios. Méndez (2007) aponta que a literatura concebe a 

inovação na área econômica, trazendo o conceito de inovação exclusivamente para o 

mercado empresarial. Entretanto, se faz necessário que a atenção esteja voltada para o 

território educacional para melhorar a capacidade competitiva de cidadãos. Não se pode 

focar apenas na produção do conhecimento: ele deve ser incorporado educativamente 

para permitir o protagonismo do ator social. 

Sociedade digital e internet invadem tanto a vida pública como a privada, 

permitindo participação cidadã, mas recriando exclusão – agora digital – num mundo 

que se orienta por informações transmitidas em bits (MORAES; KHON, 2017). 

Indivíduos reelaboram seus comportamentos diante da vida digital: os que se saem 

melhor nesta tarefa são aqueles que possuem maior especialização, habilidades e 

competências oferecidas por uma educação tecnológica. O mundo digital reúne 

informações do cotidiano – educação, saúde5, emprego, habitação, saneamento básico e 

expectativa de vida, bem-estar social –, disponibilizando conhecimentos primordiais 

para gestores de políticas atuarem a favor da cidadania; para comunidades reunirem-se a 

favor de seus direitos; para se pensar em novas sustentabilidades; para redirecionar a 

Ciência e a Tecnologia dentro de um território específico; para a construção de projetos 

de desenvolvimento humano e emancipar atores políticos, sociais, culturais e 

econômicos (MUNSBERG; SILVA, 2018; SOUZA; FAZENDA, 2017). 

 
5 É importante ressaltar os avanços que as tecnologias abrem para o campo do ensino da saúde: quer nos 

suportes técnicos (MORAES; SCHWINGEL; SILVA JÚNIOR, 2016; CARNEIRO; CORREIA 

PEQUENO; ANTERO SOUSA MACHADO; LUCENA AGUIAR; CARNEIRO; CARNEIRO, 2017), 

quer no ambiente escolar (VIEIRA; AERTS; CÂMARA; SCHUBERT; GEDRAT; ALVES, 2017). 
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Gestão educativa e tecnologias digitais: experiências brasileiras 

 

Algumas iniciativas brasileiras, calcadas na tecnologia voltada ao avanço social, 

vêm sendo criadas pelos diferentes entes federados. Aponta-se aqui: 

 

E- CIDADE (2009) 

 

Em 2009, o governo federal lança um sistema de gestão integrada para 

municípios brasileiros chamado de E-CIDADE, o qual disponibiliza um software 

público de gestão integrada que abrange as principais áreas da prefeitura6, desenvolvido 

para integrar setores diversos, como educação, controle de medicamentos, orçamento, 

finanças públicas, recursos humanos e arrecadação tributária. A solução também 

permite gerir serviços que prestam atendimento ao cidadão ao gerar guias para 

pagamento bancário sem a necessidade de deslocamento (BRASIL, 2009). 

 

Sistema de Informação em Gestão Social 

 

O Sistema Informacional de Gestão Social (SIGS) permite efetuar a gestão de 

programas sociais voltados para famílias em situação de vulnerabilidade social, 

especialmente nas áreas de combate à pobreza/desigualdade social, desigualdades no 

território, necessidades e vulnerabilidades sociais. (WANDERLEI, 2006). 

 

Programa Acessa Escola  

 

Contém o “Acessa Escola19”, o “Evesp20” e o “Prêmio Educação nas redes”, 

além da plataforma Currículo. Esta iniciativa do Governo paulista é de 2008 e tem como 

objetivo oferecer acesso a computadores e à internet para alunos, equipe escolar e 

comunidade. São cerca de 71.299 mil computadores distribuídos nas 4.234 salas das 

escolas de Ensino Fundamental e Médio de todo o estado (SÃO PAULO, 2017). 

 

Programa Banda Larga SP  

 

Lançado em 2008, o Projeto Banda Larga nas Escolas (PBLE) instalou conexão 

speedy, oferecendo WiFi para professores em escolas, garantindo qualidade, rapidez e 

acessibilidade no acesso à informação. O PBLE apoiou-se no Decreto Federal nº 6.424, 

 
6 Importante experiência no mesmo sentido foi realizada pela Unesp, em território paulista, e está descrita 

em Bizelli (2013). 
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que altera o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo 

Comutado Prestado no Regime Público – PGMU (Decreto nº 4.769) (BRASIL, 2008). 

 

Telecentros SP (2014) 

 

Desde 2014 moradores da cidade de São Paulo puderam utilizar gratuitamente 

85 telecentros na capital. Os espaços ficaram fechados por curto período e foram 

reabertos, de forma escalonada, sob três novos modelos de gestão, a partir de um 

convênio com entidades sociais7 (PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO - 

PMSP, 2014): 

 
Os telecentros dentro de prédios públicos serão administrados por 

meio de duas modalidades. Aqueles localizados em CEUs e 

bibliotecas serão reabertos por meio de parceria entre as Secretarias de 

Serviços e de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo; esta 

última contratará os funcionários pelo “Programa Operação Trabalho” 

(PMSP, 2014). 

 

É possível pensar o conceito de E-social como processo que, segundo França 

Filho (2003), carrega sua definição: “introduzida por H. Fayol no início do século, que 

define a gestão a partir de quatro processos gerenciais básicos: o planejamento, a 

organização, a direção e o controle” (p. 2). O que se questiona, porém, é a maneira 

como os processos vêm se dando, necessitando uma desconstrução e reconstrução para 

refletir sobre se todas as gestões existentes têm caráter social. Quais são as tecnologias 

apropriadas para o desenvolvimento sustentável?  

As RTS, ou seja, Redes de Tecnologia Social (RTS), estão calcadas em 

características de caráter científico-tecnológico. Destacam-se pelo marco analítico-

conceitual, descrito como tecnologia social (TS); e por sua dimensão de rede. Conforme 

Dagnino et al. (2004, p. 2): 

 
[...] o marco analítico-conceitual da TS –, buscando precisar como ele 

pode ser construído mediante contribuições de natureza bastante 

diversa até originar o conceito de TS adotado pela rede. Isso é feito 

tendo como referência a evolução da reflexão sobre temas 

relacionados à TS, levada a cabo em níveis internacional e nacional, e 

o processo de discussão em curso no âmbito da RTS sobre como eles 

deveriam ser reinterpretados – temporal e espacialmente – de modo a 

propor, mais do que um conceito propriamente dito, um marco 

analítico-conceitual adequado a seus propósitos e capaz de conferir-

 
7 De acordo com a PMSP (2014), no primeiro momento, foram reabertos telecentros conveniados que 

passaram a ser administrados por instituições sociais: o repasse de verba que era feito por intermédio de 

terceiros foi entregue às entidades sociais diretamente. 
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lhe a solidez que requer para abrir espaço num ambiente ainda 

adverso, pois alinhado com os princípios da tecnologia convencional 

(TC), a partir do qual, por oposição, a TS vem sendo concebida como 

alternativa. 

 

Assim, RTS são eficazes para solucionar percalços sociais de acordo com os 

problemas vivenciados por um determinado agrupamento social, contribuindo 

concretamente para seu avanço e desenvolvimento. 

 

 

Considerações finais 

 

Abordar o tema da gestão educativa e da apropriação das tecnologias enfrenta o 

desafio de proporcionar políticas públicas de inclusão digital e educação para a 

apropriação das inovações, a favor da cidadania e da incorporação de direitos.  

Há uma distância considerável da academia e da literatura diante da questão aqui 

colocada, muito embora os anos 90 do século passado tenham acendido debates 

importantes sobre o tema, como pode ser visto pela bibliografia utilizada. Vale ressaltar, 

porém: a simples instrumentalização das ferramentas tecnológicas para uma gestão 

social de eficácia mercadológica não responde aos ditames éticos, políticos e culturais 

necessários para a ampliação da cidadania brasileira, única ação capaz de nos colocar 

frente aos desafios digitais do século XXI (BITTENCOURT; ALBINO, 2017). 

Superar a tradicionalidade da cultura política através de referenciais 

metodológicos que possam guiar ações concretas que reconstruam lealdades entre 

Estado, políticas públicas governativas e sociedade civil é um exercício de Educação. 

Cidadãos têm que ser formados para esta tarefa que envolve relações culturais, 

ambientes concretos de sobrevivência de atores sociais, formação de consensos e 

dissensos pela negociação política rumo a um projeto aceito como legítimo, a 

construção de uma existência pacífica e sustentável. 

Mas esse exercício começa na tarefa simples da sala de aula, no desvendamento 

dos códigos das diferentes literacias, no formar cidadãos capazes de, hoje, pensar 

digital. 
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Transformación pedagógica y tecnológica de programas presenciales de posgrados 

en educación a la modalidad híbrida 
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La llegada del COVID-19 implicó cambios en todos los ámbitos de la vida, en el 

educativo representó el reto de mantener la calidad de la formación, la motivación y la 

comunicación en los procesos de interacción, enseñanza y aprendizaje entre estudiantes 

y docentes. Desde la Coordinación de Posgrados y Coordinación Académica de los 

programas presenciales en educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades 

y Artes – FCSHA de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB se consideró 

importante planear cuidadosamente el tránsito de la modalidad presencial a una mediada 

exclusivamente por tecnología. Esto implicó guiar a los docentes en el alistamiento de 

sus sesiones de clase dada la alta concentración de horas continuas en este nivel de 

formación, para el caso de especialización, ocho horas y maestría doce  horas, 

concentradas los días sábado por dieciséis semanas. 

El proceso de planeación estuvo motivado también por la preocupación, e 

incluso temor manifiesto de los docentes, frente a cómo mantener esa calidad, 

motivación y fluidez en el desarrollo de sus clases, ahora en modalidad híbrida, y de 

cómo aprender a utilizar diferentes herramientas tecnológicas para dinamizarlas. Esto 

permitió reconocer oportunidades de mejora sobre el énfasis, alcance, contenidos, 

profundidad, materiales, actividades, evaluación; en fin, la pertinencia del modo como 

los docentes proyectaban realizar sus clases en la nueva modalidad. 

La experiencia descrita en el presente capítulo se llevó a cabo desde el día 23 

marzo de 2020, momento en el que en Colombia se decretó la cuarentena obligatoria de 

manera abrupta. Esto implicó suspender las clases presenciales y que en un muy corto 

periodo de tiempo se tuvieran que realizar las adaptaciones correspondientes para dar 

continuidad al semestre académico, el cual había iniciado un mes antes. Desde la 

coordinación de posgrados siempre se tuvo la convicción de que la adaptación a la 

nueva modalidad debía ser planeada de manera cuidadosa e intencionada, no podía 

consistir simplemente en replicar lo que se venía desarrollando, pero ahora en un medio 
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digital, máxime cuando los estudiantes de posgrados se desempeñan como docentes o se 

están preparando para ello. 

Tal experiencia, que continúa desarrollándose, ha sido reconocida como exitosa 

por estudiantes y docentes de los diferentes posgrados, puesto que logró mantener la 

calidad formativa de los programas, generó expectativa y motivación, abrió espacio para 

la generación de nuevos aprendizajes más allá de los establecidos en el plan de estudios, 

ayudó a hacerle frente de manera positiva a la coyuntura que trajo consigo la pandemia 

y fue determinante para que los estudiantes tomaran la decisión de continuar sus 

estudios, a pesar de que para muchos de ellos, una de las razones por las que 

seleccionaron inicialmente sus programas de posgrado, obedecía a que se desarrollaban 

en modalidad presencial. 

 

 

Desarrollo de la experiencia 

 

A continuación, se describe la experiencia que tuvo como objetivo desarrollar un 

proceso de transformación pedagógica y tecnológica de los posgrados presenciales de la 

FCSHA a modalidad híbrida mediante el diseño y aplicación de lineamientos para el 

alistamiento, acompañamiento e implementación de las clases. Como metodología se 

siguió un proceso cualitativo de tipo proyectivo y evaluativo, que tuvo diferentes 

momentos: 

 

Preparación 

 

Desde las coordinaciones de los programas de posgrado se estableció la 

necesidad de definir criterios sobre cómo desarrollar las clases en modalidad híbrida, 

con el fin de tener un lenguaje común entre el equipo de docentes que permitiera 

garantizar la continuidad y calidad de la formación, cumplir así la promesa de valor con 

que se ofertan los diferentes programas y también disminuir la ansiedad entre 

estudiantes y docentes, que trajo consigo la llegada del COVID-19, al menos en lo 

concerniente a lo educativo. 

En la definición de tales criterios fue necesario en primer lugar precisar qué es 

un ambiente de aprendizaje híbrido, para ello se tomó el concepto expuesto por Duart, 

Gil, Pujol y Castaño (2008) quienes lo describen como el resultado del cruce de dos 

elementos de origen diferenciado, que está integrado, es inseparable, posibilita la 

expansión y continuidad espacio temporal, por lo que lo consideran como un continuo. 
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Los autores refieren que “esta modalidad formativa se define por el uso entrelazado de 

la presencia con la no presencia en las aulas. Ello tan sólo se puede conseguir 

modificando el diseño y la planificación docente y de aprendizaje de los cursos y de las 

asignaturas” (p.76). 

Si bien la coyuntura ocasionada por la pandemia no permitía la presencialidad, 

se consideró importante mantener la interacción en tiempo real a través de encuentros 

sincrónicos. Esto implicó una alta integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación - TIC, con el fin de preservar esa relación cercana entre el profesor, los 

estudiantes y el personal administrativo, que normalmente se daba en el entorno físico 

de la universidad. Para el caso particular de la UNAB, las tecnologías empleadas fueron 

Google Meet y Microsoft Teams en los encuentros sincrónicos; Moodle como sistema 

de administración del aprendizaje - LMS por su acrónimo en inglés Learning 

Management System, que en la institución se ha integrado a la estrategia TEMA - 

Tecnología en la Enseñanza para el Mejoramiento del Aprendizaje - desde hace ya más 

de quince años, y que ante esta situación cobró mayor relevancia como oportunidad para 

ampliar ese continuo espacio temporal del ejercicio educativo; y diferentes recursos y 

herramientas web 2.0 gratuitos que se integraron al desarrollo de las clases para el uso 

tanto de estudiantes como de docentes. 

Siguiendo a Duart, Gil, Pujol y Castaño (2008) con relación a la importancia de 

la planificación, se consideró necesario orientar claramente a los docentes en cómo 

realizar la transformación de sus clases y cómo integrar las diferentes herramientas 

propuestas sin perder el sentido pedagógico definido. Para ello se diseñó un formato 

denominado “Planeación de clases con TIC” (figura 1) con el objetivo de garantizar que 

de manera previa al desarrollo de las clases en modalidad híbrida, cada docente 

reflexionara sobre los cambios que debía implementar en su curso y que las 

transformaciones resultantes atendieran a las diversas variables que estaban en juego en 

ese momento, tales como el contexto y la expectativa de los estudiantes, los tiempos, las 

herramientas y sus propias habilidades y conocimientos. 
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Figura 1 – Formato de “Planeación de clases con TIC” 

 

 

*Nota: Este formato se diseñó para la planeación de clases de posgrado en modalidad híbrida.  

Fuente: Diseñado por Ávila, A. y Osorio, L. (2020) 

 

 

En el formato de planeación de clases con TIC se solicitó a los docentes, 

registrar detalladamente las actividades a desarrollar, tanto de enseñanza como de 

aprendizaje, grupales o individuales, indicando el tipo de espacio, sincrónico o 

asincrónico; las herramientas a utilizar; el tiempo estipulado y observaciones en las que 

se incluían aspectos como materiales, recursos, actividades previas, enlaces, entre otros. 

Es preciso aclarar que este formato no buscaba reemplazar la guía cátedra o syllabus 

que tiene cada curso, sino complementarlo para atender a la transformación que se 

quería lograr. Para su elaboración cada docente contó con asesoría pedagógica brindada 

desde la coordinación académica de los posgrados. 

 

Socialización 

 

Conscientes de lo que representa la inteligencia colectiva, que Lévy (2007) 

refiere como esa sinergia entre diferentes personas que comparten intereses, proyectos, 

recursos, preguntas y que confluyen para cooperar en pro de una meta compartida, se 

realizaron procesos de socialización participativa con el equipo docente de los 

diferentes programas, para abrir el diálogo sobre cómo hacerle frente a la situación y 

con ello empoderarlos y motivarlos para la transformación pedagógica y tecnológica 

que se quería llevar a cabo. También se realizaron diferentes acciones de socialización 

con los estudiantes por medio de capacitaciones sobre el manejo de herramientas, 

campañas de sensibilización sobre los cambios que se estaban viviendo y las medidas 

diseñadas e implementadas al interior de la institución. 
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Uno de los espacios de trabajo con los docentes fue un taller denominado 

“Asesoría pedagógica para clases de posgrados mediadas con TIC” a través del cual se 

les compartió el formato de planeación (figura 1), se explicó cómo diligenciarlo, se 

experimentaron diferentes herramientas y actividades para simular el ambiente híbrido, 

semejante al que se esperaba que ellos como docentes generaran en sus clases. 

Desarrollar el taller de esta forma le posibilitó a los docentes vivenciar las indicaciones 

que estaban en el papel sobre cómo hacer una transformación pedagógica y tecnológica, 

y además ponerse en el rol de estudiantes en la modalidad híbrida. 

Otro espacio de socialización con docentes correspondió a las reuniones 

generales en las cuales se conversaba con ellos sobre sus inquietudes, temores, 

propuestas y con su participación se construyeron dos documentos con orientaciones 

para el desarrollo de las clases, uno para docentes y otro para estudiantes. Tales 

orientaciones buscaban compartir recomendaciones para construir entre todos el mejor 

ambiente posible con el objetivo de hacer frente a los cambios de manera propositiva y 

especialmente continuar enseñando, aprendiendo y disfrutando. Estas orientaciones se 

organizaron en tres momentos: antes, durante y después de la clase, y consideraban 

aspectos como la participación, la disposición del espacio de trabajo, el uso de la cámara 

y el micrófono, el manejo de herramientas, la puntualidad, los tiempos de receso, por 

resaltar algunos.  

 

 

Asesoría Pedagógica 

 

La asesoría pedagógica tuvo como objetivo, conversar de manera individual con 

los docentes y orientarlos de la mejor manera posible frente a la didáctica, el manejo de 

los tiempos, el uso de la tecnología y la evaluación; no con el ánimo de calificarlos o 

juzgarlos sino de enriquecer su trabajo, y asegurar así un lenguaje común de camino a la 

transformación tecnológica y pedagógica que se estaba gestando. Para llegar a esta 

asesoría se requería que los docentes diligenciaran previamente el formato de 

planeación de clases mediadas con TIC (figura 1) de manera que se pudiera conversar 

sobre la propuesta de clase realizada, analizando en detalle cada uno de los ítems 

solicitados en dicho formato, a saber: unidad, actividad, tipo de espacio, herramienta, 

tiempo y observaciones. 

Sobre la organización de las unidades de aprendizaje de los cursos, no se 

realizaron ajustes dado que se correspondía con lo declarado en la guía cátedra o 
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syllabus. Frente a las actividades se evidenció que la tendencia de los docentes era 

replicar sus prácticas presenciales, ahora en un contexto mediado con TIC. Esto se vió 

reflejado en un alto contenido de clases magistrales, poco uso de recursos tecnológicos 

y momentos asincrónicos. Para ello fue necesario acudir a las metodologías activas, 

tales como, el aula invertida, el aula extendida, el aprendizaje basado en problemas, 

proyectos y retos, el estudio de caso, el aprendizaje colaborativo, entre otros; todos 

fundamentados desde la concepción del aprendizaje activo, en el que se busca que el 

estudiante sea el centro del proceso, participe, se involucre conscientemente en su 

formación e interactúe con los demás. Si bien para los docentes estas metodologías no 

eran desconocidas, sí lo era su implementación en un ambiente mediado exclusivamente 

por tecnologías. Aquí cobró especial importancia la apropiación de recursos web 2.0 

que posibilitaran el protagonismo de los estudiantes, tanto de manera individual como 

grupal; así como el análisis sobre la distribución de tiempo y tipos de espacios 

(sincrónicos y asincrónicos). 

Finalmente, en el espacio de observaciones los docentes tenían la posibilidad de 

ubicar detalles sobre el modo de realizar lo planeado, ubicando por ejemplo el rol del 

docente, el rol del estudiante, medios de comunicación y recursos de apoyo. Cabe 

recordar que el formato de planeación era una herramienta del docente, a manera de 

guion para el desarrollo de sus clases en modalidad híbrida, que como refiere Galvis 

(2018) “es muy rica pues ofrece grandes oportunidades, pero al mismo tiempo es muy 

retadora pues requiere atender asuntos que pueden ser factores claves de éxito al llevar a 

la práctica” (p. 4). 

Con las asesorías se identificó, entre otros aspectos, una necesidad de los 

docentes de fortalecer su conocimiento y apropiación de herramientas TIC. Como 

estrategia para atender esta situación se diseñó una caja de herramientas digital en la que 

se recopilaron recursos web 2.0, tutoriales de manejo y tipos de uso que se compartían 

igualmente en las asesorías, de manera que los docentes aprendieran a integrarlos en el 

desarrollo de sus clases buscando dinamizarlas, y además las enseñaran a los estudiantes 

para llevar a cabo las actividades que se proponían. La totalidad de los docentes 

manifestó su agrado y agradecimiento por la asesoría brindada, lo señalaron como una 

práctica muy positiva, que nunca se había realizado, permitió el acercamiento con el 

equipo docente y con ello identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora al 

interior de cada curso. 
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Evaluación 

 

De manera posterior a los momentos descritos, se dio el desarrollo de las clases, 

tiempo durante el cual se mantuvo el acompañamiento y comunicación permanente con 

docentes y estudiantes. Con el fin de reconocer el valor de la experiencia se realizó un 

proceso de evaluación en diferentes momentos del año, que contempló: sondeo de 

apreciaciones sobre el proceso vivido y reconocimiento de experiencias exitosas. Los 

sondeos fueron anónimos y contenían preguntas sobre diferentes aspectos como: 

experiencia, distribución de los tiempos, organización, incorporación de TIC, calidad de 

la formación, entre otros; que se valoraron en una escala con las siguientes opciones: 

excelente, bueno, regular y malo. También contenían algunas preguntas abiertas para 

ampliar información, resaltar lo que más les gustó, reconocer oportunidades de mejora y 

ofrecer sugerencias. 

Los sondeos 1 y 2 realizados a los estudiantes, en mayo y octubre 

respectivamente, evidenciaron (figura 2) que de manera general valoraron como 

favorable la experiencia vivida en las clases en modalidad híbrida, la distribución entre 

los espacios sincrónicos y asincrónicos, el balance entre los espacios de estudio 

independiente y los de clase magistral, así como entre las actividades grupales e 

individuales. La organización de la clase fue considerada como excelente, lo que refleja 

que la planeación y la asesoría pedagógica realizada previamente tuvo un impacto 

positivo tal como se esperaba 
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Figura 2 – Sondeos 1 y 2 a estudiantes, pregunta 1 a 5. 

Sondeo 1 

 

 

*Nota: Corresponde a los resultados de las primeras cinco preguntas cerradas de los sondeos 1 y 

2 realizados a los estudiantes en mayo y octubre respectivamente, para reconocer su percepción 

frente a las clases desarrolladas en modalidad híbrida.  

Fuente: Construido por Ávila, A. y Osorio, L (2020) 

 

 

Los resultados denotan un aumento entre el primer y segundo sondeo en la 

opción excelente dentro de la escala de valoración de todos los criterios evaluados. Esto 

permite evidenciar que: se revisaron y atendieron las sugerencias realizadas por los 

estudiantes producto se su vivencia en modalidad híbrida durante el primer semestre de 

2020; se ha alcanzado un nivel de apropiación mayor en la implementación de esta 

modalidad, producto de la experiencia de los primeros meses, las estrategias de 

socialización y sensibilización y las asesorías pedagógicas. 

Frente a la incorporación de la tecnología por parte de los docentes, se destaca 

una alta valoración, lo que indica que los espacios de asesoría, así como de capacitación 

en herramientas, plataformas y recursos web 2.0, les dió la confianza necesaria para 

hacer una transferencia exitosa de estas a las clases en la nueva modalidad, habilidad 

que se ha mantenido, como se evidencia en los resultados del segundo sondeo. De igual 

manera los estudiantes reconocen que su manejo de la tecnología fue satisfactorio y les 

permitió gozar de buenos espacios de interacción en los que la calidad de la formación y 

el cumplimiento de los propósitos mejoró en el segundo semestre de 2020, lo que deja 
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ver que de parte de los estudiantes ha habido un proceso de adaptación, transformación 

y comprensión frente a la modalidad híbrida (figura 3). 

 

Figura 3 – Sondeos 1 y 2 a estudiantes, pregunta 6 a 10 

 

 

*Nota: Corresponde a los resultados de las preguntas cerradas 6 a 10 de los sondeos 1 y 2 

realizado a los estudiantes, en mayo y octubre respectivamente, para reconocer su percepción 

frente a las clases desarrolladas en modalidad híbrida.  

Fuente: Construido por Ávila, A. y Osorio, L (2020) 

 

Tal adaptación, transformación y comprensión de los estudiantes frente a la 

nueva modalidad también se evidencia en la escogencia sobre el modo en que desean 

continuar sus estudios. En mayo el 45.5% de los estudiantes prefería mantenerse en la 

modalidad híbrida y el 36.4% regresar a la presencialidad; en octubre de 2020 estas 

cifras cambiaron, subió a 60.7 el porcentaje de quienes deseaban continuar en la 

modalidad híbrida y bajó a 21.4% la selección de quienes optan por la presencialidad 

(figura 4). Si bien el cambio puede obedecer al miedo y necesidad de cuidado que 

generan las altas tasas de contagio del COVID-19, tal como lo afirman algunos 

estudiantes:  
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Me gustaría que fuera presencial el próximo semestre, pero si hay 

condiciones por el COVID, lo tomaría híbrido (estudiante 8).  

 

Desde casa uno se siente más seguro por la bioseguridad (estudiante 

41). 

 

También es producto, de que se haya generado una experiencia organizada, 

agradable, pedagógicamente intencionada y participativa, tal como lo manifiestan los 

estudiantes: 

 
Exalto a todo el equipo de trabajo que supo encauzar el proceso y 

llegar a feliz término. La universidad ha estado a la altura de la 

contingencia, los problemas de conectividad son ajenos a la 

universidad y los profesionales de la educación (estudiante 69). 

 
Tomando las clases desde casa me he sentido excelente, pues es un 

espacio nuevo para mi y sinceramente he sentido que los docentes han 

dado lo mejor de cada uno de ellos para emplear diferentes recursos 

tecnológicos para hacer más amena la clase y la explicación 

(estudiante 17).  

 

 

Figura 4 – Preferencia de la modalidad en la que los estudiantes desean cursar sus 

posgrados 

 

 

*Nota: Se muestran los resultados obtenidos en el primer y segundo sondeo aplicados a los 

estudiantes en el que seleccionan en qué modalidad desean tomar sus clases de posgrado. 

Fuente: Construido por Ávila, A. y Osorio, L (2020) 

 

 

Además de las preguntas cerradas, descritas anteriormente, se dio espacio a los 

estudiantes para que expresaran su sentir frente a la experiencia vivida tomando clases 

en la modalidad híbrida. Dentro de las apreciaciones recogidas se destaca de manera 

general cómo los estudiantes valoraron los esfuerzos de los docentes y de la institución 

para atender la contingencia, mantener la calidad de la formación y ofrecer otro tipo de 
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conocimientos que sirvió como ejemplo para quienes se desempeñan como docentes. Al 

respecto el estudiante 36 expresa:  

 
Considero que los docentes reajustaron sus clases de manera efectiva 

logrando que estas fueran dinámicas. Además, las clases remotas 

también me permitieron conocer estrategias aplicables a mi ejercicio 

docente, especialmente, en este momento de educación remota. 

 

Esto se reafirma con lo expuesto por el estudiante 25:  

 
Creo que la Universidad abordó bien esta situación y al final fue una 

buena práctica. 

 

Resultó satisfactorio reconocer las apreciaciones de estudiantes que 

manifestaban su temor inicial a emprender o continuar su formación en una modalidad 

remota, pues precisamente su selección por los programas formativos se había basado 

en que se desarrollarían de manera presencial, un ejemplo de ello es lo expresado por el 

estudiante # 15: 

 
Fue excelente, una modalidad a la que nunca esperaba acudir pues 

me gusta lo presencial.  

 

Con el fin de recoger las respuestas de todos los estudiantes, frente a lo que más 

les gustó de las clases en modalidad híbrida, se elaboró un gráfico de frecuencia de 

palabras (figura 5). 

 

Figura 5 – Gráfico de frecuencia de palabras estudiantes 

 

 

*Nota: Representa las opiniones de los estudiantes sobre lo que más les gustó de la modalidad 

híbrida en la que desarrollaron sus clases en el primer y segundo semestre de 2020, se elaboró 

en el software Nvivo.  
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Fuente: Construido por Ávila, A. y Osorio, L (2020) 

 

 

El gráfico valida la información recolectada a lo largo de todo el proceso de 

evaluación, en tanto que confirma cómo el liderazgo de los docentes y el manejo de la 

tecnología fueron sobresalientes. Atendiendo a la frecuencia de palabras se resaltan 

también aspectos como: organización, interacción, metodología, disposición y 

acompañamiento lo cual resalta cómo la transformación pedagógica y tecnológica 

propuesta alcanzó los resultados esperados. 

En la evaluación de la experiencia de transformación a la modalidad híbrida 

también participaron los docentes, quienes valoraron como buena su experiencia frente 

al proceso de rediseño de sus clases y desarrollo de las mismas en la nueva modalidad, 

así como la distribución de los espacios sincrónicos y asincrónicos, el balance entre 

actividades orientadas o de trabajo independiente y aquellas grupales e individuales 

(figura 6).  

 

Figura 6 – Sondeo a docentes, preguntas 1 a 5 

 

 

*Nota: Corresponde a los resultados de las preguntas cerradas 1 a 5 del sondeo realizado a los 

docentes.  

Fuente: Construido por Ávila, A. y Osorio, L (2020) 

 

 

También se les preguntó sobre: el manejo que le dieron a los recursos 

tecnológicos, la calidad del proceso, los espacios de interacción con los estudiantes, la 

integración de la plataforma TEMA y el cumplimiento de los propósitos de formación 

aspectos que fueron valorados de manera positiva, especialmente este último. De igual 
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manera fueron bien evaluados por los docentes, los espacios de capacitación diseñados 

para acompañarlos en el proceso de transformación en los que se alcanzó la 

participación de 87.5% de ellos. Esto denota su compromiso, su conocimiento del área y 

disposición a atender las orientaciones que les permitieron materializar la 

transformación pedagógica y tecnológica esperada (figura 7 y 8). 

 

Figura 7 – Sondeo a docentes, preguntas 6 a 10 

 

 
*Nota: Corresponde a los resultados de las preguntas cerradas 6 a 10 del sondeo realizado a los 

docentes.  

Fuente: Construido por Ávila, A. y Osorio, L (2020) 

 

 

 

Figura 8 – Participación de los docentes en los espacios de capacitación 

 

 
*Nota: Corresponde al porcentaje de docentes que participaron en los diferentes espacios de 

capacitación.  

Fuente: Construido por Ávila, A. y Osorio, L (2020) 
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Semejante al ejercicio de evaluación realizado con los estudiantes, se quisieron 

recoger todas las apreciaciones de los docentes frente a lo que más les gustó de la 

experiencia realizada, las cuales se plasmaron en un gráfico de frecuencia de palabras 

(figura 9). 

 

Figura 9 – Gráfico de frecuencia de palabras docentes 

 

 

*Nota: Representa las opiniones de los docentes sobre lo que más les gustó de la modalidad 

híbrida, se elaboró en el software Nvivo.  

Fuente: Construido por Ávila, A. y Osorio, L (2020) 

 

 

Resultó muy significativo que los docentes resaltaran a los estudiantes, porque 

los ubican como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, tal como se espera 

que sea. Además, exaltaron su compromiso, alegría, empatía, disposición y autonomía. 

Algunas respuestas frente a lo que más les gustó de la modalidad híbrida son: 

 
La participación de los estudiantes durante todas las actividades 

desarrolladas, con la mejor actitud en su proceso de aprendizaje 

(Docente 16). 

 
El trabajo autónomo de los estudiantes (Docente 9). 

 

Respecto a la preferencia sobre cómo desean continuar el desarrollo de las 

clases, tal como sucedió con los estudiantes, se presentó un aumento en quienes 

prefieren mantenerse en la modalidad híbrida, pasando del 56% en el primer sondeo al 

75% en el segundo momento de recolección de información (figura 10). Esto deja ver 
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que los docentes han mejorado en la apropiación frente a la modalidad, por lo que se 

sienten más cómodos y seguros en su implementación, son más propositivos y valoran 

la oportunidad de continuar sus procesos de enseñanza atendiendo a la coyuntura social 

vivenciada a causa del COVID-19. 

 

Figura 10 – Preferencia de la modalidad en la que los docentes desean desarrollar sus 

clases 

 

 
*Nota: Se muestran los resultados obtenidos en el primer y segundo sondeo aplicados a los 

docentes en el que seleccionan en qué modalidad desean desarrollar sus clases de posgrado.  

Fuente: Construido por Ávila, A. y Osorio, L (2020) 

 

 

El proceso de evaluación, permitió reconocer oportunidades de mejora que tanto 

estudiantes, como docentes resaltaron, producto de la transformación de las clases a la 

modalidad híbrida, relacionados con: la distribución de los tiempos, dado que al estar en 

casa los estudiantes debían atender otros asuntos de carácter familiar y personal, por lo 

que los tiempos de descanso durante las sesiones de clase tuvieron que ser ampliados, 

igual que los dispuestos para el desarrollo de los ejercicios tanto individuales como 

grupales, pues implicaban la incorporación de nuevos y variados recursos tecnológicos, 

que requerían ser apropiados previamente. 

Otra acción de mejora implementada se relacionó con la necesidad de ofrecer 

mayor detalle para el desarrollo de las actividades y la incorporación de canales alternos 

de comunicación para ello, dada las particularidades de condiciones en las que los 

estudiantes estaban tomando sus clases. Así mismo, se integraron más y nuevas 

herramientas tecnológicas, las cuales se dispusieron en un repositorio digital 

denominado Caja de Herramientas, de acceso abierto para estudiantes y docentes, con la 

intención de dinamizar los espacios de enseñanza y aprendizaje. 
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Además, se integró a la evaluación del desempeño docente, que llevan a cabo los 

estudiantes cada semestre, un ejercicio de autoevaluación en el que los profesores 

realizaron un análisis sobre su práctica pedagógica y como producto construyeron un 

plan de mejoramiento. La información recopilada en dichos planes permitió diseñar 

nuevas rutas de capacitación para los docentes, hacer algunos cambios en la asignación 

de los cursos y ajustar los planes de clase, contribuyendo con esto a mantener una 

cultura de evaluación permanente. 

 

 

Conclusiones 

 

La experiencia descrita buscó llevar a cabo una transformación pedagógica y 

tecnológica en los posgrados presenciales en educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Esto es posible afirmarlo pues tal y como lo indica el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2020) este proceso se comprende como “el cambio de las 

significaciones organizacionales derivadas de la apropiación cultural de la tecnología 

digital no solo vista como técnicas e instrumentos sino como lenguaje, conocimientos, 

habilidades y valores que impactan constructivamente propósitos, estrategias, procesos 

y procedimientos institucionales” (p. 58). 

Entendiendo el dinamismo que la educación supone, se precisa de procesos de 

transformación permanente que con la coyuntura producida por el COVID-19, fue 

necesario acelerarlos para dar continuidad a la formación en las mejores condiciones 

posibles, tanto para maestros como para estudiantes, tal como sucedió en la práctica 

llevada a cabo durante el año 2020. Producto de esta experiencia, se lograron múltiples 

beneficios gracias a la implementación de la modalidad híbrida, algunos de ellos fueron: 

mejorar la interacción entre y con los estudiantes, generar interdependencia positiva, 

enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje acercándose a él desde diferentes 

perspectivas, desarrollar la autonomía, diseñar entornos de enseñanza y aprendizaje 

mediados exclusivamente con tecnología, brindar condiciones de seguridad y confianza 

para la transformación pedagógica llevada a cabo, generar lineamientos desde la 

facultad para el desarrollo de los programas y ser inspiración para los estudiantes (que 

en su mayoría son o se preparan para ser docentes) sobre cómo implementar de manera 

exitosa esta nueva modalidad. 

Esta transformación no hubiese sido posible sin el compromiso de todos los 

actores involucrados, especialmente docentes y estudiantes en quienes se centró el 
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proceso; pero también del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y 

Artes, la dirección de docencia, UNAB Innova y Dirección de investigaciones quienes 

ofrecieron espacios y herramientas para hacer posible la transición al cambio. De esta 

manera, la transformación pedagógica y tecnológica es asunto estratégico que implica 

“atender de manera prospectiva los diversos escenarios que vienen emergiendo y 

acelerando la evolución de la educación y sus impactos en los proyectos educativos 

institucionales” (MEN, 2020, p. 55). 

A partir del primer proceso de evaluación de la experiencia, que ya llevaba en 

implementación algunos meses, fue posible realizar acciones de mejora para el segundo 

semestre del 2020, relacionadas con: la distribución de los tiempos, mayor detalle en las 

orientaciones de las actividades, uso de nuevas herramientas tecnológicas, valoración 

del desempeño de los docentes e implementación de planes de mejoramiento de los 

docentes a partir de los resultados de la evaluación realizada por los estudiantes. 

La experiencia, que continúa desarrollándose, y que ha sido valorada 

positivamente por la institución, requiere aún atender a diversos retos y oportunidades 

tales como: las dificultades en el acceso a recursos tecnológicos (mala conexión y 

equipo de cómputo deficiente) que tienen algunos estudiantes y que de manera reiterada 

señalaron como una barrera para su participación y atención a los compromisos 

académicos (esto a pesar de que la institución facilitó el préstamo de dispositivos, sin 

embargo no alcanzaron a cubrir todas las necesidades); la dispersión presentada al 

trabajar y estudiar desde casa, que implica atender diversos asuntos personales, 

laborales, académicos y familiares de manera simultánea, por lo que se requieren 

nuevos aprendizajes frente a la disposición de los espacios y el tiempo, así como 

acuerdos familiares que permitan gozar de mejores condiciones; la percepción que 

tienen estudiantes y docentes de cómo esta modalidad requiere más tiempo, lo que 

puede estar asociado con que aún hay una tendencia a replicar la clase presencial en este 

nuevo entorno; y la necesidad de mantenerse actualizados ágilmente respecto a las 

tendencias tecnológicas y pedagógicas. 

Finalmente es importante continuar promoviendo la generación de espacios de 

encuentro y socialización que permitan reconocer y compartir las lecciones aprendidas 

de todos los actores involucrados en aras de acercarse a la conformación de una 

comunidad, en la que se materialicen los postulados de Lave y Wenger (1991) sobre 

enfocarse en un dominio de interés compartido, compromiso con las actividades, 
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discusiones, el ayudarse, compartir información y la práctica, que en este caso particular 

refiere a la implementación de la modalidad híbrida. 

 

 

Nota: Si desea conocer los materiales referenciados en este capítulo como: formato de 

planeación, protocolos de orientación de clases y caja de herramientas de recursos TIC, 

puede acceder al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BaUe3Ls8u7D2LRenP5Tb0Tnom-HMQsIt. 
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Várias teorias e pesquisas apontam que os alunos aprendem de maneiras 

diferentes (GARDNER; 1993; KOLB, 1984; FLEMING, 2001), embora com diferentes 

focos e interpretações, o mais importante é que elas apontam que existem variações na 

forma como os indivíduos percebem, interpretam e processam as informações. Para 

Morais et al. (2011), os chamados “estilos de aprendizagem” dizem respeito à forma 

particular e individual de adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes por meio de 

experiências e situações de aprendizagem. Para a maioria das teorias que abordam os 

chamados estilos de aprendizagem, essa característica é resultado não só do meio social 

e cultural do indivíduo, mas também de componentes hereditários e particulares de cada 

indivíduo. Dessa forma, o ato de aprender é uma tarefa intersubjetiva, particular e 

individual resultante da combinação de estímulos do ambiente externo com 

características internas de cada indivíduo, envolvendo, portanto, vários aspectos da 

personalidade do aprendiz. 

Assim, se considerarmos que a existência de “estilos de aprendizagem” é 

plausível, é preciso também ponderar que escola precisa considerá-los na sua missão 

formadora. Neste sentido, cabe à escola oferecer os conteúdos curriculares com 

estratégias e formatos diversificados permitindo assim, que os alunos experimentem e 

processem informações por meio de vários tipos de linguagens. Quando falamos em 

linguagens na educação, naturalmente nos vem à mente as linguagens verbal e escrita, 

que são inerentes ao processo de ensino aprendizagem, no entanto, é preciso explorar 

outras linguagens como por exemplo, a audiovisual, a musical e a corporal, sem as 

quais, podemos estar privando nossos alunos de vivências e experiências que podem 

colaborar para a aquisição de novos conhecimentos.  

Os Objetos de Aprendizagem são recursos das Tecnologias de Informação e 

Comunicação que, quando usados no processo educacional, podem colaborar com a 

aprendizagem na medida em que apresentam os conteúdos a partir de elementos visuais, 
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auditivos e sensório motores, que geralmente não são facilmente praticáveis em uma 

aula tradicional. 

Dada suas características lúdicas, os Objetos de Aprendizagem podem ser 

grandes aliados no processo de alfabetização, pois apresentam os conteúdos em uma 

linguagem mais clara, explícita e perceptível para as crianças, o que pode ajudar na 

compreensão de conceitos, princípios e procedimentos estudados. Segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2009), a incorporação do 

caráter lúdico ao processo de aprendizagem no Ensino Fundamental é algo muito 

benéfico, pois é capaz de tornar as aulas mais prazerosas e promover a participação 

ativa dos alunos.  

Para os alunos, os Objetos de Aprendizagem podem ser uma forma de entrar em 

contado com os conteúdos escolares a partir de uma abordagem não tradicional, que se 

fundamenta em um tipo de comunicação mais individualizada, visual e interativa. 

Muitos Objetos de Aprendizagem apresentam características e princípios das chamadas 

Aprendizagens Ativas, nas quais busca-se criar, durante o processo de aprendizagem, 

um ciclo de ação-reflexão-ação. Esse ciclo tem por objetivo promover um maior 

envolvimento dos alunos durante o processo de construção do conhecimento. Além 

disso, propõe a variação das práticas e o uso da ludicidade como forma de aumentar a 

motivação e engajamento dos alunos para o processo de aprendizado. 

Por causa de seu caráter lúdico, os Objetos de Aprendizagem podem promover a 

motivação intrínseca (DECI; RYAN, 2008), ou seja, o engajamento dos indivíduos a 

partir de impulsos baseados em valores, interesses e predileções. A motivação intrínseca 

diz respeito à satisfação e ao interesse pessoal, portanto o indivíduo se mobiliza para 

fazer algo porque sente desejo. Esse tipo de motivação é diferente da motivação que 

resulta de recompensas externas como: a nota da prova, o ponto positivo e o elogio; que 

seriam classificadas como motivações extrínsecas. Na motivação extrínseca, o sujeito 

executa uma tarefa interessado no benefício que aquela ação pode trazer-lhe ou a 

executa para evitar punição ou castigo. Assim, os Objetos de Aprendizagem podem ser 

utilizados como recursos que fomentam a motivação intrínseca para a aprendizagem dos 

conteúdos escolares, pois são capazes de incorporar a estes elementos relacionados ao 

prazer, a diversão e ao entretenimento. 

Para Deci e Ryan (2008) a motivação está associada três necessidades básicas 

dos seres humanos, são eles: a autonomia, a competência e o pertencimento. A 

autonomia refere-se ao desejo de poder reger o próprio comportamento, proporcionando 
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o sentimento de independência nas escolhas. O comportamento é considerado autônomo 

quando os interesses, as preferências e as vontades guiam o processo de tomada de 

decisões do sujeito no momento realizar uma atividade ou ação. A competência, está 

relacionada à necessidade do indivíduo de ser capaz de alcançar os resultados desejados, 

ou seja, a competência reflete o desejo de poder exercitar suas próprias capacidades, 

buscar dominar os desafios em um nível ótimo e obter um resultado positivo. Por fim, o 

pertencimento pode ser compreendido como necessidade de estabelecer vínculos ou a 

necessidade de criar relacionamentos. Essa necessidade se refere ao desejo de sentir-se 

ligado a um determinado grupo, do qual compartilha sentimentos e valores, e que pode 

receber apoio. 

No entanto, a presença dessas características lúdicas nos Objetos de 

Aprendizagem, por si só, não garante condições favoráveis para que a aprendizagem 

aconteça. É preciso que a metodologia de trabalho ou prática pedagógica forneça 

condições adequadas para que as características que propiciam o engajamento dos 

alunos nas atividades desenvolvidas por meio dos Objetos de Aprendizagem, para que 

estes realmente atuem favorecendo a aprendizagem (FISCARELLI; UEHARA, 2016). 

Em síntese, para promover um ambiente propício para aprendizagem a metodologia de 

trabalho com os Objetos de Aprendizagem tem que ser adequada, neste sentido, o 

presente trabalho apresenta uma experiência de desenvolvimento atividades didático-

pedagógicas usando Objetos de Aprendizagem com crianças que apresentavam 

dificuldades de aprendizagem dos conteúdos escolares. A metodologia de uso dos 

Objetos de Aprendizagem teve como base alguns preceitos da Teoria da 

Autodeterminação de Deci e Ryan (2008). 

A pesquisa ocorreu durante aproximadamente um ano e contou com um 

conjunto de Objetos de Aprendizagem que foram utilizados por um grupo de crianças 

que apresentavam dificuldades no processo de alfabetização. As sessões de atividades 

ocorreram semanalmente, no período do contraturno das aulas, tinham duração de 

aproximadamente uma hora, e possuíam o intuito de oferecer uma alternativa 

metodológica ao formato tradicional de “reforço” escolar. Entre os objetivos específicos 

da investigação, estavam: identificar as principais dificuldades das crianças, selecionar 

os Objetos de Aprendizagem, monitorar as atividades e avaliar os resultados em termos 

de desenvolvimento da autonomia, competência e sentimento de pertencimento dos 

participantes. 
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Desenvolvimento 

 

Para a execução da pesquisa, realizamos uma parceria com o Centro de 

Pesquisas da Infância e da Adolescência “Dante Moreira Leite” (CENPE) que 

identificou, selecionou e encaminhou as crianças com dificuldades de aprendizagem 

para participarem da pesquisa. O CENPE é uma Unidade Auxiliar da Faculdade de 

Ciências e Letras de Araraquara por meio do qual, diversas famílias procuram 

atendimento educacional especializado para suas crianças em busca de intervenções nas 

áreas de psicologia, psicopedagogia, pedagogia, fonoaudiologia, serviço social, terapia 

ocupacional. Assim sendo, quando se busca atendimento especializado neste espaço, 

uma equipe de profissionais elabora uma ficha de cadastro com informações de cada 

criança e, de acordo com os critérios estabelecidos e a demanda existente, as crianças 

podem ser selecionadas para atendimento ou aguardarem em uma lista de espera. 

Para participar da pesquisa com os Objetos de Aprendizagem, optamos por 

crianças que ainda não estavam sendo atendidas, ou seja, que estavam na lista de espera 

do CENPE. Para a seleção dos participantes, examinamos as fichas de cadastro de cada 

criança e buscamos escolher aquelas que estavam necessitando de auxílio relacionado a 

dificuldades de aprendizagem de conteúdos escolares. No final da análise foram 

selecionadas oito crianças com idades que variavam entre sete e onze anos e 

frequentavam turmas de 2º à 5º ano do ensino fundamental. 

Para o desenvolvimento do projeto, as crianças foram separadas em dois grupos 

e as atividades ocorreram entre os meses de março e dezembro do ano de 2018, no 

período da tarde e em sessões semanais de uma hora cada grupo. Durante as atividades 

cada criança ficava com um notebook, fones de ouvido e mouse e, em todo o processo, 

as crianças recebiam auxílio e eram instruídas em caso de dúvidas. 

A metodologia de utilização dos Objetos de Aprendizagem foi baseada na 

promoção de um ambiente de aprendizagem que fomentassem experiências que 

apoiassem e satisfizessem as necessidades básicas, preceitos da Teoria da 

Autodeterminação (DECI; RYAN, 2008). 

Para apoiar a autonomia das crianças, em cada sessão era disponibilizado um 

conjunto com, no mínimo, dez opções de Objetos de Aprendizagem, dos quais elas 

podiam escolher quais desejavam usar, em qual sequência e número de vezes que fariam 

uso de cada um. Por ser um grupo com dificuldades de aprendizagem heterogêneas, 

buscamos elaborar os conjuntos de Objetos de Aprendizagem buscando contemplar as 
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necessidades de todas as crianças, mas deixando-as livres para direcionarem suas 

próprias práticas.  

Outras estratégias utilizadas para promover a satisfação das necessidades básicas 

das crianças foram: Envolvê-las na programação e escolha das atividades; Oferecer um 

conjunto de atividades dentro de um mesmo conteúdo curricular para que elas tenham 

certo grau de liberdade e autonomia na escolha; Propiciar atividades com variados graus 

de dificuldade, buscando contemplar vários níveis de competências; Deixá-las 

experimentar atividades que estejam superior ao seu nível, buscando assim criar um 

certo grau de desafio para as atividades; Não segmentar ou classificar os alunos e 

atividades por nível de competência, buscando assim que as crianças tivessem uma 

percepção de pertencimento ao grupo como um todo; Não aplicar atividade diferenciada 

ou expor as dificuldades do aluno publicamente; E por fim, não emitir juízo de valor 

caso as crianças não completassem as atividades. 

Os conteúdos curriculares e respectivos Objetos de Aprendizagem foram sendo 

inseridos ou substituídos conforme a necessidade de aprendizagem e evolução das 

crianças. Conteúdos já dominados eram retirados e novos conteúdos, que envolviam 

novas habilidades e competências, inseridos gradualmente ao longo das sessões. Ao 

final do período foram utilizados um total de trinta Objetos de Aprendizagem, seis de 

matemática e vinte quatro de língua portuguesa, que contemplaram um amplo número 

de habilidades dos componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2018). Em Matemática, foram trabalhadas oito habilidades: Descrever, após 

o reconhecimento e a explicitação de um padrão, os elementos ausentes em sequências 

recursivas de números naturais, objetos ou figuras; Comparar e ordenar números 

naturais pela compreensão de características do sistema de numeração decimal; 

Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três 

ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias 

pessoais ou convencionais; Resolver e elaborar problemas de multiplicação com a ideia 

de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, 

utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável; Construir sequências 

de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número 

qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida; Descrever os elementos ausentes 

em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, objetos ou 

figuras; Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo 

mental ou escrito; Identificar regularidades em sequências ordenadas de números 
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naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo 

número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos 

faltantes ou seguintes.  

Já em Língua Portuguesa foram trabalhadas vinte e seis habilidades, entre elas: 

Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando 

letras/grafemas que representem fonemas, Distinguir as letras do alfabeto de outros 

sinais gráficos, Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons 

da fala, Identificar fonemas e sua representação por letras; Relacionar elementos 

sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita; 

Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, 

expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações; Identificar o 

efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 

multissemióticos; Ler e escrever corretamente palavras com sílabas, identificando que 

existem vogais em todas as sílabas; Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas 

quais as relações fonema-grafema são irregulares; e comparar informações apresentadas 

em gráficos ou tabelas. 

 

 

Resultados e discussão 

 

Para o desenvolvimento do projeto selecionamos oito crianças através de suas 

fichas de cadastro no CENPE, nas quais contavam informações sobre as crianças. 

Segundo estas fichas, a Criança 1 possuía 10 anos de idade, estava no 4º do ensino 

fundamental e as suposições sobre suas dificuldades de aprendizagem eram: Troca 

letras, dificuldade de leitura e escrita. A Criança 2 possuía 11 anos de idade, 

frequentava o 5º ano do ensino fundamental e as suposições das dificuldades de 

aprendizagem eram: Atraso no desenvolvimento, comportamento infantilizado, 

dificuldade em leitura e escrita. A Criança 3 possuía 8 anos de idade, frequentava o 3º 

ano e as suposições das dificuldades eram: Atraso no desenvolvimento, fala errado e 

não alfabetizada. A Criança 4 possuía idade de 9 anos e frequentava o 4º ano, a 

suposição de dificuldades eram: Apresenta troca de letras na fala e escrita e dificuldade 

em leitura. A Criança 5 possuía 10 anos e estava no 5º ano do ensino fundamental e de 

acordo com a ficha ela apresentava dificuldade de leitura e escrita e problemas de 

comportamento. A Criança 6 possuía 8 anos de idade, estava no 3º ano do ensino 

fundamental e as suposições da ficha de cadastro eram: dificuldade em linguagem, não 



 

53 

 

alfabetizada. A Criança 7, com idade de 7 anos, frequentava o 2º ano e a suposição que 

constava na sua ficha era: dificuldade de memorização, escreve e fala errado. Por fim, a 

Criança 8, também com 7 anos e no 2º ano do ensino fundamental, tinha como 

suposição de dificuldade de aprendizagem: se distrair facilmente, não memorizar, 

escrever espelhado e não manter o tamanho das letras.  

Com base nestas informações, no início das atividades com as crianças foi 

realizada uma avaliação diagnóstica com cada uma, com questões de Língua Portuguesa 

e Matemática. Por meio desta avaliação identificamos que muitos alunos não 

conseguiram distinguir as letras, formar palavras de forma correta ou interpretarem 

enunciados, e que a Criança 3 era deficiente auditiva, uma informação extremamente 

relevante e que tivemos conhecimento apenas quando iniciamos as atividades com ela. 

Nesta primeira avaliação identificamos que a Criança 1 encontrava-se na 

hipótese pré-silábica de alfabetização, sabia contar até o número nove e a grafia dele, 

mas não conseguia ler enunciados para realizar operações matemáticas. A Criança 2 

encontrava-se na hipótese alfabética de alfabetização, porém possuía dificuldades para 

representar numerais e dificuldade em interpretar enunciado de matemática. A Criança 3 

encontrava-se na hipótese pré-silábica de alfabetização, não sabia ler, não sabia realizar 

operações matemáticas. A Criança 4 encontrava-se na hipótese alfabética, trocava 

algumas letras na escrita, mas sabia ler e realizar operações matemáticas. A criança 5 

encontrava-se no nível alfabético, mas possuía dificuldade de realizar operações 

matemáticas e interpretar enunciados. A criança 6 estava no nível silábico-alfabético, 

sabia contar até 9, mas não conseguia ler os enunciados das operações matemáticas e 

nem realizar operações. A criança 7 estava no nível silábico-alfabético, não sabia a 

grafia correta dos numerais e não sabia realizar operações matemáticas corretamente. E 

a criança número 8 também estava no nível pré-silábico, não sabe a grafia dos numerais, 

não sabia ler e não conseguia realizar operações matemáticas. 

Durante o projeto vivenciamos o fato de que não bastava apenas identificar as 

dificuldades de aprendizagem que cada criança possuía, também era importante saber 

em quais conteúdos específicos essas defasagens se originavam para compreendermos 

os reflexos dessas nas ações e relações que aquela criança criava com seu próprio 

processo de aprendizagem. 

A Criança 1 possuía dificuldades para escrever e ler pois não atribuía significado 

aos símbolos das letras do alfabeto. Ela era uma criança bastante comunicativa, no 

entanto, percebemos que sua defasagem na aprendizagem dos conteúdos escolares 
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acabava gerando uma insegurança em suas ações. A criança em questão não queria 

cometer erros e por essa razão ficava receosa em tentar determinadas atividades. Sendo 

assim, no início do projeto percebemos que ela não completava os Objetos de 

Aprendizagem, o que significa que ela sempre iniciava várias atividades e mudava 

quando não se sentia confortável, algo aceitável dentro da metodologia proposta na 

pesquisa. Percebemos que ela tentava acompanhar as atividades que estavam sendo 

feitas pelo colega ao lado, mas nem sempre conseguia, o que fez com que no início, ela 

quisesse inclusive copiar as respostas do colega. No entanto, quando a Criança 1 

percebeu que chegar ao fim da atividade por si só não era o mais importante e o que 

importava era todo processo individual e coletivo de construção de conhecimentos, ela 

se sentiu mais confiante e passou a realizar as suas atividades sozinha, ao seu tempo, e 

com poucos erros, embora ainda demonstrasse querer acompanhar o colega ao lado. Em 

conversa com esse aluno foi possível perceber que boa parte desta sua insegurança se 

deva ao fato dele se considerar um “aluno burro”, mas ao final do ano ele já 

demonstrava uma postura diferente, mais segura e menos depreciativa, pois tinha 

percebido a sua melhora. 

A Criança 2 era bastante tímida, quase não se comunicava e nos primeiros 

encontros durante a realização das atividades ela possuía o hábito de iniciar vários 

Objetos de Aprendizagem diferentes, mas não terminá-los. Ela progredia um pouco em 

determinado recurso, saía dele, iniciava outro e depois de algum tempo, voltava para 

anterior. Depois de algumas sessões explorando os Objetos de Aprendizagem 

disponíveis, ela começou a realizar cada um deles de maneira contínua e se mostrava 

mais aberta e menos tímida para interagir com os pesquisadores. Infelizmente, a partir 

do mês de Julho a Criança 2 não conseguiu mais participar dos encontros, pois seus 

familiares não conseguiram mais levá-la para as atividades. Sendo assim, não 

conseguimos avaliar de maneira mais aprofundada o seu progresso, mas em uma última 

conversa com o seu responsável, ele nos relatou uma melhora significativa em seu 

desempenho escolar. 

A Criança 3, foi nosso maior desafio durante o projeto. No primeiro dia de 

atividades, quando conhecemos pessoalmente as crianças, descobrimos que ela possuía 

baixa audição e não era alfabetizada. Ela era uma criança bastante agitada e no início do 

projeto não interagia com ninguém, suas habilidades tanto no nível de conhecimento 

como no nível de socialização eram reduzidas. Ela não possuía habilidades motoras 

suficientes para realizar as atividades no notebook com o uso do teclado ou do mouse e 
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não compreendia o que deveria ser feito nas atividades. No início do projeto ela pouco 

realizava as atividades e ficava mais observando o que seus colegas estavam fazendo. 

Em determinado momento, consideramos que era necessário realizamos adaptações nos 

Objetos de Aprendizagem disponibilizados, então começamos a alterar algumas 

características dos recursos disponibilizados de forma a atender as demandas específicas 

da criança. Após estas adaptações percebemos que ela começou a considerar que ela não 

era diferente do resto da turma e começou a tentar se comunicar mais e a interagir com 

todos. As adaptações que foram realizadas consistiram em introduzir Objetos de 

Aprendizagem com atividades que apresentassem sons, principalmente de fonemas, e 

que pudessem ser usados por meio de um controle de videogame. Percebemos, então, 

que com o auxílio de fones de ouvido ela escutava as informações e palavras com um 

pouco mais de qualidade e buscava repetir os sons. 

No entanto, temos que pontuar que foi um trabalho bastante desafiador e 

consideramos que não conseguimos progredir o quanto esperávamos com a Criança 3. 

Porém, em uma última conversa com seu adulto responsável, nos foi relatado que ela 

havia iniciado atendimento especializado com uma equipe multidisciplinar e que havia a 

possibilidade de ela possuir algum tipo de deficiência intelectual.  

Já as Crianças 4 e 5 demonstraram grandes aptidões para a aprendizagem dos 

conteúdos escolares. As duas crianças apresentavam uma grande capacidade de 

resolução de problemas matemáticos e de língua portuguesa. A Criança 4 possuía um 

vocabulário muito vasto e uma certa característica individual de querer resolver as 

tarefas dos Objetos de Aprendizagem da melhor maneira possível. Em um Objeto de 

Aprendizagem de formar palavras a partir de sílabas foi possível perceber que além dela 

encontrar facilmente combinações de sílabas que formariam as palavras pré-definidas na 

atividade, ela se desafiou a encontrar palavras que não estavam catalogadas e assim o 

fez, encontrando muitas outras palavras que poderiam ser formadas e que não 

constavam da lista de possibilidades oferecidas pelo Objeto de Aprendizagem. 

Durante o projeto percebemos que o maior problema da Criança 4 era que ela 

pronunciava algumas palavras de maneira incorreta e transferia as características de sua 

fala para a escrita. Buscamos tentar trabalhar com Objetos de Aprendizagem que 

exigissem a leitura para tentar sanar este problema. 

Já a Criança 5 possuía um raciocínio lógico muito ágil e assertivo, mas, embora 

ela quisesse realizar as tarefas de maneira “perfeita”, ela era muito ansiosa durante a 

realização das tarefas. Era uma criança um pouco perfeccionista e com um pensamento 
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muito rápida. Consideramos que como os Objetos de Aprendizagem não se propunham 

avaliar os acertos ou erros das crianças, quando a Criança 5 errava por culpa de sua 

“pressa”, logo ele percebia o erro e o corrigia. No entanto, sabemos que na escola é 

comum avaliarmos os acertos e erros em atividades tradicionais realizadas em papel, 

sendo assim, essa “pressa” acabava levando ao erro. 

As Crianças 6 e 7 possuíam um comportamento parecido com o da Criança 2. 

No início do projeto elas “testavam” vários Objetos de Aprendizagem, mas não 

finalizavam nenhum, mas ao longo do projeto elas foram fazendo as atividades e as 

concluindo integralmente, cada uma ao seu tempo. A Criança 6 se desenvolveu bastante 

durante período, ela iniciou no projeto muito receosa e ao final do projeto possuía uma 

postura bastante autoconfiante do seu processo de aprendizagem. Sua mãe relatou uma 

grande melhora na escola e que ela se mostrava com uma postura mais confiante para 

fazer as atividades escolares. 

Por fim, a Criança 8 no início não conseguia escrever ou ler, pois não atribuía 

significado aos símbolos das letras do alfabeto. Grande parte dos caracteres do alfabeto 

eram desconhecidos pelo aluno que, como subterfúgio, nos primeiros encontros se 

comportava de forma agitada. Consideramos que esta atitude inicial foi usada para 

mascarar o fato que aquela situação de aprendizagem era algo inicialmente 

desconfortável, visto que ela não se sentia apta a aprender e considerava que os demais 

colegas de classe se encontravam em estágios mais avançados na aprendizagem. No 

entanto, quando ela percebeu que as atividades realizadas com Objetos de 

Aprendizagem possuíam o objetivo de auxiliá-la na sua própria construção de 

conhecimentos e que neste tipo de recurso o “errar” não era algo a ser punido 

negativamente, muito menos uma maneira de expor suas falhas, ela começou a se sentir 

mais confortável e a desenvolver uma postura diferente durante as aulas. 

Com o avançar do projeto percebemos uma melhora da Criança 8 não só em 

termos da aprendizagem dos conteúdos escolares, mas também com relação ao seu 

comportamento, pois ela não mais agia de forma dispersa e começou a demonstrar um 

grande interesse nos Objetos de Aprendizagem, chegando a conversar com a equipe 

sobre ideias que possuía para novos “joguinhos”.  

Em conversa com a mãe desta criança, ela nos relatou uma melhora perceptiva 

em seu comportamento em sala de aula, pois, segundo ela, a professora relatou que o 

aluno não mais “vagava” pela sala e passou a prestar mais atenção nos conteúdos. 

Ao final do projeto realizamos uma segunda avaliação das habilidades em língua 
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portuguesa e matemática e identificamos que a Criança 1, que se encontrava na hipótese 

pré-silábica de alfabetização, havia avançado significativamente e chegado ao nível 

Silábico-alfabético, já conseguia ler enunciados, embora ainda tivesse dificuldades para 

realizar operações matemáticas. A Criança 3 manteve-se na hipótese pré-silábica de 

alfabetização. A Criança 4 havia se mantido na hipótese alfabética, continuou lendo e 

realizando operações matemáticas corretamente, mas conseguiu avançar nas questões 

ortográficas das palavras, como por exemplo a troca das letras “l”/“u” e “m”/“n”. A 

criança 5 também se manteve no nível alfabético, os erros ortográficos cometidos eram 

por causa da relação da escrita com a maneira usual em que as pronunciamos as 

palavras, e melhorou a sua capacidade de interpretar enunciados, embora ainda com 

alguns erros. A criança 6, que estava no nível silábico-alfabético, passou para o nível 

alfabético, já conseguia ler e interpretar os enunciados das operações matemáticas, mas 

continuava cometendo erros na realizar operações. A criança 7, que estava no nível 

silábico-alfabético, passou para o nível alfabético, com alguns erros de ortografia, já 

conseguia ler e interpretar enunciados e realizar operações matemáticas, embora com 

alguns erros. E a criança número 8, que também estava no nível pré-silábico, passou 

para o nível Silábico-alfabético, mas não conseguia não sabia ler e realizar operações 

matemáticas corretamente. 

 

 

Considerações finais 

 

Os Objetos de Aprendizagem ofereciam feedback imediato sobre erros ou 

acertos, a intervenção e suporte dos pesquisadores era realizada somente quando as 

crianças solicitavam ou percebia-se que havia a necessidade de um direcionamento mais 

específico para a atividade em questão. De maneira geral, ao longo das sessões de 

trabalho, percebemos que as crianças desenvolveram maior autonomia pois o número de 

solicitações de apoio diminuiu. 

As crianças se mostraram ao longo do tempo mais autoconfiantes, acreditamos 

que isso se deu pela diminuição do medo de errar, uma vez que seus erros eram 

corrigidos de forma imediata e individualizada nos Objetos de Aprendizagem. Isso 

permitiu que elas ousassem mais e assim o fazendo, que superassem suas dificuldades e 

inseguranças. Mais tentativas resultaram em maiores êxitos por parte dos alunos ao 

longo do processo de aprendizagem com os Objetos de Aprendizagem. À medida que 

foram se superando, as próprias crianças se sentiram a vontade para se desafiarem 
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gradativamente, se impondo atividades com dificuldades maiores evidenciando 

interesse e motivação para aprender. 

Notamos também, que ao trabalharem em grupo, as crianças percebiam que suas 

dificuldades eram semelhantes às de seus colegas e que cometer erros durante as 

atividades era algo normal. No entanto, também percebiam que esses erros poderiam ser 

superados ou corrigidos por meio das interações com os colegas e por meio da repetição 

das atividades.  

Ao longo do processo percebemos que houve uma melhoria no engajamento na 

realização das atividades e que as crianças estavam mais focadas nas tarefas de 

realizavam. Verificamos também que, de maneira geral, as crianças perceberam o valor 

das atividades para sua aprendizagem e passaram a executar as atividades com maior 

empenho. 

Percebemos que o fato de a criança estar em contato com os conteúdos 

educacionais fora dos moldes tradicionais de apresentação, faz com que a aceitação 

encontre menos resistência. Além disso, de acordo com o relato dos pais, os professores 

das crianças participantes do projeto pontuaram que estas se mostram mais motivadas e 

confiantes no processo de aprendizagem em sala de aula.  

Percebemos que ao longo dos meses as crianças passaram a ter melhores 

desempenhos na compreensão e utilização da língua portuguesa e mais atenção na 

realização das atividades. Os resultados apontaram uma melhora significativa dos 

alunos tanto no que diz respeito à concentração, como na escrita e identificação das 

letras. 

Os dados são otimistas e apontam que os Objetos de Aprendizagem associados a 

uma metodologia de uso apropriada podem ser uma ferramenta para a variação das 

estratégias de ensino, para a superação das dificuldades de aprendizagem nessa etapa de 

alfabetização e para o atendimento de necessidades educacionais específicas dos alunos. 
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Reflexões sobre a formação docente a partir da análise da reestruturação do 

habitus de futuros professores 

 

 

 

Laís Inês Sanseverinato MICHELETI 

Luci Regina MUZZETI 

Maria Fernanda Celli de OLIVEIRA 

Andreza Olivieri Lopes CARMIGNOLLI 

 

 

 

O objetivo do texto é observar em que medida as práticas culturais oferecidas 

pela universidade reestruturaram o habitus do grupo dos graduandos entrevistados. 

Pautamo-nos no conceito de habitus e Capital Cultural formulado por Pierre Bourdieu 

para fundamentar este estudo. 

Segundo Bourdieu et al. (1978), cada família transmite uma herança cultural à 

sua descendência cuja qual a teoria bourdieusiana denomina Capital Cultural. 

Consituído socialmente, o Capital Cultural, compreende um conjunto de conhecimentos, 

saberes, informações, códigos linguísticos, dentre outros, que variam de acordo com as 

diferenças de classes sociais que por sua vez se distinguem em diferentes Habitus 

categoria bourdieusiana que media as regularidades das frações de classe e disposições 

que estruturam-se no comportamento do agente. 

O Habitus compreende o comportamento do grupo social e familiar, 

materializando-se nos indivíduos a partir das condições materiais de existência 

semelhantes que categorizam às frações de classe. Em linhas gerais o Habitus, refere-se 

ao capital cultural que se fundiu a personalidade do agente, e se exprime em todos os 

aspectos de seu comportamento seja no andar, vestir, falar e até mesmo nos gostos, 

perspectivas e formas de consumo. Assim, esses diferentes fatores são capazes de gerar 

diferentes disposições socioculturais que se objetivarão, de formas diferenciadas, no que 

se refere ao modo como se estabelecem as relações sociais (BOURDIEU, 2007). 

Durante sua trajetória, o agente incorpora o Habitus originário de sua fração de 

classe como experiência primária influenciando a relação que se tem com determinados 

conjuntos de valores e conhecimentos, gostos e perspectivas, determinando inclusive o 

destino escolar apreendido como realização possível. Assim, o Habitus define as 

probabilidades de êxito escolar objetivamente determinadas que se diferem segundo as 

condições materiais de existência de cada grupo. Os agentes, em contrapartida, 

interiorizam-nas e as manifestam subjetivamente na forma de perspectivas, tempo da 
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escolaridade, escolhas profissionais e postura frente à escola. Se, por um lado, o Habitus 

é um processo de apropriação relacionado ao êxito escolar, por outro, é o capital cultural 

que influencia neste êxito (BOURDIEU, 2007). 

O processo de acumulação do capital cultural se fez por exercício de 

incorporação e interiorização realizado por meio da posse e da vivência de práticas e de 

bens culturais. Desta forma, o capital cultural trata-se de um processo de investimento 

que depende dos mecanismos objetivos que partem da intencionalidade do sujeito. 

Assim, ao investir em capital cultural o sujeito deve incorporá-lo, e, então, partindo do 

valor relativo que este capital possui e das condições materiais de existência de cada 

grupo sendo da relação que se estabelece com o capital cultural, social e econômico que 

se distinguem as frações de classe.  

 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Com base no método praxiológico bourdieusiano, a pesquisa foi realizada com 

uma abordagem qualitativa e os recursos metodológicos utilizados foram a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo por meio da coleta de dados por entrevista 

semiestruturada com quatro estudantes do curso de pedagogia - endo dois do gênero 

masculino e dois do gênero feminino - da UNESP/FCLar 8, beneficiados por politicas de 

acesso9 e permanencia.  

Para identificar cada aluno foi adotada a seguinte convenção, I1 (Informante 1) 

I2 (Informante 2) e assim respectivamente. 

Os quatro entrevistados selecionados são oriundos de camadas populares cujos 

pais e/ou responsáveis pais exerciam atividades que exigiam baixa qualificação, cujo 

percurso escolar ocorreu inteiramente em escolas publicas e que tem suas trajetórias 

permeadas por dificuldades econômicas desde a educação infantil até a atual graduação. 

Cabe ressaltar ainda que os entrevistados relatam serem detentores do titulo de 

primeiros da família a cursar o ensino superior. A partir destas informações iniciais 

podemos inferir a tendência deste grupo social a possuir um capital cultural familiar 

desprivilegiado que tende a ser herdado pela prole. 

 

 
8 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Ciências e Letras – Campus de 

Araraquara. 
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O capital cultural herdado 

 

Por meio dos relatos pudemos constatar que essa camada social não tendia a 

utilizar a estratégia representada pela transmissão precoce e doméstica do capital 

cultural. Nesse grupo era incomum ocorrerem práticas culturais tais como frequência a 

museus, idas cotidianas a cinemas, teatro, galerias de arte, etc., como podemos ilustrar 

por esses depoimentos:  

 
Então, eu não, nunca fui muito de ler, mas eu .. assim... Ler jornal, 

revista, eu sempre gostei de assistir os jor... Os telejornais (I1).  

  

Ah, eu comecei (a ir na biblioteca). Depois que eu foi, depois que eu 

saí do colegial, eu já frequentava sim, mas comecei a ler muito mais 

depois que eu sai do colegial. (I1).  

 

Ah, já frequentei o teatro, ih!,mas depois de grande (I1).  

 

Nunca preciso, nunca quis. Quando eu queria alguma coisa assim 

(livros, materiais escolares), normalmente eu emprestava de alguém 

(I2).  

 

Eu tinha quinze anos, quando eu fui no MASP10 em São Paulo com a 

escola (I2).  

 

Meus pais não costumavam viajar (I2). 

 

Não, eu nunca fui sócia de nenhum clube, nem freqüentei (I3).  

 

E se eu te falar que eu nunca fui num museu! (I4). 

 

Não, porque a gente não tinha condição de comprar. Então, pra que 

que eu ia na livraria? (I4).  

 

Não, eu nunca fui no cinema com eles (pais e avós). Eu conheci 

através de uma prima que me levou e pagou (I3).  

 

Eu nunca visitei um museu (I3).  

 

Poucas vezes eu fui ao teatro (I3). 

 

Não, os livros sempre foram ganhados da creche em alguma data 

festiva. Eu lia na biblioteca da escola, só (I3).  

 

Eu não tenho conhecimento de línguas, só o que foi ensinado no 

Ensino Médio (I4). 

 

 
10 Museu de Arte de São Paulo. 



 

63 

 

Mediante o exposto pudemos confirmar que a categoria de depoentes do 

presente estudo detém de um capital cultural familiar desprivilegiado que é herdado pela 

prole uma vez que esse grupo social estava preocupado em gerir as condições de 

subsistência da família e as práticas culturais nestas condições eram praticamente 

inexistentes.  

 

 

Práticas culturais durante a escolarização básica 

 

No que se refere à reestruturação do capital cultural, no decorrer do percurso 

escolar foi compreendido que a escola oferecia atividades culturais que visavam a sua 

ampliação, uma vez que como já observado anteriormente tais práticas, não faziam parte 

do habitus familiar deste grupo social. 

 
“A partir da, da primeira série a escola já levava na biblioteca, tinha 

uma vez por semana, que era o dia da leitura e eles levavam a gente 

na biblioteca pra pegar li... pra pegar livro, lê lá” (I1). 

 

“Lui, (professora) que acho que muitos conhecem, ela tinha o hábito 

de dá teatro prá gente fazer na escola, ham... Hum, sempre ham, ela, 

ham, fazia propaganda dos... Como é que fala? Das exposições que 

tinham no SESC, nos museus em São Carlos, sempre pedia às vezes 

dança prá gente, am, pinturas ela indicava, é isso, isso de alguma 

forma deixou a gente, com assim, hum, com mais vontade de conhece, 

com mais sabedoria que a gente pesquisava o quê que era isso” (I1).  

 

“Sim. Frequentava biblioteca. A partir dos 14 anos, na escola, com 

mais frequência” (I2).  

  

“Visitei um museu por volta dos 10 - 11 anos. Com a escola” (I2).  

 

“Eu sei que existe inglês e espanhol que, na época, no ensino médio, 

tive chance de fazer curso, mas pouco eu sei do Inglês e o que eu sei, 

eu vi no Ensino Médio” (I3).  

 

“Eu comecei a frequentar a biblioteca na educação infantil, quando 

eu comecei a ter gosto por leitura, por ver imagens, mesmo não 

sabendo que queria pegar livros” (I3).  

 

“Não, os livros sempre foram ganhados da creche em alguma data 

festiva. Eu lia na biblioteca da escola, só” (I3).  

 

“Eu cheguei a aprender a tocar trompete na escola que, inclusive, a 

gente desfilava nos dias 7 de setembro na minha cidade” (I3).  

 

“Eu nunca tive aulas de músicas e pintura, eu cheguei a ver na 

matéria de Artes na escola” (I3).  
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“Os livros que eu tenho foram todos doados ou da escola, ou do 

governo. Não comprei nenhum” (I4).  

 

 

Práticas culturais no ensino superior 

 

Com relação ao processo de ampliação de capital cultural já em nível superior no 

interior do curso de pedagogia, os entrevistados citam o interesse e participação em 

palestras e projetos do CENPE11 e relatam que a linguagem dos professores que se 

difere da utilizada em seu ambiente familiar. Nos depoimentos, percebemos ainda que, 

para esses alunos a Universidade vem sendo um universo muito diferente e ao mesmo 

tempo culturalmente enriquecedor.  

 
“Ah eu acho que todas as atividades no Curso me chamam bastante a 

atenção, é... Ultimamente eu tô me dedicando bastante a parte da 

história da educação, que é de uma área que eu pretendo tenta uma 

bolsa no final do ano que é a educação soviética e os educadores 

socialistas é uma parte que tá me interessado bastante” (I1).  

 

“Ah são atividades no Curso que me dão prazer, que eu faço sem 

obrigação, é... Eu acho que isso, como eu falei eu me sinto super 

motivado aqui” (I1).  

 

“Não, agora de, depois que eu entrei na faculdade aumentou mais 

minha vontade ler, muito mais.” (I1). 

 

“Sim, temos um grande leque, de práticas culturais, como por 

exemplo, as palestras com professores que tiveram experiências em 

outros países, em outras escolas, em outras formas de ensino, de 

formação, e também, até o momento ainda não, mas podemos fazer 

viagens, conhecer museus e tudo mais, é um curso assim, uma escola 

sensacional” (I1). 

 

“Como eu faço parte do projeto do CENPE, a, a... Esses projetos que 

a faculdade propõe pra gente, um exemplo é esse que é o que eu 

participo que é o do CENPE, onde uma vez por mês algumas crianças 

de uma creche, ou a gente frequenta a creche deles ou eles a ou eles 

frequentam a nossa faculdade que é o projeto Ler é Viver da 

professora Luci, então a gente tem mais esse contato, nós vamos de 

manhã, então é onde a gente vai tendo mais gosto do curso, vai 

aprendendo mais sobre as crianças....”(I2). 

 

“Ah, então, sim porque é conhecimento, né? Conhecimento nunca é, 

nunca é demais, igual, alguns, algumas palestras isso ou... Visita 

 
11 O Centro de Pesquisas da Infância e da Adolescência "Dante Moreira Leite" – CENPE. É um centro 

de pesquisa, ensino e extensão voltado para estudos psicossociais e pedagógicos da infância e 

adolescência nas áreas de educação e saúde. Esta Unidade Auxiliar agrega atividades de prestação de 

serviços à comunidade e é aberta ao público. 
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museu, tem o cinema, né? Dentro da faculdade, isso é conhecimento e 

nada é perdido. ....” (I2). 

  

“Então, porque, querendo ou não, nós temos muitos materiais pra lê, 

pra pesquisa, então a gente acaba ficando mais informado, tendo 

conteúdos, que tem um linguajar mais difícil, então a gente vai 

adquirindo um linguajar melhor, o conhecimento fica muito mais 

amplo, nossa visão de mundo acaba aumentando, amadu, a, conforme 

os semestres e anos,, nós vamos amadurecendo cada vez mais” (I2). 

“Um mundo totalmente diferente do que eu conhecia. Pretendo 

aproveitar ao máximo” (I3).  

 

“Me chamam a atenção palestras e os projetos do CENPE” (I3). 

 

“(...) a gente tem o cine campus” (I4). 

 

“Eu participo de algumas palestras” (I4).  

 

Os depoimentos revelaram que elas reconhecem a importância das práticas 

culturais e admitem que algumas delas são ofertadas na universidade como por exemplo 

a menção ao projeto de extensão “Cine Campus”12, mas, quando indagadas se as 

consumiam percebe-se que os depoentes classificam como praticas culturais atividades 

que na realidade se relacionam diretamente com as exigências extracurriculares a serem 

cumpridas no curso como as palestras e os projetos, portanto constata-se que ainda não 

é Habitus o consumo de práticas culturais por meio da fruição simbólica. 

 

 

Considerações finais 

 

Os depoimentos coletados revelaram que em suas vivências cotidianas desde a 

infância o grupo entrevistado não usufruía de práticas culturais socialmente valorizadas, 

e mesmo o com o ingresso no ensino superior, quando indagados, tais alunos 

informaram reconhecer a importância das práticas culturais e que inclusive são 

oferecidas pela universidade, porém só costumam participar de tais vivências quando 

exigidas para o cumprimento de atividades curriculares. 

Tal dado nos leva a corroborar a hipótese de que apesar da oferta tanto da 

escolarização básica quanto da universidade em ampliar o capital cultural dos 

graduandos o faz pelo meio metódico e escolar, não conseguindo incutir em seu habitus 

primário o consumo, por meio da fruição simbólica, sentida pela vontade da satisfação, 

nos conduzindo a reflexão acerca da necessidade de se pensar em formas diversificadas 

 
12 É um Projeto de Extensão Universitária, que promove a exibição de filmes de qualidade estética e a 

formação fílmica dos participantes, por meio de cursos, debates. 
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de implementação de práticas culturais voltadas a estes grupos, com o propósito de 

desenvolver uma efetiva apropriação por meio do desenvolvimento de consciencia 

cultural critica, como alternativa no combate a alienação a qual tais estudantes estão 

vulneráveis, pois o distanciamente de vivências culturais constatados neste estudo tende 

a alavancar uma expressiva aproximação com cultura massificada e por sua vez a 

produção de uma consciência apolitica. 

Tais considerações se tornam ainda mais urgentes ao especificarmos a formação 

docente dos entrevistados, o que estes futuros professores detentores de uma reduzida 

herança cultural e que a universidade não tem obtido êxito no incentivo a ampliação de 

tais saberes culturais, terão a oferecer futuramente a seus alunos e alunas no contexto da 

educação básica? 

Investigações como essa podem subsidiar as questões que envolvem a dimensão 

cultural da formação de professores oferecendo um panorama da demanda de seu 

publico discente e se repensar as configurações do curso. 
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A mobilidade acadêmica está identificada como esses fenômenos que 

materializam a internacionalização da educação, especialmente a pós-graduação no 

ensino superior, sendo assim que mobilidade acadêmica e internacionalização do ensino 

superior não são os mesmos conceitos e fenômenos. Embora a mobilidade acadêmica 

possa estar vinculada culturalmente no contexto dos estudantes, é também uma prática 

no contexto dos professores e pesquisadores vinculados as universidades e outros 

centros de educação superior e/ou de pesquisa cientifica. Mas seja o que for a 

mobilidade acadêmica é uma grande oportunidade para o melhoramento da qualidade da 

educação e gestão de assuntos como a internacionalização nas universidades, mas, além 

disso, para ganhar competitividade e qualidade nos programas de pós-graduação, 

especialmente aqueles na América do Sul com destaque em Brasil, cuja condição de 

potência lhes outorga uma condição especial, por exemplo, a UFMS como uma 

universidade considerada nos rankings internacionais. 

Assim, segundo as palavras de Parra-Sandoval (2007, p. 1, tradução nossa),  

 
Tanto os organismos internacionais quanto os expertos em educação 

superior têm indicado que a internacionalização não só é um processo 

inevitável impulsado pela globalização, mas uma oportunidade para 

atingir as metas associadas ao melhoramento da qualidade da 

educação superior13. 

 

Assumindo este assunto do ES no contexto das tensões e resoluções para o 

desenvolvimento dos países e regiões das quais são parte, é necessário colocar ao ES no 

contexto das três reformas ou gerações que tem a definido: uma com a educação 

superior para a autonomia e o co-governo; outra com a educação superior para a 

mercantilização e diferenciação, e mais outra com educação superior para a 

massificação e internacionalização (RAMA, 2007). 

 
13Tanto los organismos internacionales como los expertos en educación superior han señalado que la 

internacionalización no es solo un proceso inevitablemente impulsado por la globalización, sino una 

oportunidad para lograr las metas asociadas al mejoramiento de la calidad de la educación superior 

(PARRA-SANDOVAL, 2007, p. 1). 
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O projeto matriz do qual vem este trabalho se instala sobre o fenômeno na 

terceira geração da educação superior, vinculado à massificação e internacionalização, o 

qual toca diretamente a mobilidade acadêmica internacional no contexto específico da 

pós-graduação, como esse nível mais elaborado e especializado da formação das 

pessoas nas universidades. Assim mesmo, numa esfera mais local se instala na linha de 

pesquisa Educação, Cultura e Sociedade do Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Brasil. 

O projeto está fundamentado teoricamente nas aplicações da psicologia 

cognitiva para compreender a o Ensino Superior, no marco do desempenho do 

professor, pesquisador e acadêmico de pós-graduação na mobilidade acadêmica 

internacional. Inscreve-se dentro dos desenvolvimentos descritivos da produção 

cientifica, tomando como norte metodológico o estudo de caso. Com isso, a pesquisa 

pretende produzir conhecimento combinando procedimentos epistemológicos tanto 

empíricos quanto racionalistas do assunto da cognição que é aplicada aos contextos da 

internacionalização do ES, diretamente tomando aos professores e pesquisadores 

brasileiros que estão o foram inclusos em processos de mobilidade acadêmica, além de 

fazer uma revisão bibliográfica dos trabalhos disponíveis sobre cognição e 

desenvolvimento profissional.  

 

 

Da cognição do professor à mobilidade acadêmica e da mobilidade acadêmica à 

cognição do professor 

 

O fenômeno da mobilidade acadêmica do professor, pesquisador ou acadêmicos 

universitários tem sido resenhada e pesquisada por diversos pesquisadores como uma 

possibilidade para desenvolvimento do ES, representando assim uma possibilidade real 

e tangível para melhorar as condições sociais e econômicas dos países e regiões através 

dos processos centrais característicos: a formatura dos estudantes tanto a nível de 

graduação quanto da pós-graduação; a pesquisa cientifica e a extensão universitária, 

esse último para atingir a ponte entre a Universidade e a Sociedade.  

Não em vão, pesquisadores como Pinto de Almeida e Mendes Catani (2015) 

ressaltam a importância desde nível de ensino, através da universidade como nicho 

central de desenvolvimento, expressando que “a universidade ocupa uma posição 

central para se promover um desenvolvimento conjunto e autossustentado. É a partir 

dela que se pode articular um amplo programa de Pesquisa & Desenvolvimento que 
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contemple os mais variados interesses sociais. O próprio papel da pesquisa acadêmica 

se redefine em função dessa problemática da soberania nacional”. 

Para a região das Américas a mobilidade acadêmica tem sido resenhada como 

uma das atividades próprias da universidade, visando à internacionalização do ES, como 

um jeito importante com o qual estas instituições recebem tanto pessoal qualificado 

quanto orçamentos (público ou particular), encontrando-se assim os denominados polos 

de atração, os quais são centros de ensino/pesquisa em países com tecnologias e 

processos mais avançados, o que faz deste fenômeno de mobilidade uma experiência 

única no seu estilo. 

Dali que seja considerado o ES como uma estratégia de interesse nacional e 

soberano do país, a qual visa tanto desenvolvimento interno quanto posicionamento 

internacional, sobre todo nos rankings com os quais universidades e centros de pesquisa 

são ponteados. Tudo isso orquestrado num conjunto de ações para geração do progresso 

e bem-estar social, através de atividades tradicionalmente vinculadas aos professores e 

pesquisadores nas universidades; não parece houver instituição na sociedade com o 

papel, poder e propriedade de gerar os mais avançados e pertinentes avanços em 

formação e pesquisa. Em tal sentido, o que acontece na Universidade não parece 

acontecer em outra estrutura da sociedade. Assim mesmo, a esse importante fenômeno 

lhe são atribuídas duas condições hoje tradicionais para ter sucesso: o capital linguístico 

e o orçamento ou capital financeiro.  

Sobre o primeiro capital, para a região da América continental – e em termos de 

maioria dos países – pelo menos tem três línguas oficiais e uma segundaria (Inglês-

Francês para os Estados Unidos da América e Canadá; Português para Brasil e 

Espanhol para o resto dos países), se apresenta a mobilidade acadêmica como um reto, 

já que os professores e pesquisadores, segundo seja o pais destino, devem dominar 

comunicativamente a língua falada em tal pais.  

Assim mesmo, uma vez que seja assumido/resolvido o assunto linguístico, é 

necessário o planejamento em termos financeiros, já que a mobilidade acadêmica como 

política pública de formação de alto nível para o desenvolvimento deve estar garantida 

por um dispositivo orçamentário manipulado pela instituição de origem. Mas em outros 

cenários, a instituição receptora também pode ter orçamentos próprios, com os quais 

apóia ao recurso mobilizado com opções de bolsas totais ou parciais, ou com orçamento 

diretamente para projetos de pesquisas, os quais são manipulados pelos grupos de 

pesquisa envolvidos, pelas coordenadorias dos programas de pós-graduação envolvidos 
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ou por organismos governamentais com poder superior como a CAPES14 ou o CNPq15 

em Brasil.  

Porém, vista a mobilidade acadêmica desde estes dois capitais, vamos enfrentar 

uma tensão, já que em ambos os cenários –um individual e outro supra individual- não 

parece ser considerado o capital interno cognitivo do recurso mobilizado, ou pelo menos 

ainda não tem sido pesquisado como uma temática relevante da pesquisa em 

internacionalização do ES. Quer dizer, o como é que a comunidade científica e 

acadêmica assume os processos cognitivos internos destes recursos no tema da 

formação por intermeio da mobilidade acadêmica, por exemplo, com estágios ou outros 

processos de formação segundo cada país. 

Ante toda esta estrutura disposta entre regulamentações e políticas institucionais 

nacionais e/ou internacionais para a implementação de atividades próprias dos 

professores em suas universidades (e fora delas quando esse pessoal é mobilizado 

internacionalmente) surge a necessidade de compreender as ações do 

professor/pesquisador/acadêmico de pós-graduação com as quais executa as tarefas e 

cumpre os propósitos no marco do problema que o/a mobiliza. Visto assim, esse assunto 

promoveria melhores procedimentos para entender a educação nos termos 

“internacionais” ou “globalizados”, os quais têm que ser conhecidos pelos sujeitos 

envolvidos. Este know-how16 que implica saber mexer com as ações dos professores no 

ES necessariamente passa pelo reconhecimento dos jeitos para resolver os problemas 

quotidianos dentro de um conjunto de processos chamados de mente e cognição. 

Ao mexer com mente e cognições, entre as quais vão ressaltar pensamento e 

linguagem, por exemplo, vão se encontrar diversidade de posições a respeito do 

desenvolvimento das operações mentais nos seres humanos. Estas operações estão 

guiadas e influenciadas pelos tipos de cognições e as formas nas quais elas se dão, e em 

linhas gerais seriam os recursos dispostos17 que o pessoal mobilizado utiliza no contexto 

da mobilidade. Pelo menos três posições vão ressaltar segundo as reflexões de Vigotski. 

Assim,  

 

 
14 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
15 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
16 O saber fazer alguma coisa. 
17 Conjuntos de informações nas formas de esquemas, opiniões, ideias, entre outras, que são produzidas 

pelos seres humanos nos processos nos quais interagem. Nesses conjuntos intervêm processos de ordem 

superior como a memória, a inteligência e o pensamento para o seu armazenamento, codificação, 

processamento, transformação e reprodução.  
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Todas as concepções correntes da relação entre desenvolvimento e 

aprendizado em crianças podem ser reduzidas a três grandes posições 

teóricas. A primeira centra-se no pressuposto de que os processos de 

desenvolvimento em crianças são independentes do aprendizado. O 

aprendizado é considerado um processo puramente externo que não 

está envolvido ativamente no desenvolvimento. Ele simplesmente se 

utilizaria dos avanços do desenvolvimento em vez de fornecer um 

impulso para modificar seu curso. A segunda grande posição teórica é 

a que postula que aprendizado é desenvolvimento. Uma dessas teorias 

baseia-se no conceito de reflexão, uma noção essencialmente velha 

que recentemente tem sido extensivamente revivida. O 

desenvolvimento é visto como o domínio dos reflexos condicionados, 

não importando o que se considera é o ler, ou escrever ou a aritmética, 

isto é, o aprendizado está completa e inseparavelmente misturado com 

o processo de desenvolvimento. A terceira posição teórica sobre a 

relação entre aprendizado e desenvolvimento tenta superar os 

extremos das outras duas, simplesmente combinando-as. Um exemplo 

claro dessa abordagem é a teoria de Koffka, segundo a qual o 

desenvolvimento se baseia em dois processos inerentemente 

diferentes, embora relacionados, em que cada um influencia o outro. –

de um lado a maturação, que depende diretamente do 

desenvolvimento do sistema nervoso; de outro o aprendizado, que é, 

em sim mesmo, também um processo de desenvolvimento 

(VIGOTSKI, 2007, p. 87-90). 

 

Sobre a mente e a cognição, Madruga (2018, p. 6, tradução nossa) destaca tanto 

as contribuições de um modelo biologista quanto de um social cultural, ao afirmar: 

 
Os dois psicólogos evolutivos mais prestigiados, Piaget e Vigotski, 

são também psicólogos cognitivos cujas apartações seguem sendo 

básicas na atualidade. Além, se a teoria de Piaget é a contribuição 

teórica provavelmente mais ampla, sistemática e completa da 

psicologia evolutiva do século XX, a de Vigotski, singularmente 

original e, sem dúvida igual na influência que tem. Por outra parte, 

com a aplicação do enfoque computacional, as contribuições 

realizadas desde a perspectiva evolutiva ao estudo da cognição não 

têm diminuído nem um ápice. Dois exemplos nos podem servem para 

ilustrar a sua relevância. De origem evolutiva é o concepto de 

metacognição que dá conta do conhecimento que o sujeito tem dos 

seus processos cognitivos e da capacidade de controla-os e regula-os. 

Os processos meta cognitivos são de aquisição evolutivamente tardia e 

tem uma especial relevância para o domínio das tarefas cognitivas 

complexas nas quais o sujeito deve orquestrar os seus recursos 

cognitivos de um jeito estratégico18. 

 
18 Los dos psicólogos evolutivos de más prestigio, Piaget y Vygotsky, son también psicólogos cognitivos 

cuyas aportaciones siguen siendo básicas en la actualidad. Además, si la teoría de Piaget es la 

contribución teórica probablemente más amplia, sistemática y completa de la psicología evolutiva del 

siglo XX, la de Vygotsky es singularmente original y, sin duda, igual de influyente. Por otra parte, con la 

implantación del enfoque computacional, las contribuciones realizadas desde la perspectiva evolutiva al 

estudio de la cognición no han disminuido ni un ápice. Dos ejemplos nos pueden servir para ilustrar su 

relevancia. De origen evolutivo es el concepto de metacognición, que da cuenta del conocimiento que el 

sujeto tiene de sus procesos cognitivos y de la capacidad que tiene de controlarlos y regularlos. Los 

procesos metacognitivos son de adquisición evolutivamente tardía y tienen una especial relevancia para el 
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Nessa ordem de ideias, na intimidade da Universidade, a necessidade de 

compreender processos, teorias e tecnologias da mobilidade acadêmica ganha 

relevância, embarcada num projeto macro de Internacionalização do Ensino, incluso 

abordado em documentos oficiais da UFMS como o Plano Institucional de 

Internacionalização (PII). Até este ponto, um projeto macro incluiria os três elementos 

constituintes (língua, orçamento e cognição), instalando-se sobre isso um caráter 

central, já que embora tenha toda uma implantação organizacional, uma estrutura e um 

sistema de gestão universitária, adicionado ao planejamento e desenvolvimento de 

políticas públicas especificas, faz-se relevante conhecer e compreender o que é feito 

pelos sujeitos encarregados de gerar tudo esse projeto de ensino e pesquisa: os 

professores, pesquisadores e acadêmicos de pós-graduação.  

As contribuições da teoria cognitiva poderiam então explicar os processos de 

aprendizagem, e mais além os processos envolvidos no processamento de informação 

do mundo exterior para usá-la em diversos fins, assim como também o uso da 

informação armazenada em nossa memória para usá-la segundo fins particulares. Para 

os fins do projeto do qual se origina este trabalho, a terceira via ou teoria sobre o 

desenvolvimento cognitivo seria assumida. Dali que seja considerado que o sujeito 

mobilizado não opera exclusivamente processando informação armazenada, mas 

também não opera tomando exclusivamente informação do exterior; se trata melhor de 

uma combinação de estruturas e processos tanto internos quanto externos (em primeira 

instancia pela interação social). 

No caso da metacognição, esta permitiria aos atores mobilizados regular toda 

uma série de procedimentos para transformar informação em ações, e ações em 

informação. Assim seriam tão necessários estudos e pesquisas que reivindiquem a 

autonomia e potestade que tem os sujeitos para decidir e escolher sobre usos de 

terminados conjuntos de informações que lhes permitirem agir no mundo quotidiano. 

Porém, a pesquisa sobre a cognição e o comportamento do professor tem alcanço 

mediano, se é assumido o fato que desde os anos 70s do século XX se tem desenvolto 

avanço para explicar e compreender o que faz o professor nas atividades próprias do 

ensino e como os diversos atos manifestados podem estar associados ao sucesso ou 

fracasso nas numerosas tarefas nas quais são envolvidos, por exemplo, ensinar, 

 
dominio de tareas cognitivas complejas en las que el sujeto debe orquestar sus recursos cognitivos en 

forma estratégica (MADRUGA, 2018, p. 6). 
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palestrar, orientar pesquisas dos alunos e pesquisar individual e grupalmente. Grande 

parte deste avanço se tem atingido pelos aportes da psicologia cognitiva e 

comportamental.  

Estas pesquisas viriam agrupadas em segmentos temáticos como, por exemplo, 

as tipologias e os conteúdos do pensamento, os quais poderiam ser algumas vezes 

indicados como cognições, mas não necessariamente seriam a mesma instancia, sendo 

sim reconhecido o pensamento como o grande comandante destas cognições. Também 

dentro destas cognições estariam a linguagem, e algumas variáveis nas quais o 

pensamento tem intervenção, tais como o comportamento do professor, as expectativas, 

a autoeficácia e a personalidade (nesta última entrariam os fatores mais afetivos e 

pessoais do comportamento do professor) (LEAL, 2017).  

Elbaz (1988) em Fernández Lozano (1998, p. 48, tradução nossa) destaca que  

 
A pesquisa sobre o conhecimento e as crenças dos professores é 

englobada dentro do denominado paradigma do pensamento do 

professor («teacher thinking»), e parece ser uma confluência de 

interesses conceptuais, metodológicos, pedagógicos e políticos, no 

qual estaria implicada a Psicologia, a Sociologia e a Didática, 

intimamente comprometidas na formação e aperfeiçoamento do 

professorado em sintonia com as exigências de uma sociedade 

chamada sociedade do conhecimento […]19. 

 

Esse paradigma então tem gerado uma diversidade de trabalhos desde diversos 

olhares, assumindo problemas, teorias e enfoques epistemológicos as vezes diversos 

para gerar conhecimento e explicar essa vinculação entre cognições e desempenho no 

ES, sobre todo se são ressaltadas as ideias de Pinto de Almeida sobre a posição central 

ocupada pela universidade como grande administradora e centro do ES, visando um tipo 

de desenvolvimento conjunto e sustentável.  

Por isso, o projeto matriz tem como hipótese ao desempenho dos professores 

mediado pela cognição (pensamento principalmente) em tudo contexto cada vez mais 

global de políticas de ensino superior, das quais emergem programas para promoção e 

financiamento da mobilidade acadêmica internacional como una possibilidade de 

crescimento educativo tanto pessoal como organizacional, buscando assim 

desempenhos cada vez mais ótimos e efetivos. Por isso se acha propicia uma reflexão de 
 

19 La investigación acerca del conocimiento y de las creencias de los profesores se enmarca dentro de lo 

que se ha venido a denominar el paradigma del pensamiento del profesor («teacher thinking»), y parece 

ser una confluencia de intereses conceptuales, metodológicos, pedagógicos y políticos, en la que estarían 

implicadas la Psicología, la Sociología y la Didáctica, íntimamente comprometidas en la formación y 

perfeccionamiento de un profesorado acorde con las exigencias de una sociedad, caracterizada como del 

conocimiento […] (FERNÁNDEZ LOZANO, 1998, p. 48). 



 

75 

 

Arancibia, Herrera e Strasser (1999, tradução nossa) indicando que “ao falar de 

professores efetivos surge a pergunta sobre o que é entendido sob o concepto de 

efetividade e quais são as características desses professores que dão conta de tal 

efetividade20”. Quer dizer, enquanto melhores e mais efetivos sejam os professores, 

melhor qualidade na educação seria atingida.  

Além disso, a pesquisa sobre o pensamento do professor gerou uma diversidade 

de estruturas, mas em grande escala elas estão associadas à teoria dos estilos de 

pensamento de Robert. Esta teoria se apresenta um modelo explicativo de como o 

professor usa seus recursos cognitivos mediados pela inteligência para a resolução 

efetiva dos problemas inerentes às suas funções. A pesquisa sobre o pensamento do 

professor não buscaria saber quem é mais apto e capaz de realizar atividades, mas sim 

quais características do estilo do professor se destacam.  

Por outro lado, a partir do cenário de cognição que norteia o fenômeno da 

mobilidade acadêmica internacional, se consegue o mesmo fenômeno modificando a 

estrutura cognitiva do professor-pesquisador universitário. O fenômeno da mobilidade 

acadêmica internacional pode tender à internacionalização da ES a partir da 

modificação cognitiva no recurso mobilizado. Isso acontece pensando-se que além de 

ser um fenômeno social-migratório também pode ser um fenômeno cultural. Dali que,  

 
A mobilidade acadêmica também adquire um significado especial 

hoje, no contexto de uma economia mundial interdependente, na qual 

o conhecimento é um elemento-chave como uma força produtiva. Isso 

levou os governos e instituições a promover e implementar programas 

de mobilidade estudantil e acadêmica, a fim de expandir seu 

treinamento e enriquecer seus modos de pensar e trabalhar, através do 

contato com outras culturas (PARRA-SANDOVAL, 2014, tradução 

nossa).21 

 

Assim, a mobilidade acadêmica internacional dissocia-se da noção de viagem de 

turismo; é melhor um dispositivo constituído num processo macro, de interesse 

estratégico dos países de origem e de destino. Por exemplo, nos grandes polos de 

 
20 Al hablar de profesores efectivos surge la pregunta acerca de qué se entiende bajo el concepto de 

efectividad y cuáles son las características de estos profesores que dan cuenta de esa efectividad 

(ARANCIBIA; HERRERA; STRASSER, 1999). 
21 La movilidad académica además adquiere hoy especial significado, en el marco de una economía 

mundial interdependiente, en la que el conocimiento se constituye en elemento clave como fuerza 

productiva. Esto ha impulsado a gobiernos e instituciones a promover e implementar programas de 

movilidad de estudiantes y académicos, con la finalidad de ampliar su formación y enriquecer sus formas 

de pensar y trabajar, a través de su contacto con otras culturas (PARRA-SANDOVAL, 2014). 
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atração, típico dos países altamente desenvolvidos, como a Canadá, Parra-Sandoval (s/a, 

tradução nossa) não parece duvidar ao dizer que: 

 
Algumas das características que podemos destacar dos documentos 

consultados indicam que as instituições canadenses estabeleceram 

como prioridade o recrutamento de estudantes (em todos os níveis, 

mas proeminente na pós-graduação) e professores internacionais da 

mais alta qualidade, que contribuem para a excelência acadêmica da 

universidade, impulsionar a produtividade e competitividade da 

instituição, contribuir para a criação de um ambiente intelectual 

estimulante e ser uma expressão da diversidade de pensamento e 

culturas22. 

 

Isso indica que o processo de mobilidade acadêmica internacional é um 

fenômeno estratégico que pode gerar resultados positivos para as organizações, tendo 

entre seus professores de recursos humanos de outros países, ou tendo seu próprio 

recurso da instituição que se formou em outras latitudes através desse processo. Assim, 

a mobilidade acadêmica é assunto complexo constituído pelas experiências dos sujeitos, 

tanto mobilizados como responsáveis pela gestão de toda essa treliça (de envio e de 

acolhida). 

Porém, a mobilidade pode ser estimulada por processos de ordem distinta à 

tradicional inspirada pelas políticas pública. O caso da Venezuela é interessante, no 

meio do atual clima de crise no país, já que o êxodo se transformou na possibilidade real 

de milhares de professores e pesquisadores universitários.  

Como processo, a mobilidade acadêmica envolve uma série de procedimentos 

próprios para que um recurso humano qualificado ou com as competências básicas se 

beneficie. Implica todo um movimento antes de obter um lugar numa universidade 

receptora, mas também precisa de atenção depois que o período do estágio terminou. 

Antes do estágio o processo de formação, a mobilidade se apresenta diante o sujeito 

mobilizado um processo de organização do pensamento, que não seria mais do que a 

organização dos próprios significados e esquemas que se associariam a certos 

comportamentos chave, tais como estar ligado a redes multilaterais de pesquisa, possuir 

as competências mínimas, como credenciais acadêmicas, habilidades sociais para o 

 
22 Algunos de los rasgos que podemos destacar de los documentos consultados indican que las 

instituciones canadienses han establecido como prioridad el reclutamiento de estudiantes (en todos los 

niveles, pero de manera destacada en posgrado) y profesores internacionales de la más alta calidad, que 

contribuyan a la excelencia académica de la universidad, impulsen la productividad y la competitividad 

de la institución, contribuyan a la creación de un ambiente intelectual estimulante y sean expresión de la 

diversidad de pensamiento y de culturas (PARRA-SANDOVAL, s/a). 
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trabalho em grupo, domínio dos recursos linguísticos e financeiros, qualquer que seja a 

modalidade do acima mencionado, entre outros comportamentos.  

Após do estágio, o sujeito mobilizado teria agora que reproduzir um conjunto de 

comportamentos principalmente na sua instituição de origem, tais como a instalação de 

uma célula de pesquisa relacionada àquela da instituição receptora, geração de 

conhecimento, do ensino à publicação de manuscritos e relatórios de pesquisa, 

promoção e gestão de outros processos de mobilidade nos quais uma instituição antes da 

origem é configurada como receptora, entre outros assuntos.  

 

 

Algumas ideias no intuito de justificativa 

 

A internacionalização do Ensino Superior em Brasil, com o cabalo de carga da 

pós-graduação, está sustentada sobre toda uma arquitetura desenhada e posta em pratica 

de forma geral para contribuir com um projeto de desenvolvimento no qual a 

competitividade e a experiência do pessoal no país são de importância central. A 

Agenda Nacional de Pós-graduação da conta do que está em jogo, reconhecendo a 

necessidade estratégica de: 

 
Estímulo à formação em propriedade intelectual, inovação tecnológica 

e empreendedorismo, abrindo novas perspectivas para o país, com 

incentivo para a coparticipação de empresas em linhas de pesquisa 

científica e tecnológica duradoras; estímulo à atividade de pesquisa 

nas empresas, fomentando e/ou induzindo a criação de cursos de PG e 

favorecendo maior absorção de mestres e doutores por empresas; 

reforma do arcabouço legal, para que as agências de fomento federais 

estaduais tenham maior flexibilidade no uso dos recursos destinados a 

C,T&I e que tenham a concordância com os mecanismos adotados 

pelos órgãos de controle externo (TCU, CGU, AGU e MPU e 

correspondentes órgãos na esfera controle externo); revisão e 

simplificação de processos de importação; eliminação dos entraves 

burocrático que impedem as atividades de consultoria e assessoria de 

pesquisadores do Regime Jurídico Único a empresas públicas e 

privadas, bem como cerceiam a contratação pelo sistema público de 

consultores privadas, experts nacionais e internacionais; aumento do 

percentual do PIB investido pelo governo em C,T&I e aumento do 

investimento privado em C,T&I; integração entre órgãos de Governo 

para que componham uma agenda estratégica nacional, extrapolando 

seus programas individuais de fomento, de forma a proporcionar 

robustez aos investimentos em desenvolvimento e utilização do 

conhecimento em C,T& I (BRASIL, 2010, p. 20 apud SILVA 

JUNIOR; GRELLO KATO, 2018). 

 

Neste caso por meio de um projeto de pesquisa pós-doutoral orientado a 

compreensão dos processos de cognição de professor universitário dentro do marco da 
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mobilidade acadêmica se propõe aportar a este grande projeto de internacionalização, 

que embora tenha muito orçamento envolvido, ainda precisa de maturidade. Esta 

maturidade sem dúvida está relacionada com os processos de produção de 

conhecimento, não só sobre as áreas especificas de formação e de saber de cada sujeito 

mobilizado, mas também sobre os próprios processos de mobilidade, assumindo 

categorias emergentes como o potencial cognitivo, a migração, a inclusão e a 

integração, todos como fenômenos que permitiriam maior compreensão da pretendida 

internacionalização, além de prever futuras repercussões que poderiam afetá-la ou 

interrompê-la.  

Assim, pesquisar desde esta área muito particular do conhecimento científico 

como são as ciências da Educação, tem uma significação de ordem capital já que 

implica preparar um campo no qual disciplinas como a psicologia da educação, 

cognitiva e clínica, a psiquiatria, a sociologia, a filosofia e a antropologia, dentre outras, 

vão intervir aportando maior compreensão, com modos de olhar mais qualitativos 

inclusive, mas sobre todo reconhecendo o caráter tanto objetivo quanto subjetivo e 

intersubjetivo na questão da mobilidade acadêmica, como um dos indicadores e 

manifestações tangíveis da internacionalização do ES. Muito esforço tem sido disposto 

para pesquisar sobre as políticas públicas de internacionalização, e embora tenha 

deixado importantes contribuições, fica uma dívida sobre um olhar para/desde outros 

fenômenos, discursos y práticas que emergem da mesma materialização do fenômeno.  

Assim um processo ambicioso como a internacionalização do ensino superior, 

por meio da mobilidade acadêmica como pratica principal deste projeto, vá requerer 

então de grupos de pesquisadores, recursos humanos, abordagens teóricas e 

metodológicas interdisciplinares, pois a exigência se orienta a um olhar cada vez mais 

amplo para conseguir analises com maior profundidade, e compreensão mais focalizada 

nas experiências dos sujeitos implicados, sendo que o potencial e capital cognitivo é 

uma área que vale a pena ser pesquisada. 

 

 

Algumas questões sobre a metodologia 

 

O projeto macro se inscreve dentro dos desenvolvimentos descritivos da 

produção cientifica, e toma como norte metodológico o estudo de caso com o qual visa 

uma combinação de operações epistemológicas tanto empíricas quanto racionalistas no 

assunto da cognição aplicada aos contextos da internacionalização do ES. Isto implica 
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uma abordagem de professores, pesquisadores e acadêmicos localizados em Brasil que 

tem em andamento ou tiveram processos de mobilidade acadêmica (algum curso de pós-

graduação ou estádio de pesquisa), além de fazer uma revisão bibliográfica dos 

trabalhos disponíveis sobre cognição e desenvolvimento profissional. 

Assim mesmo, no marco das linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Mato Groso do Sul, o projeto do qual 

desprendemos este trabalho se inscreve na linha de pesquisa Educação, Cultura e 

Sociedade, pois aborda o assunto da Internacionalização do Ensino Superior nos termos 

de um assunto cognitivo. O enfoque epistemológico declarado e assumido 

principalmente é o empirista-indutivo. Para Padrón (2001, p. 36, tradução nossa), neste 

enfoque epistemológico: 

 
O pressuposto básico aqui é que os acontecimentos do mundo (tanto 

materiais quanto humanos), por mais dissimiles e desconectados que 

pareçam, obedecem a certos padrões cuja regularidade pode ser 

estabelecida pela observação das repetições, o qual ao mesmo tempo 

vai permitir inferências probabilísticas dos comportamentos futuros. 

Nesse sentido, conhecer algo cientificamente é equivalente a conhecer 

tais padrões de regularidade23. 

 

A população da pesquisa é essa dos professores e/ou pesquisadores e acadêmicos 

brasileiros da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), do Programa de 

Graduação e Pós-graduação em Educação (FaEd e PPGEdu) que no decênio 2009-2019 

participaram ou participam de alguma política de mobilidade acadêmica, seja num curso 

de pós-graduação ou num estágio de pesquisa fora do país. O anterior ao mesmo tempo 

se estabelece como o critério principal de inclusão dos participantes na pesquisa, é 

dizer: professor ou pesquisador ou acadêmico de graduação/pós-graduação da FaEd ou 

o PPGEdu da UFMS.  

 

 

Os primeiros passos na pesquisa 

 

Das cognições á cultura da mobilidade? 

 

Os primeiros avanços com base na pesquisa bibliográfica convidam a aprofundar 

em questões como a migração, a integração, a inclusão e a sujeição do acadêmico 

 
23 el supuesto básico aquí es que los sucesos del mundo (tanto materiales como humanos), por más 

disímiles e inconexos que parezcan, obedecen a ciertos patrones cuya regularidad puede ser establecida 

gracias a la observación de sus repeticiones, lo cual a su vez permitirá inferencias probabilísticas de sus 

comportamientos futuros. En ese sentido, conocer algo científicamente equivale a conocer tales patrones 

de regularidad (PADRÓN, 2001, p. 36). 
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estrangeiro no país de recepção. Noções como «acolhimento», «imigração», 

«adaptação», e muito ressaltante «produtividade» saltam à vista para indicar que esses 

processos de mobilização de professores e acadêmicos universitários estimulam 

problematizações, por exemplo, sobre como é que o estrangeiro age em termos de se 

adaptar e conseguir fazer segundo os padrões dos países aos quais chega; quedando 

sugerida aqui uma combinação entre processos cognitivos e processos sociais e 

culturais. Então, a hipótese inicial de um potencial cognitivo mediado pelo pensamento 

que pode afetar o processo da mobilidade agora poderia interagir com processos 

culturais. 

Questões como o adoecimento mental, por exemplo, em professores e 

pesquisadores em países como Brasil ativa alarmas sobre todo quando a produtividade, 

particularmente aquela associada à publicação artigos das pesquisas, se converte na 

pauta e condição de permanência nos programas pelo qual o recurso estrangeiro foi 

beneficiado e se encontra inserido, embora esta questão da produtividade seja exigência 

tanto para os nacionais quanto para os internacionais sem discriminação nenhuma. 

Quando o recurso mobilizado sai do Brasil, esta situação também não deixaria de ser 

possível para agora afetá-los em países com realidades sociais e culturais totalmente 

distintas. 

Neste sentido, após ter uma compreensão das cognições dos professores e 

acadêmicos e como estas estão associadas a toda uma tecnologia ou dispositivos de 

comportamento no país, é importante atender ao mesmo processo de integração e 

inclusão que isso implica, pois todo pessoal estrangeiro que chega, passa (ou deveria 

passar) a integrar e ser incluído como parte da comunidade nacional de colegas, sem 

que isso implique necessariamente estabelecer entre eles e a organização de acolhida ou 

recepção um vínculo empregatício. Dali que seja interessante inclusive olhar sobre as 

formas comportamentais das comunidades nacionais e estrangeiras e como estas estão 

relacionadas com estilos de pensamento com os quais problemas são resolvidos, ou em 

alguns casos criados pelas mesmas comunidades que utilizam o pensamento de formas 

particulares.  

Os resultados esperados de todo este projeto se concentram em conhecer e 

compreender mais sobre a mobilidade acadêmica no marco da internacionalização da 

Educação Superior, um cabalo de batalha no qual Brasil tem investido muitos fundos. 

No intuito de garantir um melhor investimento dos fundos é preciso conhecer 

orientações nas formas do processamento de informação que têm os sujeitos sobre todo 
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dentro do paradigma da mobilidade enquanto os objetivos e orientações que lhe dão 

fundamento. Os resultados deste projeto não pretendem desconhecer os paradigmas 

clássicos de pesquisa sobre a internacionalização da Educação Superior, mas pelo 

contrário, visa agregar novas rotas de trabalho mais associadas aos processos internos 

dos sujeitos envolvidos. Assim se estaria saltando de um modelo no qual o sujeito é uma 

peça utilitária a ser mobilizada pela organização, como acontece nos conglomerados 

transnacionais.  
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A educação inclusiva no ensino superior 
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Este capítulo apresenta um recorte da pesquisa desenvolvida na pós-graduação 

Educação e Currículo, na área de formação de professores, no ensino superior 

perspectiva da inclusão. Sua origem foi uma proposta para criar um núcleo de Apoio 

Pedagógico para professores na perspectiva da Educação Inclusiva (Napei). 

A iniciativa surgiu de um convite da reitoria e o trabalho iniciou-se em 

novembro de 2017 com um levantamento de alunos portadores de diferentes 

deficiências: auditiva, visual, motora, etc. que estudam em uma universidade da zona 

oeste da cidade de São Paulo.  

A partir desta solicitação organizamos e instalamos um núcleo de atendimento 

pedagógico, que tem no seu grupo, alunos com necessidades específicas. É um espaço 

de estudo e acolhida dedicado à demanda dos docentes e principalmente dos discentes 

que apresentam dificuldades de aprendizagem ou deficiência. 

Além disso, busca a compreensão e os encaminhamentos pedagógicos às 

situações do cotidiano no ensino superior, que envolvam alunos que apresentem 

diferenças na aprendizagem e que necessitem de um atendimento acadêmico específico. 

Este núcleo se propõe a oferecer assessoramento técnico e pedagógico sempre 

que for solicitado e assume o compromisso de contribuir com a qualificação da 

atividade acadêmica desenvolvida na instituição. 

Contribuímos com mecanismos de acessibilidade, destacando os seguintes 

elementos: acesso, permanência, participação e conclusão do curso. Desse modo, 

buscamos promover a igualdade de oportunidades.  

Reforçamos que cada pessoa tem características singulares, que podem se 

apresentar com dificuldades evidentes ou não, mas serão sempre particulares. 

A fim de atender essas diferenças é necessário flexibilidade na organização 

curricular, no plano de ensino e na integração, para que possamos refletir um aspecto 

fundamental do trabalho: que aluno desejamos formar? 
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É importante frisar que integração e inovação não só dizem respeito às 

ferramentas tecnológicas e sim, um modo diferente de lidar com as situações. Para tanto 

torna-se fundamental o professor assumir-se como pesquisador, pois “um bom 

professor, se torna um pesquisador”24. Embora, nem sempre o inverso seja verdadeiro. 

Dessa forma, na educação inclusiva, o professor é aquele que, a partir da prática, 

vai averiguar e estudar o encaminhamento científico dos fatos. 

Inicialmente fizemos um levantamento do número de alunos a partir dos 

seguintes critérios: deficiência; campos e cursos. A partir de uma pesquisa de cunho 

qualitativo, nosso intuito foi identificar quais eram as necessidades pedagógicas dos 

grupos em questão.  

Um dado relevante foram as informações advindas dos estudantes, que desde o 

momento da matrícula, declararam suas necessidades: deficiência visual, deficiência 

auditiva, física e outras específicas, tais como: dislexia, discalculia, transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade; autismo, síndrome do pânico, etc. 

A partir destes levantamentos foram organizando quadros sínteses por 

deficiência e necessidades educativas especiais. Esses quadros apresentaram as 

situações e permitiriam as inferências das demandas pedagógicas dos alunos. Assim, 

permitiram estabelecer quais seriam as ações a serem planejadas pelos professores: 

 

Quadro 1 – Síntese por deficiência e campus 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 
24 Noffs, Neide de Aquino: anotações de aula. 

 

Campus 1 Campus 2 Campus 3 Campus 4 Campus 5 SOMA 

Def auditivo       

Def visual       

Def físico       

N. E. E.       

Transt espectro autista       
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Quadro 2 – Síntese por tipo de N.E.E. (45) 

 

TDAH  (dislexia 1) 

Dislexia  (discalculia 1) 

Decifit atenção   
Disgrafia   

Síndrome do pânico   
Outro tipo de necessidade   

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Outra meta foi identificar as adequações curriculares necessárias para uma 

efetiva inclusão deste estudante por meio de um trabalho colaborativo. Assim, a 

universidade poderá saber, de um modo mais objetivo, onde focar o atendimento 

institucional em cada curso da instituição. A intenção é prever o atendimento de suas 

premências no processo de aprendizado. 

Este é um olhar inovador, pois é uma oportunidade que o curso tem para 

promover uma adequação curricular em relação ao aluno deficiente e não o contrário: o 

discente ter que se adaptar, na medida do possível, a um currículo já planejado. Ou seja: 

é uma ação de mão dupla. 

Este procedimento requer estudos, metodologia e recursos pedagógicos para 

cada caso. Por exemplo: o deficiente auditivo precisa de um intérprete que o acompanhe 

em todas as atividades realizadas na universidade. Esta medida atende ao decreto nº 

5.626 de 22 de dezembro de 2005, Estatuto da Pessoa com Deficiência, (!ª edição) e 

atualizada em 2016 (2ª edição) bem como a norma brasileira ABNT (2004). Esta norma 

estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observador quando do projeto 

construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos às condições de acessibilidade que estabelece no artigo 28, que as Libras deve 

ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formações de 

professores para exercício do magistério em nível médio e superior e em seu capítulo IV 

explicita o “Direito à Educação” da pessoa com deficiência 

Neste sentido é importante ressaltar que desde o seu início, o projeto foi 

concebido a partir das demandas da Universidade e de acordo com as legislações. 

Além disso, o trabalho corrobora com o pensamento de Paulo Freire de que a 

participação ativa dos envolvidos é a viga mestra para a realização d e qualquer projeto. 
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Neste trecho do seu livro “Pedagogia dos sonhos possíveis”, Paulo Freire refere- 

se à sua experiência como alfabetizador. Na ocasião, ele não estava trabalhando com 

alunos que apresentassem deficiências. Independente disso, este texto é um exemplo 

excelente para mostrar a intenção deste nosso trabalho: 

 
Eu teria que começar qualquer programa de alfabetização não a partir 

da minha própria linguagem de professor de classe média, mas a 

utilizando a linguagem dos próprios estudantes como meios para o 

desenvolvimento da alfabetização (FREIRE, 2014, p. 88). 

 

Assim, o cerne da questão é interagir com os participantes. Só que este diálogo, 

esta troca, precisa ser feita com disponibilidade, com um verdadeiro desejo de escuta, 

compreensão e acolhida. 

Desta forma emerge o seguinte desafio, no caso da deficiência auditiva: para os 

que escutam e falam, como “escutar” e “dialogar” com o surdo? Como aprender a ouvir 

suas necessidades? Ou seja, como ouvi-lo para que ele nos ensine, nos alfabetize na sua 

língua? 

É preciso levar em conta que cada deficiência não se apresenta de forma 

homogênea. Dependendo do grau da surdez, varia o modo como cada um se comunica 

com os indivíduos que ouvem: alguns preferem escrever; outros fazem a leitura labial 

de quem fala, etc.  

Apesar de muitos também elegerem as Libras como um instrumento de 

comunicação adequado, o uso dele torna-se uma impossibilidade se o indivíduo que 

ouve não conhece esta modalidade de língua, nem tem as noções básicas para se 

comunicar pela língua de sinais. 

Após a realização dos quadros-síntese que mostravam as deficiências, uma etapa 

fundamental foi dar voz aos estudantes com necessidades especiais.  

Durante os contatos presenciais, no caso dos surdos, evidenciou-se os seguintes 

aspectos: embora os participantes tivessem a mesma deficiência, cada um se via com 

especificidades próprias. Exemplo: perda parcial ou total da audição em um ou em 

ambos os ouvidos (surdez). 

Além disso, mesmo a perda parcial da surdez, apresentava gradações: em alguns 

casos, as necessidades podiam ser auxiliadas por aparelhos auditivos. 

Todas essas variáveis tornam as pessoas surdas singulares, com cada uma 

buscando sua própria autonomia na forma de se comunicar com o outro, o que reforça 

as ideias de Reinoldo Marquezan: 
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A igualdade e a aceitação das diferenças individuais e culturais nos 

permitem e nos levam a encontrar formas particulares de viver 

(MARQUEZAN, 2012). 

 

Por isso, as diferenças foram levadas em conta na elaboração e na execução do 

projeto, considerando a diversidade e pluralidade cultural do grupo.  

Na escuta destes participantes evidenciou-se a seguinte demanda: um grupo de 

profissionais surdos da Universidade, que foram contratados pelo sistema de cotas de 

acessibilidade e que desejavam melhorar a comunicação entre os professores, alunos e 

demais pessoas da comunidade. Uma necessidade que eles apresentaram foi a 

dificuldade de se fazerem entender pelos outros que escutam, nas suas ações cotidianas. 

O Napei coordenou várias reuniões para criar estratégias sobre esta questão. 

Nesses encontros surgiu a ideia de elaborar cartazes que mostrassem, por meio de fotos 

as expressões utilizadas no cotidiano pela comunidade no processo de comunicação 

com os surdos. 

Os participantes selecionaram algumas expressões básicas que melhorariam a 

comunicação com os ouvintes e organizaram fotos em cartazes.”25. Exemplos: bom dia, 

obrigado, por favor, sim, não, etc. 

Estes cartazes serão fixados nos locais de trabalho dos participantes. 

O cartaz colabora para a quebra do constrangimento dos ouvintes para com o 

surdo, pois quem escuta, muitas vezes quer ajudar, mas se intimida; não sabe como 

cooperar sem ferir a sensibilidade do outro. 

Neste sentido, para os que desejam se comunicar sem receio com os portadores 

de deficiência auditiva, indicamos no cartaz as seguintes recomendações que são de 

grande valia para a comunicação por Libras:  

 

- Mantenha contato visual, posicione-se diante da pessoa. 

- Fale devagar, em tom de voz normal. 

- Acene com a mão para chamar o surdo ou toque com suavidade sem eu braço. 

- Muitos surdos se comunicam por meio da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, que os capacitam para conversar sobre qualquer assunto. 

-O surdo se comunica com as mãos, por meio de sinais e expressões faciais. 

- Se preferir, você pode escrever sua mensagem. 

 
25Disponível link: https://j.pucsp.br/noticia/puc-sp-lanca-novo-projeto-para-inclusao-de-funcionarios-

surdos-na-universidade. Acesso em: 10 set 2017. 
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- O surdo não ouve, mas de modo geral, tem os outros sentidos preservados. 

 

Desse modo, a intenção é incentivar ações compartilhadas em ambos os lados: o 

deficiente auditivo, ao se relacionar com quem escuta, amplia a sua autonomia no 

cotidiano e na execução do seu trabalho. Já o indivíduo que ouve, aprende com o surdo 

a se alfabetizar na língua de sinais e a alargar sua sensibilidade em relação à diferença 

do outro. Dessa maneira evita-se a tutela por parte do professor ou dos indivíduos da 

comunidade que passam a respeitar os deficientes auditivos como pessoas ativas, que 

sabem o que é melhor para elas. 

Paulo Freire nos alerta para o seguinte aspecto: muitas vezes, o intelectual, 

mesmo sendo bem intencionado, tende a se colocar no papel de guia e protetor quando 

trabalha com indivíduos das classes populares: 

 
O desafio é nunca entrar paternalisticamente no mundo do oprimido 

para salvá-lo. Igualmente o desafio é nunca querer romantizar o 

mundo do oprimido de modo que, como um processo de estar lá, 

mantenha o (a) oprimido (a) acorrentado a condições que foram 

romantizadas para que o (a) educador (a) mantenha sua posição de ser 

necessário ao oprimido, “servindo o oprimido” ou encarando-o como 

um herói romântico (FREIRE, 2017, p. 91). 

 

Este comportamento inadequado também ocorre em muitas ocasiões, quando 

trabalhamos com portadores de deficiência. Há um certo viés da nossa parte: “coitado 

do surdo, coitado do cego, etc.” e no afã de protegê-los, sem perceber, os tratamos como 

se fossem incapazes e nós, magnânimos. 

Após a divulgação dos cartazes, a comunidade acolheu esta iniciativa de forma 

muito promissora.  

Outro ponto relevante é que os profissionais que foram fotografados e tiveram 

seu nome registrado abaixo de cada foto (com a anuência da autorização da imagem) 

verbalizaram o reconhecimento dos seus trabalhos pela instituição. A expectativa é que 

após esta fase haja um aumento pela procura de cursos de LIBRAS pelos professores, 

bem como, um estímulo para o aperfeiçoamento da língua portuguesa pelos surdos. 

Além desta experiência com os surdos, outro trabalho relevante na instituição é com os 

cadeirantes e portadores de dificuldades de locomoção. 

A deficiência física / motora é caracterizada pela alteração completa ou parcial 

de uma ou mais partes do corpo humano, que levam à redução ou perda de funções 

motoras. Estas deficiências podem decorrer de malformações, lesões neurológicas e 
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lesões musculares. Desta forma, a preocupação com os cadeirantes é constantemente 

avaliada junto aos profissionais da instituição e em especial ao diretor do campus. Este é 

responsável pela indicação das salas dos diferentes cursos e turmas, e pela manutenção 

da qualidade da acessibilidade. 

Este procedimento favorece o trabalho colaborativo, no sentido de 

permanecermos atualizados em relação à acessibilidade ao prédio por todos os alunos, 

funcionários e visitantes que apresentem deficiência físico/ motora. A instituição 

apresenta todos os quesitos legais quanto às suas instalações. Sempre que é necessária 

uma adequação mais apropriada, isso é encaminhado ao setor competente para as 

devidas providências, visto que um dos prédios é tombado pelo Patrimônio Histórico e 

sofre restrições para a realização de reformas. 

Os cadeirantes notificam e informam ao núcleo de apoio pedagógico e educação 

inclusiva (Napei) de suas necessidades em relação à locomoção no espaço físico da 

instituição. Por exemplo: o acesso das novas cadeiras elétricas, que são maiores do que 

as convencionais, nos elevadores já instalados e que precisam de adequação. 

Além disso, a biblioteca desta instituição mantém atualizado o seu acervo, tendo 

uma infraestrutura de apoio permanente aos usuários. Neste sentido, o cadeirante que 

necessita de ajuda (pegar um livro na última prateleira, por exemplo) pode solicitar 

apoio que será imediatamente atendido pelos funcionários da biblioteca. 

Outro ponto relevante deste grupo é o contato com o núcleo no sentido de 

compartilhar as dificuldades provenientes das situações pedagógicas propostas. Uma 

dessas atividades foi a visita dos alunos ao Museu de Arte de São Paulo para um 

posterior debate na sala de aula. Um dos participantes, ao fazer esta atividade, enumerou 

as dificuldades enfrentadas por ele no que se refere à locomoção no espaço urbano: este 

museu se localiza na avenida Paulista, que é uma das vias mais movimentadas e 

importantes da cidade. No entanto, o tempo do semáforo desta avenida não leva em 

conta o tempo que o cadeirante dispõe para atravessá-la. 

Se levarmos em conta que nesta avenida estão relevantes centros culturais, várias 

livrarias e cinemas- todos eles deveriam ser adequados em relação aos deficientes - seria 

fundamental que a prefeitura considerasse a necessidade dos cadeirantes na equiparação 

dos semáforos por exemplo:  

Este estudo nos evidenciou que os professores no Ensino Superior embora 

extremamente empenhados nesta tarefa não se sentem preparados para lidar com estas 
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situações, principalmente ao elaborar/assumir adaptações curriculares para cada aluno 

deficiente. 

Finalizando este capítulo, é importante frisar que na universidade, o 

desenvolvimento de todo este trabalho de apoio foi acompanhado pela elaboração e 

organização de protocolos e parcerias internas na instituição como o grupo de 

acessibilidade curso de psicologia, do pac (programa de atendimento comunitário) o 

grupo de intérpretes que atuam diretamente com os alunos. Os protocolos podem servir 

de referência para todos que pretendem criar e realizar projetos que beneficiem as 

pessoas deficientes na instituição. Visando incentivar novas propostas de trabalho, 

solidariedade e acolhida está em andamento a criação de documentos de uso interno na 

instituição sobre como lidar com os diferentes tipos de deficiência e que se apresentam 

como desafio. 
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Na língua portuguesa, o vocábulo “política” é polissêmico, podendo ser utilizado 

tanto no sentido de política pública, enquanto ação governamental, quanto para referir-

se ao sistema político, ou ainda, para designar a dimensão das articulações políticas. Já 

na língua inglesa, esses sentidos de política são representados por palavras distintas, 

quais sejam: policy, polity e politics. A palavra policy é usada para designar as políticas 

públicas, propriamente ditas. Polity é o termo que designa o sistema político em sua 

dimensão institucional. Politics, por sua vez, é utilizada para referir-se ao “processo 

político, freqüentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de 

objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição” (FREY, 2000, p. 216-217). 

Assim, no contexto de influência proposto na Abordagem do Ciclo de Políticas, 

desenvolvida por Stephen J. Ball e Richard Bowe, atenção especial é dada à dimensão 

politics, visto que, é nesse contexto que “normalmente as políticas públicas são 

iniciadas e os discursos políticos são construídos” (MAINARDES, 2006, p. 51). 

“Normalmente”, pois, essa abordagem rompe com os modelos analíticos lineares e os 

contextos políticos são compreendidos como interpenetráveis e não sequenciais. É nesse 

contexto que os grupos de interesses disputam e negociam para influenciar as 

proposições políticas e a definição de sentidos cruciais para a construção da política 

oficial. Neste processo, algumas vozes são sobrepujadas, enquanto outras são ignoradas; 

alguns conceitos ganham legitimidade, outros são frustrados, instituindo-se, desta 

forma, as bases para a construção de um discurso político. “O discurso em formação 

algumas vezes recebe apoio e outras vezes é desafiado por princípios e argumentos mais 

amplos que estão exercendo influência nas arenas públicas de ação, particularmente 

pelos meios de comunicação social” (MAINARDES, 2006, p. 51). 

É nessa arena que diferentes grupos de pressão, como partidos políticos, setores 

econômicos, movimentos sociais organizados, instituições financeiras nacionais e 

internacionais etc., “disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da 

educação e do que significa ser educado” (MAINARDES, 2006, p. 51). Isto porque, 
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esse contexto “está frequentemente relacionado com interesses mais estreitos e 

ideologias dogmáticas” (MAINARDES, 2006, p. 52). 

À vista disso, para entender os fatores que influenciaram a instituição de uma 

determinada política educacional, é necessário pensar a construção desse problema a ser 

resolvido, a ponto de ser percebido pelas instâncias políticas como objeto de ações e 

intervenções estatais. Nesse processo, atentar-se-á: às diferentes versões do problema e 

da própria política; à construção do discurso político no tempo; à identificação dos 

grupos que têm influenciado ou tentado influenciar na determinação da política; às 

influências nacionais/locais, mas, também, às influências globais/internacionais. É 

preciso explicar que influência não implica em determinismo político. Isto porque, na 

Abordagem do Ciclo de Políticos, enfocam-se justamente os processos criativos de 

contextualização e reinterpretação política, que ocorrem tanto no nível micro, quanto no 

macro (MAINARDES; MARCONDES, 2009; MAINARDES, 2006). 

Desta forma, o presente texto tem o objetivo de analisar a influência dos 

organismos multilaterais nas agendas políticas dos países para a educação, 

particularmente quanto aos processos de disputas e de embates políticos atuados na 

arena educacional brasileira, no âmbito da inclusão escolar dos estudantes 

compreendidos pela Educação Especial. 

 

 

Produções discursivas da inclusão escolar: do global ao local 

 

Segundo Ball (apud MAINARDES, 2006), para analisar o contexto de influência 

de uma determinada política educacional, é necessário atentar-se aos processos de 

disseminação de influências internacionais, que podem ocorrer tanto pelo “fluxo de 

ideias”, como pela indução por financiamento dos organismos multilaterais como Banco 

Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), dentre outros. A influência dessas 

instituições ocorre principalmente pela imposição ou recomendação de soluções 

educacionais, condicionantes à concessão de financiamento aos estados-nação. 

Ainda que a globalização promova a circulação de discursos no nível macro, a 

influência de tais discursos nas políticas nacionais ocorre sempre de maneira 

contextualizada, a partir dos processos internos de interpretação, não havendo, portanto, 

uma transposição automática da agenda educacional global, em que pese a tendência 
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atual de formulação de políticas voltadas à lógica do mercado global (MAINARDES, 

2006). 

A educação enquanto direito humano remonta à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948. Entretanto, é na década de 1990 que a discussão acerca de 

uma “educação para todos” passa a ser disseminada e a compor os discursos e agendas 

internacionais, mobilizada por um conjunto de eventos e recomendações da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 

(NOZU; ICASATTI; BRUNO, 2017). 

No Brasil, movimentos sociais reivindicavam mudanças no sistema educacional, 

defendendo a universalização da educação pública e gratuita. De outro lado, com a 

abertura do mercado doméstico aos produtos internacionais, na década de 1990, iniciou-

se um processo de ajuste da economia brasileira às exigências da política econômica 

global, que compreenderá a educação como um meio de sustentação da 

competitividade, através da qualificação profissional dos trabalhadores (DAMBROS; 

MUSSIO, 2014). 

É neste contexto que são publicadas as declarações internacionais voltadas à 

educação para todos. Em meio à conjuntura neoliberal, o discurso de educação para 

todos é apresentado por entidades multilaterais como solução para problemas sociais 

ligados a exclusão e a marginalidade, relacionando a educação como meio de 

desenvolvimento de capital humano (NOZU; ICASATTI; BRUNO, 2017). A Teoria do 

Capital Humano pressupõe que as competências do sujeito constituem seu próprio 

capital. Desta forma, quanto maior a escolaridade, maior o capital, de modo que a 

educação é vista como um investimento que viabiliza a participação desse indivíduo no 

jogo econômico e de mercado, elemento necessário à sustentação do capitalismo 

(HATTGE; LOPES, 2015). 

A Declaração de Jomtien (1990), ao trazer uma série de dados estatísticos 

referentes à inacessibilidade da educação no mundo, convoca os países participantes a 

adotarem medidas para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Nesta 

conjuntura, a educação é encarada como um mecanismo para viabilizar a inclusão dos 

países numa nova ordem econômica globalizada, em que o direito à educação deixa de 

estar associado somente à construção de uma sociedade democrática, mas passa a estar 

ligado às estratégias concorrenciais dos países (UNESCO, 1990). 

Ao convocar os países a adotarem medidas de universalização da educação 

básica, especial enfoque é dado à satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 
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de grupos historicamente alijados da escolarização, dentre eles, as pessoas com 

deficiência, de modo que, “os preconceitos e estereótipos de qualquer natureza devem 

ser eliminados da educação” (UNESCO, 1990, Art. 3º). A Declaração de Jomtien 

incentiva os estados-nação a realizarem reformas administrativas que possibilitem 

melhor alocação e gerenciamento dos recursos, destacando o papel de instituições 

internacionais financiadoras para captação dos investimentos necessários. O documento 

também incentiva a constituição de parcerias público-privadas para a promoção da 

universalização da educação básica (UNESCO, 1990). De acordo com Garcia (2010, p. 

13), “a ideia de universalização da educação básica ganhou força, tanto por expressar 

uma demanda da sociedade como por ser um quesito importante para a manutenção de 

contratos entre agências financiadoras internacionais e estados nacionais”. 

Em junho de 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha, foi realizada a 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, 

que deu origem ao documento conhecido como Declaração de Salamanca. No tocante à 

educação das pessoas com necessidades educacionais especiais, esse documento merece 

destaque, pois, dissemina o entendimento de que o acesso destes alunos às escolas 

regulares constitui método eficaz de combate às práticas discriminatórias, convocando 

as escolas a adotarem estratégias que promovam uma educação mais inclusiva. De outra 

parte, essa declaração aponta para economia que a educação inclusiva gera aos sistemas 

educacionais. No que concerne ao Público-Alvo da Educação Especial (PAEE), os 

discursos internacionais voltados à escolarização deste alunado estão intimamente 

ligados ao ideal neoliberal de torná-los em corpos úteis ao sistema capitalista 

(UNESCO, 1994). 

Segundo Souza (2015), principalmente nas últimas décadas, as políticas públicas 

brasileiras para a educação têm se desenhado a partir de diagnósticos educacionais e 

diretrizes políticas estabelecidas por organismos multilaterais, voltando-se para 

incrementação da educação básica, priorizando a formação para o trabalho à 

constituição de sujeitos críticos. “Esses organismos multilaterais, como Banco Mundial, 

FMI e outros, não apenas formulam condições para empréstimos, como também atuam 

paralelamente ao Estado como implementadores de reformas educacionais” (SOUZA, 

2015, p. 96). 

Ball (apud MAINARDES, 2006) alerta que as intenções do BM merecem 

especial atenção, considerando que há uma relação simbiótica com a disseminação de 

políticas educacionais voltadas às linhas de mercado. Como relata Garcia (2010, p. 13), 
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“o Banco Mundial (1995) assegurou a educação básica como estratégia primordial de 

redução da pobreza, por aumentar a produtividade dos pobres, reduzir a fecundidade e 

melhorar os índices relacionados à saúde”, seguindo a lógica de controle do risco social. 

Além do interesse na qualificação de mão de obra, considerando a expansão do setor de 

serviços privado, “a educação é tratada pelo Banco Mundial como medida 

compensatória para proteger os pobres e aliviar as possíveis tensões no setor social” 

(SOUZA, 2015, p. 97). 

Por influência dos organismos multilaterais, a década de 1990, no Brasil, foi 

marcada por uma política de reformas no sistema público de ensino, voltadas à 

descentralização da gestão educacional, bem como, orientadas pela ideia de 

gerencialismo empresarial. Mais do que atender às reivindicações de universalização e 

democratização da educação, essas reformas tiveram como principal propósito adequar 

a educação brasileira a uma nova conjuntura. Neste contexto, Ball (2005) problematiza 

o discurso gerencial que tem conduzido as reformas educacionais em todo mundo, onde 

o fracasso e o sucesso escolar são medidos por meio de gráficos, índices e planilhas. 

 
O gerencialismo representa a inserção, no setor público, de uma nova 

forma de poder, ele é um “instrumento para criar uma cultura 

empresarial competitiva” (Bernstein, 1996, p.75), uma força de 

transformação. O gerencialismo desempenha o importante papel de 

destruir os sistemas ético-profissionais que prevaleciam nas escolas, 

provocando sua substituição por sistemas empresariais competitivos 

(BALL, 2005, p. 544). 

 

Kassar, Rebelo e Oliveira (2019) descrevem que, com diferentes matizes, tanto 

nos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002), quanto nos governos 

de Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016), as políticas sociais, dentre elas as de 

inclusão escolar, são tomadas como fatores de combate à miséria. Isto porque, a 

capacidade de consumir é elemento necessário para sustentação do capitalismo. Na 

gestão FHC, há o impulsionamento explícito da inciativa privada na consecução das 

políticas públicas, guardando ao Estado um papel de gerenciador das ações sociais. Já 

nos governos petistas, o Estado, enquanto promotor de políticas sociais, ganha maior 

centralidade. Influenciado pela instauração da política neoliberal e fomentado por 

agências multilaterais internacionais, o Estado Brasileiro passou a impulsionar políticas 

educacionais inclusivas, entretanto, em ambos os governos, as “instituições 

especializadas de educação especial privado-assistenciais têm seu lugar garantido nas 

proposições das políticas educacionais” (KASSAR; REBELO; OLIVEIRA, 2019, p. 5). 



 

98 

 

A inclusão escolar está na ordem do dia permeando as políticas de educação 

nacionais e internacionais e compelindo todos os atores educacionais a atuarem de 

acordo com esse roteiro não bem definido e que permite diversas interpretações e 

representações (BUENO, 2008). Bueno (2008) destaca mudanças significativas 

realizadas na tradução da Declaração de Salamanca para a língua portuguesa, 

originalmente escrita em espanhol. O autor evidencia alguns fatos que podem revelar 

certa distorção de sentido da Declaração, no intuito de transparecer a inclusão escolar 

como algo novo e inovador e de estabelecer a Educação Especial como instrumento 

privilegiado dessa proposta. Em 1994, o documento foi traduzido pela então 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência – CORDE, ligada à 

época administrativamente ao Ministério da Justiça (MJ). Todavia, houve mudanças 

substanciais entre a primeira tradução do documento e a existente na versão eletrônica 

no site do MJ em 2007. 

O primeiro ponto indicado por Bueno (2008) é a mudança da expressão “escolas 

regulares que possuam orientação integradora”, para “escolas regulares que possuam 

orientação inclusiva”. O autor esclarece que não se trata de mero equívoco de tradução, 

mas sim do intuito de apresentar um paradigma inovador, numa intenção de romper com 

o paradigma anterior, ignorando o fato de que há décadas vinha ocorrendo a inserção de 

determinados tipos de alunos com deficiência no ensino regular, ainda que lenta e 

precariamente. Outro ponto destacado por Bueno (2008) é quanto ao conceito de 

“alunos com necessidades educativas especiais” e a inserção da “educação especial” 

como responsável pelas políticas de integração. De acordo com o autor, ao defender a 

escolarização de alunos com necessidades educativas especiais, a Declaração não se 

restringiu ao PAEE, tendo como enfoque um público muito mais amplo de crianças que 

têm sido privadas da escolarização, ao longo da história. Contudo, na tradução 

disponível on-line, houve mudanças consideráveis no sentido ao substituir “apoiar 

programas de ensino que facilitem a educação de alunos e alunas com necessidades 

educativas especiais”, por “apoiar o desenvolvimento da educação especial como parte 

integrante de todos os programas educacionais”. Nota-se que, com essa alteração, 

fortalecer a Educação Especial, que tem público-alvo específico e mais restrito, em tese 

satisfaria o problema de exclusão escolar no Brasil, camuflando a existência de diversos 

outros grupos de alunos com necessidades educativas específicas que permanecem 

invisíveis às políticas educacionais. Diante desse quadro, repara-se que a 

recontextualização das diretrizes internacionais não se restringe ao processo de 
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interpretação do documento político pela extração de sentidos e significados, mas, 

também pela própria inserção de termos e terminologias que distorcem ou direcionam o 

texto aos sentidos que se quer dar, conduzindo os atores da política à interpretação que 

atenda aos interesses e ideologias ora dominantes na esfera governamental. 

O discurso da educação inclusiva encontrou eco nos movimentos sociais 

nacionais em prol do direito à inclusão escolar dos alunos com deficiência. Entretanto, 

no Brasil, esses movimentos se reconfiguram ao menos em duas vertentes mais 

expressivas, que disputaram (e disputam) para influenciar as políticas de Educação 

Especial e legitimar conceitos, especialmente no tocante a alocação de recursos públicos 

e local de escolarização (KASSAR; REBELO; OLIVEIRA, 2019). De um lado os que 

advogavam pela inclusão de todos os alunos com deficiência na escola regular e pela 

extinção de classes e escolas especiais, denominados de inclusionistas totais ou radicais; 

de outro, os que defendem a ampliação da rede de ensino para atendimento desse 

público, com a escolarização dos alunos com deficiência na escola comum, mas com a 

manutenção de um contínuo de serviços mais amplo e diversificado, com a 

possibilidade de atendimento em instituições especializadas, para os casos mais 

comprometidos, denominados inclusionistas moderados (MENDES, 2006). 

Nesses embates, percebe-se a influência das históricas instituições de educação 

especializadas privado-assistenciais na determinação das políticas educacionais voltadas 

à escolarização do PAEE, que “apesar de apresentarem-se como instituições de 

educação especial, muitas têm o maior foco no atendimento da reabilitação” (KASSAR; 

REBELO; OLIVEIRA, 2019, p. 6). 

 
As políticas de educação especial, emanadas do governo federal, 

tomam corpo nesse movimento, em que diferentes atores sociais [...] 

entram em cena, de modo que ora a pressão das organizações 

especializadas é mais audível, ora o movimento em favor da 

participação plena das pessoas com deficiência nas instituições não 

especializadas é fortalecido (KASSAR; REBELO; OLIVEIRA, 2019, 

p. 5). 

 

Apesar de a Declaração de Salamanca recomendar a inclusão de todos os alunos 

na escola regular, nos primeiros anos seguintes não houve mudanças consideráveis neste 

sentido nas políticas de educação brasileiras. É somente nos anos 2000 que passam 

ocorrer proposituras políticas mais efetivas, voltadas à consecução de um sistema 

educacional inclusivo, visando a escolarização de todos os alunos na escola comum, 

alçando a Educação Especial ao status de educação complementar e não substitutiva. 
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Mendes (2006) infere que o início da década de 2000 foi marcado por tentativas do 

MEC de implantar políticas de inclusão radical, sem diálogo com a comunidade 

interessada no assunto. 

Logo no início do primeiro mandato, o governo de Lula lançou o Programa 

Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, com o objetivo de transformar os sistemas 

educacionais em sistemas educacionais inclusivos, por meio da formação de gestores e 

educadores. Nesse programa, percebe-se que, a esses escolares, é atribuído o papel de 

multiplicadores do discurso da educação inclusiva, competindo-lhes a transformação 

dos sistemas de ensino. Busca-se a conformação e a responsabilização desses atores ao 

discurso da inclusão, numa ótica gerencialista, responsabilizando-os pela mudança na 

cultura escolar e comprometendo-os com o cumprimento das metas assumidas 

(GARCIA; MICHELS, 2011). 

No ano de 2006, foi fundado o Movimento Todos Pela Educação (TPE). Trata-se 

de organização da sociedade civil, não governamental, sem fins lucrativos e financiada 

por recursos privados, criada com o objetivo de promover a universalização da 

educação básica. De acordo com Hattge e Lopes (2015), o TPE guarda profunda relação 

com os movimentos de reforma dos anos 1990; promove o discurso da educação 

inclusiva e a adequação dos indicativos educacionais brasileiros aos parâmetros 

exigidos internacionalmente, seguindo a lógica da Teoria do Capital Humano e da 

educação como ferramenta de controle do risco social. A escola é, deste modo, o espaço 

privilegiado de modulação de condutas. É ali que são desenvolvidas as habilidades e 

formatados os sujeitos como aprendentes qualificados ao mercado de trabalho. O 

movimento também fomenta a realização de avaliações de larga escala para aferição da 

qualidade da aprendizagem, a partir de índices pré-estabelecidos e generalizados, 

seguindo a lógica neoliberal de performatividade. 

Ainda em 2006, em Nova Iorque, a Organização das Nações Unidas realizou a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada pelo Brasil em 30 

de março de 2007, bem como seu protocolo facultativo, sendo que o texto foi integrado 

como emenda à Constituição Federal de 1988, em julho de 2008. No Artigo 24, ao 

reconhecer o direito das pessoas com deficiência à educação, o documento dispõe que 

os “Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis” 

(ONU, 2006). 

Nas duas últimas décadas, a disputa política de diferentes alas ideológicas da 

Educação Especial ficou mais evidente no campo de influência da política educacional. 
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Em 2007, influenciado pela Convenção de 2006, o Governo Federal regulamentou, por 

meio do Decreto n. 6.253, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). No ano seguinte, esse 

decreto foi alterado pelo Decreto n. 6.571/2008, que instituiu no âmbito do Fundeb o 

duplo financiamento para a educação de alunos matriculados em escolas comuns e que 

recebessem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em escolas públicas ou 

em instituições especializadas. Esta política foi duramente criticada pelos inclusionistas 

radicais, pois, de acordo com essa linha, a alocação de recursos do Fundeb em 

instituições privadas enfraquece o processo de inclusão escolar do PAEE na escola 

pública (SOUZA, 2015). 

Em 2008, o Governo Federal lançou a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), que induzia à inclusão de alunos 

PAEE na escola regular, com a oferta de suportes especializados em caráter 

complementar e suplementar (BRASIL, 2008). Nozu e Bruno (2016) destacaram que a 

PNEEPEI e seus documentos orientadores consideravam, de forma sutil, a formação de 

professores como um dos eixos para a promoção da educação inclusiva, prevendo a 

atuação de professores especializados e capacitados nas escolas regulares. Segundo os 

autores, os professores são encarados como peças-chaves para educação inclusiva, 

sendo imprescindível, portanto, a sua reconversão e conformação aos ditames dessa 

perspectiva. A mentalidade dos agentes que atuam no ambiente escolar “é formada a 

partir da subjetivação de determinadas práticas discursivas que sustentam a legitimi-

dade, necessidade e urgência da inclusão escolar” (NOZU; BRUNO, 2016, p. 188). Para 

tanto, faz-se necessária a oferta de cursos para aperfeiçoamento e especialização dos 

professores, que, uma vez alinhados ao discurso vigente, exercem o governo de si e dos 

outros. 

Contudo, Nozu e Bruno (2016) problematizam que as Diretrizes Nacionais para 

Graduação em Pedagogia, de 2006, extinguiram diversas habilitações, dentre as quais 

aquelas voltadas ao ensino de pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, 

deixando uma lacuna na formação inicial destes profissionais, para atuação junto ao 

PAEE, sendo que, atualmente, poucas instituições de nível superior têm ofertado cursos 

de licenciatura voltados à Educação Especial, com destaque para a Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Nestas 

circunstâncias, a formação de tais professores tem ocorrido por meio de cursos de 

formação e de pós-graduação lato sensu ofertados preponderantemente pela iniciativa 
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privada, geralmente à distância, o que alimenta os interesses do mercado, mas não 

garante a qualidade da formação realizada (NOZU; BRUNO, 2016; VAZ, 2013). 

Desse modo, a formação de profissionais para atuação no processo de inclusão 

escolar do PAEE tem se dado, basicamente, a partir de “interpretações de 

interpretações” da política, realizadas por empresas privadas que atuam no mercado 

educacional, e que, muitas vezes, também atuam “como tradutores no processo de 

acomodar a política à prática” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 83). 

Considerando que o processo de interpretação se dá de forma contextualizada, a 

interpretação política ofertada aos professores em formação parte dos valores de 

mercado que regem o setor privado. 

Outro ponto que vale destaque e que tem gerado embates na política de 

Educação Especial, é que as diretrizes emitidas pelo MEC nos anos seguintes à 

PNEEPEI privilegiaram as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) como locus do 

AEE, o que vem sendo objeto de crítica da comunidade acadêmica, ao longo dos 

últimos anos, tanto por se tratar de um serviço extraclasse, quanto pelo caráter 

generalista do atendimento ofertado (MENDES; MALHEIRO, 2012). 

A tensão entre os grupos de pressão nacionais aumentou em 2010, na 

Conferência Nacional de Educação (Conae), com fortes embates durante e após o 

evento, gerando manifestações de entidades representativas e notas de repúdio. No ano 

seguinte, o Decreto n. 6.571/2008 foi revogado, pelo Decreto n. 7.611/2011, entretanto, 

neste documento também prevalece a ideia de inclusão escolar com a manutenção de 

suportes mais restritivos, como classes e escolas especiais, e repasse de recursos do 

Fundeb às instituições privadas. Com a divulgação da versão preliminar do Plano 

Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011/2020, o palco dos embates tomou 

proporções midiáticas. Nesse documento, havia previsão de expansão dos serviços de 

AEE apenas na rede regular de ensino, o que gerou forte resistência das escolas 

especiais privadas, lideradas pela Federação Nacional das Apaes, sob o apelo de que os 

inclusionistas radicais queriam acabar com as Apaes, considerando a indicação de corte 

no financiamento (SOUZA, 2015). 

Como explica Mainardes (2006), a política proposta nem sempre é bem recebida 

e, por vezes, enfrenta processos de resistência por grupos representativos que disputam 

para exercer influência nas arenas públicas de ação. Diante da mobilização das 

instituições especializadas, o MEC recuou na propositura inicial, sendo que, no PNE, 

aprovado somente três anos mais tarde e para o decênio 2014/2024, a Meta 4 prevê o 
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atendimento em escolas e classes especiais como parte da garantia de um sistema 

educacional inclusivo, o que foi considerado um retrocesso para os denominados 

inclusionistas radicais, liderados pelo movimento Inclusão Já! (SOUZA, 2015). 

De acordo com Kassar, Rebelo e Oliveira (2019), os embates em torno do local 

de escolarização têm como pano de fundo o repasse de recursos públicos para as 

instituições privado-assistenciais. Percebe-se que, mesmo com a circulação do discurso 

da inclusão escolar dos alunos PAEE na rede regular de ensino, a esfera de influência 

das instituições especializadas privadas ainda é muito forte na política de Educação 

Especial, especialmente em decorrência de seu papel histórico no atendimento às 

pessoas com deficiência, bem como pelo caráter filantrópico que tais entidades 

representam, gozando de simpatia de grande parte da sociedade brasileira. 

Kassar, Rebelo e Oliveira (2019) narram a tentativa de alteração da PNEEPEI e 

os processos de resistência ocorridos, no ano de 2018. Após o impeachment de Dilma 

Roussef, em 2016, o governo de Michel Temer propôs atualização da Política de 2008. 

Nesta propositura, as críticas acadêmicas à centralidade do AEE em SRM foram 

utilizadas como argumentos para modificação da política de inclusão escolar vigente, o 

que provocou forte reação de movimentos como o Inclusão Já!, que denunciaram a 

dissimulação do uso de terminologias e de estudos realizados por pesquisadores críticos 

à Política, mas defensores da inclusão escolar, em uma proposta que reforça a 

manutenção da educação em espaços segregados, como classes e escolas especiais. A 

pretensão de alteração da política de Educação Especial também sofreu forte reação da 

comunidade acadêmica, sendo que, o processo de resistência resultou no recuo da 

proposta política. Ao menos até 2018. 

Vê-se, portanto, que, no Brasil, a Educação Especial vem se constituindo como 

objeto de disputas políticas (politics) e, que, mesmo diante de políticas (politys) 

educacionais voltadas a inclusão do PAEE no ensino regular, as escolas especializadas 

privadas nunca deixaram de receber recursos do Estado. Ademais, a tendência atual de 

terceirização do serviço público favorece a manutenção das escolas especiais privadas, 

em detrimento de eventual investimento em instituições públicas de suporte mais 

restritivos, quando adotada tal perspectiva política. 

Essa tendência encontra respaldo nos discursos veiculados pelos organismos 

multilaterais de financiamento para promover a constituição de sistemas educacionais 

inclusivos. É o que se extrai do conceito de “sistema educacional” empreendido pelo 

BM, nas estratégias elaboradas por esse órgão para a educação em 2020: 
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O termo “sistema educacional” refere-se tipicamente às escolas 

públicas, universidades e programas de formação que fornecem 

serviços de educação. Nesta estratégia, “sistema educacional” inclui a 

gama completa de oportunidades de aprendizagem que existem num 

país, quer sejam fornecidas ou financiadas pelo sector público quer 

privado (incluindo organizações religiosas, organizações sem fins 

lucrativos ou com fins de lucro) (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 5). 

 

Segundo Michels e Garcia (2014), o discurso de transformação do sistema 

educacional em “sistema educacional inclusivo”, promovido pelo BM, mais tem a ver 

com assunção da educação pelas práticas de mercado do que com a democratização do 

acesso à escolarização. Nesse documento, intitulado de Aprendizagem para todos: 

investir nos conhecimentos e competências das pessoas para promover o 

desenvolvimento; estratégia 2020 para a educação do Grupo Banco Mundial resumo 

executivo (BANCO MUNDIAL, 2011), fica também explícita a tendência de 

gerencialismo da educação por meio do estabelecimento de metas de governança, de 

produção de resultados e de responsabilização dos agentes educacionais, à razão de que 

tais ferramentas promovem equidade na educação: 

 
A abordagem da nova estratégia ao sistema educacional centra-se em 

maior responsabilização e resultados como complemento de 

proporcionar recursos. Reforçar os sistemas educacionais significa 

alinhar a sua governação, a gestão de escolas e professores, regras de 

financiamento e mecanismos de incentivo, com o objectivo da 

aprendizagem para todos. Isto implica uma reforma das relações de 

responsabilização entre os vários actores e participantes no sistema 

educacional, para que esse relacionamento seja claro, coerente com as 

funções, medido monitorizado e apoiado. Significa também 

estabelecer um ciclo claro de retorno entre o financiamento (incluindo 

a ajuda internacional) e os resultados. E porque as falhas de 

governação e responsabilização têm geralmente os seus efeitos mais 

nefastos nas escolas que servem os grupos mais desfavorecidos, este 

sistema de gestão promove equidade educacional para além da 

eficiência (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 5-6). 

 

Essas diretrizes dão ênfase à performatividade dos professores e tem 

influenciado as políticas de educação pública brasileiras. Nessa lógica, a atuação das 

escolas e dos professores é medida por meio de metas e resultados pré-definidos, não 

pela instituição e nem pelos profissionais da escola, mas de forma exógena. “Os 

critérios de qualidade ou de boa prática são fechados e completos – em contraste com ‘a 

necessidade de raciocínio moral e incerteza adequada’ (LAMBEK, 2000) como 

características determinantes da prática profissional” (BALL, 2005, p. 542). Há uma 
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perversão do sentido de ensinar e uma subjetivação do eu, numa filosofia de 

performatividade e de autotransformação a essa nova lógica concorrencial. 

 
Ao profissional cabe a responsabilidade por seu desempenho, mas não 

o julgamento sobre se esse desempenho é “correto” ou “apropriado”, 

apenas se satisfaz os critérios de auditoria. [...] Com tudo isso, os 

professores perderam a possibilidade de exigir respeito, exceto em 

termos de desempenho (BALL, 2005, p. 543). 

 

As escolas e os professores são encarados e devem encarar a si mesmos como 

empresas, destacando-se aqueles capazes de se adaptar e de liderar; capazes de governar 

a si mesmos e aos outros. “A subjetividade ‘autônoma’ desses indivíduos produtivos 

tornou-se o principal recurso econômico do setor público reformado e empresarial” 

(BALL, 2005, p. 544). A própria confecção de planos nacionais, estaduais e municipais 

de educação denota a influência de tais ideologias na formulação das políticas 

educacionais. 

 

 

Algumas problematizações para continuar... 

 

Diante do ideário neoliberal que tem influenciado as políticas de educação 

brasileiras, cria-se um paradoxo, pois, ao mesmo tempo em que convocam às 

modificações no social, as diretrizes internacionais disseminam a ideia de menor 

intervenção do Estado, com maior participação do setor privado, e de diminuição dos 

custos. Desta forma, indagamos se é possível ofertar educação gratuita e de qualidade 

para todas as pessoas, quando se preza pela diminuição dos recursos investidos? 

No contexto de concorrência e cobrança por produção, implantado pelas 

reformas educacionais, questionamos o processo de inclusão e valorização do aluno 

com necessidades educacionais especiais nas instituições de ensino brasileiras. Hettge e 

Lopes (2015, p. 579) apontam a constituição de um segundo paradoxo, já “que a 

inclusão precisa estar ‘junto à’ performatividade, pois sem a inclusão a 

performatividade não se efetiva, mas paralelamente a isso ela coloca em risco as metas 

estabelecidas pela performatividade na área da educação”. Considerando os baixos 

índices educacionais do país e a pressão exercida sobre as escolas para melhoria do 

desempenho, redundante da pressão a que o Estado é submetido (ou se submete) pelos 

organismos multilaterais internacionais e movimentos sociais brasileiros para melhoria 

dos resultados, como são acolhidos os estudantes que, pela sua condição específica de 

aprendizagem, não podem ser aferidos pelos índices pré-formatados? 
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Tal como se ha planteado en otros textos (PALAVECINO; TAMAYO; 

MARTIN, 2018) y en el contexto de lo planteado en el libro Mayo Feminista por Zerán 

(2018), una voz entre las mujeres comenzó a levantarse y las calles del país se tiñeron 

de violeta, esa voz señala que instituciones reconocidas e intachables, se vieran puestas 

en cuestión como aparatos perpetuadores del patriarcado voz que llegó a las escuelas y 

colegios. 

En ese entonces, la reacción de la comunidad educativa del Colegio Industrial 

Vasco Núñez de Balboa establecimiento educacional, principalmente el equipo 

directivo, vio en este movimiento la oportunidad de debatir al interior de la comunidad 

escolar respecto de lo que significa la equidad de género. 

Frente a ello nace así este estudio que ve en el movimiento que ocurría en las 

calles de Santiago de Chile, la oportunidad de trabajar el tema más allá de los 

estándares y estudios superficiales acerca de los desempeños profesionales y la equidad 

de género en la formación técnico profesional y poder recoger la complejidad actual del 

aula en materia de equidad de género. 

Cuando se habla de complejidad actual del aula se hace referencia a que en un 

mismo lugar se desarrolla la historia de niñas, de estrato socioeconómico bajo, en su 

mayoría inmigrantes, con dinámicas familiares de predominancia machista, entre otros 

factores. 

El propósito no es discutir dichos factores sino evidenciarlos y ahondar en una 

complejidad mayor a fin de contar una historia que aporte datos “in situ” para los 

estudios actuales de género en educación. 

Lo anterior ha implicado, que la comunidad educativa en comento haya 

comenzado a mirarse (FARÍAS; SEVILLA, 2015) reconociendo que somos profesores 

del siglo pasado enseñando a niños y jóvenes de un siglo como el XXI en el cual la 

sociedad chilena ha cambiado profundamente y el tema requiere ser mirado con las 
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gafas de la complejidad y la supercomplejidad recogida en varios documentos en Chile 

en el Observatorio de Equidad de Género y Equidad, pero escasos en esta temática. 

Así hemos puesto atención a la equidad de género en la enseñanza técnico 

profesional (ARELLANO, 2017) y sentado las bases para una normativa clara que ha 

resultado del trabajo con las estudiantes en la dinámica de las relaciones entre los 

estudiantes, con sus docentes y con la comunidad educativa en general lo que ha dado 

pie a la existencia de denuncias y ha permitido poner en evidencia una situación que 

existía en las relaciones al interior del colegio bajo una mirada patriarcal donde el 

comentario sexista era aceptado. 

Lo anterior ha generado un cambio en la forma como los docentes, 

principalmente las docentes están procesando el cambio educativo y comprendiendo 

los temas de inclusión en la gestión del aula. 

Ante tal escenario, buscamos en esta experiencia describir la experiencia de un 

año a la luz de los desafíos que implica gestionar la equidad de género en contextos en los 

cuales ha predominado la formación principalmente de hombres (ATORRESI, 2010). 

El desafío ha sido después de llegar al aula e identificar las tensiones existentes 

principalmente en el “trato y en el lenguaje” frente a una normativa que poco a poco se 

ha convertido en “una base para sentirse respaldadas” y empoderarse de su rol en el 

colegio a la luz de sus derechos. 

En tal sentido el colegio transita en la línea de los desafíos de la Agenda de 

Educación 2030 en América Latina (MARTIN; JABONERO, 2017) puesto que en un 

año “somos más conscientes de la importancia de enseñar en contextos de equidad” 

como una consciencia que emana de los docentes y la comunidad educativa en la 

necesidad de cambiar y liderar ese cambio (HARGREAVES; EARL; SHAWN; 

MANNING, 2007). 

Así el colegio se sumerge en la necesidad de cambiar para responder a los 

desafíos actuales tal como plantean Hargreaves, Earl, Shawn y Manning (2007). 

 

 

Objetivos 

 

Como objetivo general se plantea la necesidad de describir a través de relatos el 

empoderamiento de las mujeres en sus derechos en un colegio de formación técnico 

profesional y la respuesta de toda la comunidad ante ello. 

Esto en un camino iniciado en 2019 para situar la equidad de género e inclusión 
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en la formación técnico profesional en el ámbito industrial de las especialidades de 

mecánica automotriz y electrónica. 

Entre los objetivos específicos se busca determinar factores intervinientes en el 

proceso de empoderamiento de la comunidad escolar frente a equidad de género, 

objetivo específico tratado en este capítulo y que en el total de la investigación busca 

describir experiencias exitosas que aportan valor en materia de equidad de género a la 

comunidad y futuro desempeño profesional de todos los estudiantes. 

 

 

Desarrollo del estudio 

 

Esta investigación se ha desarrollado desde el año 2018 en el del Colegio 

Industrial Vasco Núñez de Balboa de la comuna de Independencia en la ciudad de 

Santiago de Chile. Es un colegio de carácter particular subvencionado que centra su 

Proyecto Educativo Institucional haciendo énfasis en la inclusión y la multiculturalidad 

(PALAVECINO; TAMAYO; MARTÍN, 2017). 

El Colegio Industrial Vasco Núñez de Balboa posee una tradición histórica 

reconocida en la comuna de Independencia desde el año 1978 en lo que respecta a la 

formación técnico profesional de varias generaciones de jóvenes en el ámbito 

industrial de áreas de mecánica y electrónica. Trayectoria en Educación que ha 

buscado responder a los requerimientos de la comunidad y el país, incorporando en sus 

procesos formativos nuevas dinámicas sociales y la complejidad actual que enfrenta la 

educación chilena. 

Bajo el lema de inclusión y multiculturalidad desde 2017 y como una forma de 

anticiparse también a cambios sociales que está experimentando el país, ha comenzado 

a mirar no solo la inclusión de migrantes (TAMAYO; PALAVECINO; MARTÍN, 

2018), sino que en la dinámica que hoy el dinamismo social impone a las escuelas se 

busca atender a la diversidad con mirada equitativa. 

A continuación, se presenta una selección que aborda los objetivos centrales de 

una investigación que todavía no concluye puesto que han surgido desafíos para 2020 

pero que ya cuenta con datos “in situ” que pueden contrastarse con “datos teóricos” 

para ir dando origen a conclusiones que aporten al debate en Chile acerca de equidad 

de género y educación”.  
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Tabla 1 – Transcripción 1 

 
Denuncia de profesora año 2019 

“La profesora XX denuncia el alumno XX responde con garabatos e insulta a la profesora. 

Porque estos alumnos no la dejan hacer clases. No traen cuadernos solicitados y ante la 

persistencia de la profesora le profieren insultos como mujer. La profesora denuncia 

maltrato como mujer y solicita activación de protocolo frente a violencia de género”. 

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Escolar). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 2 – Transcripción 2 

 
Denuncia de profesora año 2019 

“Yo XX profesora del colegio Vasco Núñez de Balboa por medio de la presente hago 

referencia a situación ciberbullyng en mi contra por fotografía de connotación sexual por 

parte del alumno XX mientras me encontraba realizando clases en el curso XX. Dicha foto 

circula en redes sociales en un grupo llamado (XX) ocasionando la burla de los alumnos 

del colegio y mi menoscabo como mujer. Solicito a establecimiento activar los protocolos 

de acción frente a violencia escolar y abuso donde está incluida la violencia de género”. 

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Escolar). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Frente a la contingencia social respecto de los movimientos de género a nivel 

de educación (ZERÁN, 2018) el colegio junto con el trabajo de un año hacia atrás se 

plantea la necesidad de tomar postura frente al género más allá de la definición del 

Ministerio de Educación acerca de género agregando la complejidad de las aulas en 

que estas docentes se desenvuelven y que les permite levantar su voz y ser escuchadas y 

atendidas en su derecho como mujeres en un contexto de respeto y tolerancia. 

Lo anterior se construyó a partir de las reflexiones recogidas, entre otras, de los 

consejos de profesores como punto de partida en 2018, porque obligó a la escuela a 

mirarse nuevamente y revisar su enfoque inclusivo que no era tan inclusivo puesto que 

no existían instancias formales de denuncia. Lo anterior se valida en la idea de 

Hargreaves, Earl, Shawn, y Manning (2007) en el ejercicio de una escuela que aprende 

puesto que por primera vez en 2018 el colegio ofreció un espacio a denuncias de 

profesoras más allá de lo pedagógico permitiendo plasmar en documentos oficiales 

cuestiones que quedaban en comentarios de pasillo y que el equipo directivo no veía 

como faltas al reglamento interno. 

En el caso de las estudiantes ocurre lo mismo y la historia empieza desde las 

profesoras que dada su experiencia nutren a las estudiantes de lo importante que es 
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alzar la voz, que aquello que parecía “normal” no lo es y que “el sentirse vulnerada. 

en sus derechos no es un problema, sino que sacar la voz es un derecho” en fin 

dejar de “normalizar lo que no es normal” en definitiva dejar de “invisibilizar” la 

violencia de género. 

En la relación entre compañeros de curso empiezan a generarse denuncias que 

proliferan entre abril y junio. De 3 denuncias el 2018 que tuvieron lugar el segundo 

semestre aumentamos a 10 entre los meses señalados. 

 

Tabla 3 – Transcripción 3 

 
Denuncia de alumna año 2019 

“Yo XX declaro que el alumno XX me fastidia mucho, me saca los cuadernos, me dice 

que, si soy virgen, que vamos a tener relaciones (sexuales), me tira el pelo, me quita el 

teléfono y se lo esconde en los genitales y me dice que se lo busque allí, me dice que soy 

rica y me amenaza de muerte”. 

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Escolar). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El común denominador es la violencia en el lenguaje que denota lenguaje 

sexista y misógino. 

 

Tabla 4 – Transcripción 4 

 
Denuncia de alumna año 2019 

“XX alumna del curso XX declara que el alumno XX le dice insultos y la maltrata con 

palabras, hace gestos obscenos y dice que tiene cabezón su miembro. Me pasa un condón 
para que no se me pegue el SIDA en el poto (trasero). 

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Escolar). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

También existe ya el año 2018 un precedente que es una denuncia a un docente 

de especialidad. 
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Tabla 5 – Transcripción 5 

 
Denuncia de alumna año 2018 

“Que, el día 23 de agosto, el profesor de Proyecto Electrónico xx llama a la alumna al 

escritorio y en el contexto de una “broma”, le pregunta "¿Sabes a cuanto está el pollo?" 

dado la negativa de la alumna, el profesor le acerca el celular y le muestra la imagen de un 

pene en el que decía "1990 la pichula". La alumna, claramente intimidada y muy nerviosa 

se fue a sentar. Posteriormente, luego de finalizado el recreo, el profesor da unos ejercicios 

y la alumna se acerca para mostrarle lo realizado y en ese instante, estando al fondo de la 

sala y con 5 compañeros el profesor le dice a XX que está en una lista negra, luego le 

comenta al alumno XX que le pase el celular, mostrándole a la alumna una imagen blanca, 

ella le dice que se veía borroso y el profesor le pide tocar la pantalla y aparece un pene. 

XX le cuenta lo sucedido a otro profesor y éste le apoya en estampar la 
denuncia”. 

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Escolar). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Todas estas denuncias ponen en el centro del debate docente y la mejora 

continua el concepto de inclusión y equidad de género, la importancia de “hacerse 

cargo”, mediar e involucrar a toda la comunidad educativa puesto que para los padres de 

familia principalmente extranjeros y asociados a los estudiantes que han agredido, los 

hechos relatados son “normales” “niñerías” son las “mujeres las que provocan” o bien 

como señala un apoderado de nacionalidad colombiana “al hombre se le respeta y 

punto”. 

También cuando se indaga respecto a la opinión del profesorado y se revisa 

cómo en las hojas de observaciones de conducta las observaciones dirigidas a las niñas 

están cargadas de juicios como son “no se queda tranquila es la reina del paseo”, “llora 

como una niñita” actúa como un “drama queen” en cambio las de los niños no. 

 

 

Resultados 

 

Entre los principales resultados, se muestran los siguientes tópicos que dan 

lugar categorías que son de carácter preliminar y se han constituido del análisis de la 

lectura de datos “in situ” aportados por transcripciones de denuncias: 

En primer lugar, se busca indaga acerca del concepto de persona al interior del 

aula en el trato diario, en la relación pedagógica y en el curriculum. Más allá de 

establecer protocolos y planes de acción se aborda la gestión del buen trato en el aula, el 

uso de lenguaje inclusivo y lo más importante a juicio de los docentes la gestión 

inclusiva de la clase entendida como dar la oportunidad de resolver problemas a todos 

los estudiantes dejando de lado los prejuicios y estereotipos. Esta declaración que nace 
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de la reflexión pedagógica y que es dato teórico se analiza contra los datos “in situ” 

extraídos de las transcripciones y que se cruza con la revisión de registros de 

observaciones conductuales. 

Frente a lo anterior el cuerpo de profesores identifica las diferencias entre lo 

que se declara como discurso oficial y lo que ocurre haciendo mención a que en la 

práctica nadie lo había advertido y comenzando a reflexionar acerca de lo que es 

aceptado como normal aun cuando no lo es. 

También se ha reparado en cómo la gestión del conocimiento en el aula no es 

equitativa generando en los estudiantes profecías autocumplidas, actuando como 

placebo en conductas de desamparo aprendido pero que curiosamente no afecta a las 

mujeres porque son ellas las que más interactúan, sino que a los estudiantes 

independiente del género que se “no saben” o se piensa “que no saben”. 

De lo anterior se deriva en segundo lugar, la importancia de trabajar en la 

apropiación de la gestión inclusiva en el aula y la importancia de trabajar de manera 

sistemática en derribar las creencias que actúan como barreras frente a la formación 

industrial en las especialidades de mecánica automotriz y electrónica, el lenguaje 

sexista, el lenguaje del curriculum, la gestión en el aula. Frente a este punto, hay más 

barreras de lenguaje en el plan general que en las especialidades puesto que son los 

primeros los que incurren en un uso mayor de lenguaje sexista y con juicios de género 

explicito según cuenta en registro de observaciones de conducta. 

En tercer lugar, buscar las coherencias entre el lenguaje y la violencia simbólica 

que atente contra la inclusión. En el discurso se observa un esfuerzo de apropiación 

también se observa en la cotidianidad no obstante es la gestión curricular donde se 

hacen evidentes las inconsistencias entre discurso y contexto. Todavía en la formación 

específica existe el lenguaje sexista asociado a la gestión del curriculum aunque como 

se ha señalado en menor grado. 

En cuarto lugar, existe de parte del resto de la comunidad educativa 

específicamente en personal auxiliar y asistentes de la educación hombres mayor 

violencia y falta a la equidad de género aportando con su trato en “reproducir 

culturalmente” (BORDIEAU, 2001) la violencia de la población en el colegio con 

palabras como “tírate a la mina afuera poh”, “usted es señorita no se puede comportar 

así”, “a esa le falta…por eso es así”, entre otros. 

Estos hallazgos permiten levantar unas categorías para posteriormente levantar 

información científica acerca del egreso y la titulación como también las proyecciones 
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de las estudiantes, sus compañeros, y sus docentes. 

Entre las categorías se plantean las siguientes: 

 

 Perfil Inclusivo; 

 Trato respetuoso y tolerante; 

 Coherencia entre el discurso y la práctica de aula. 

 

Estas categorías tendrán carácter de preliminares puesto que la investigación 

busca indagar en las percepciones de los docentes y cómo esas percepciones inciden en 

aspectos como prejuicios, estereotipos, discriminación por género, deserción escolar, 

entre otros, que permitan levantar datos acerca de la gestión curricular en el aula y si 

hay consistencia con el discurso de inclusión, multiculturalidad y hoy equidad de 

género que tiene el establecimiento. 

También se buscará levantar información que permita orientar propuestas 

curriculares en esta línea, las reales posibilidades y las principales barreras no solo 

dentro de la comunidad educativa sino en la proyección profesional. 

Estas categorías permitirán indagar y orientar la investigación hacia la 

generación de espacios más allá de los cambios de forma sino directamente en el fondo 

tolerantes e inclusivos en los cuales el fin sea la formación de calidad puesto que las 

barreras están en las ideas y el entono, no están en los estudiantes. 

 

 

Consideraciones finales 

 

Como conclusión de esta segunda etapa de levantamiento categorías a partir de 

datos “in situ” se buscará levantar teoría a partir de la aplicación del método de teoría 

fundamentada que se detalla en otro texto. 

Lo anterior como respuesta a los cambios sociales que recién se abordan en 

Chile desde una perspectiva política en el año 2014 con la Creación del Unidad de 

Equidad de Género en el Ministerio de Educación, pero también a partir de datos 

axiales que permitan definir equidad de género en contextos reales de la educación 

chilena que a su vez son multicomplejos. 

Pensamos que, así como el Ministerio de Educación promueve una educación 

gratuita, libre y de calidad y hoy se es necesario sumar la consigna educación no 

sexista es necesario construir teoría de manera científica pero desde la realidad de los 
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colegios. 

Por otra parte, y a juicio de los autores, es todavía una discusión pendiente en 

educación técnico profesional puesto que la educación no sexista incluye una serie de 

demandas entre las que se encuentra la revisión del proyecto educativo espacio que no 

es ajeno a la reproducción de conductas patriarcales desde donde se diseñan estrategias 

pensadas en desempeños que han sido terreno de hombres también lo es el curriculum. 

Sostenemos con más fuerza que la educación no sexista exige revisar la forma 

del contenido, la estrategia, la estructura todos los elementos que integran la manera en 

la que se relaciona la comunidad educativa con la formación de los estudiantes, pero 

también qué piensan los docentes, que herramientas requiere la comunidad educativa 

para enfrentar los desafíos y cómo la existencia de protocolos aporta en que los sin voz 

en este caso las mujeres puedan comenzar a tenerla. 
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Este capítulo es resultado de una experiencia desarrollada en el Colegio 

Industrial Vasco Núñez de Balboa de la comuna de Independencia en Santiago de 

Chile desde 2018. Dicha experiencia fue llevada a cabo por las autoras como un 

trabajo independiente y tuvo como foco el fortalecimiento de la diversidad, tolerancia y 

la equidad de género más allá de la gestión de la convivencia escolar como proceso de 

cambio netamente administrativo. 

Cabe señalar que en la actualidad es la Superintendencia de Educación el 

organismo encargado de velar por la sana convivencia en los colegios de Chile. Esta 

institución se crea como parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, 

compuesto también por el Ministerio de Educación, Agencia de la Calidad y Consejo 

Nacional de Educación. Su objeto es fiscalizar, de conformidad a la ley, que los 

sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado 

se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, y 

fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos que reciban 

aporte estatal. 

En materia de convivencia escolar, su labor es promocionar, informar y educar, 

en el ámbito de su competencia, a todos los integrantes de las comunidades educativas 

y ciudadanía en general, sobre la normativa educacional y el resguardo de derechos. 

También, debe dar a conocer los mecanismos disponibles para resolver consultas, 

solicitar mediaciones y atender denuncias o reclamos. 

En este contexto, se configura en el establecimiento en comento, un sistema de 

gestión de la convivencia escolar con sus respectivos planes y protocolos en los cuales 

se recogen todos los aportes de los organismos competentes en materias de 

convivencia escolar, equidad de género, tolerancia y diversidad, violencia escolar y 

procedimientos para gestionarlos. 

No obstante, el tenor de las denuncias que comienzan a hacerse visibles en 
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2018 dan cuenta de que está ausente el tema de la equidad de género como parte de la 

estrategia de mejoramiento permanente de la calidad de los procesos educativos de los 

estudiantes puesto que la dimensión de convivencia escolar del proyecto de, 

mejoramiento educativo apunta a temas de multiculturalidad, y que en las mismas 

denuncias que realizan profesoras, estudiantes mujeres y hombres, éstos últimos como 

testigos; y también apoderados, los relatos dan cuenta de una falta de comprensión 

acerca de lo que significa una educación que respeta la equidad de género por parte de 

docentes, administrativos y estudiantes denunciados. Cuando la situación se plantea en 

el Consejo de Profesores persiste la idea general de que en el colegio no hay violencia 

de género que los casos son aislados. No obstante, las denuncias no decaen surgiendo 

más casos. 

Lo anterior da cuenta de que la existencia de normativa y protocolos es visto 

por las denunciantes como un apoyo para poder hacer descargos y señalar que 

situaciones que a los ojos de la comunidad educativa eran casos aislados ya no lo son. 

Dichos casos reflejan prácticas que estaban normalizadas lo que da lugar a la sospecha 

de que el tema de violencia de género no había sido parte de ninguna reflexión. 

Las denuncias dan cuenta de una realidad que no había sido parte de la 

reflexión docente en materia de convivencia escolar lo que dificulta enormemente la 

gestión de las denuncias y los procesos de mediación. 

Ello porque, como plantea Cantarero (2017) el cambio educativo no es posible 

sin reflexión y que las propuestas de innovación o mejora que van generando a partir de 

ello requieren una apropiación de todos los actores (TRISSOTI, 2017). 

En consecuencia, el equipo directivo redirecciona los procesos de cambio que 

estaba desarrollando a objeto de modificar concepciones acerca de la enseñanza y 

aprendizaje (TAMAYO; PALAVECINO; MARTÍN, 2018) en lo que respecta a las 

concepciones de los actores acerca de lo que es normal, lo normalizado y cómo el 

curriculum oculto hace fuerza con lo operativo, oficial y administrativo en materia de 

equidad de género. 

Tomando como supuesto la idea de que el cambio es un proceso que se 

intenciona y aborda desde dentro del establecimiento atendiendo el concepto de la 

escuela que aprende reflexionando y rescatando su experiencia y el rescate del 

contexto (MATURANA; DÁVILA, 2015), con mediadores expertos en el marco del 

cambio educativo, pero también en lo cognitivo y complejo, asociado al proceso de 

reflexión pedagógica que hoy está amparada en la legislación vigente (Ley 20.903). 
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Considerando que un proceso de cambio exige algo más que buena voluntad 

puesto que requiere asumir su complejidad, conocer cuáles son las vías para llevarlo a 

cabo y cuáles son algunos de los factores que podrían incidir positiva o negativamente 

en su diseño e implementación. Requiere, en definitiva, del desarrollo de capacidades 

específicas por parte de los distintos miembros de la organización escolar, que 

permitan impulsar y sostener proyectos de mejora a lo largo del tiempo 

(CANTARERO, 2017). 

Por consiguiente, algo que la comunidad educativa advierte con el apoyo de 

esta investigación, es que dada la dicotomía entre lo que está ocurriendo con las 

denuncias y la convicción de que no existía violencia de género hay una necesidad de 

cambiar más allá de lo administrativo. 

Que las mujeres de la comunidad educativa en general comiencen a sacar la 

voz y evidencien una realidad que estaba subsumida en una realidad que declaraba que 

no había problemas de violencia de género impone el desafío de comprender y 

reflexionar acerca de lo que sucede en esta materia apropiándose del tema. 

Apropiación que da origen a la necesidad de construir desde las declaraciones y 

los discursos de denunciantes, testigos y denunciados códigos que den cuenta de la 

violencia de género en una entidad educativa. 

Este capítulo relata el proceso de la construcción de esos códigos que a partir de 

la aplicación de teoría fundamentada se elaboran a partir de los datos aportados en 

registros en el Acta de Convivencia y entrevistas. 

Lo anterior como caso único para descubrir una teoría explicativa y 

fundamentada para la elaboración de categorías a investigar en una segunda fase que 

busca explicar e intervenir en situaciones de violencia de género que al carecer de 

códigos comprendidos por todos los actores habían permanecido “normalizadas” y la 

comunidad no había visto. Lo anterior como un fenómeno particular, pero a la vez 

extrapolable a otros contextos en cuanto los códigos aporten información concreta para 

la gestión de una verdadera convivencia y equidad de género en pro de una educación 

no sexista. 

 

 

Objetivos 

 

Como objetivo general se plantea la necesidad de describir, a través de relatos 

que conformen códigos entendidos por todos, el empoderamiento de las mujeres en sus 
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derechos y la gestión de éstos en lo que respecta a convivencia escolar en un colegio de 

formación técnico profesional. 

Esto como parte de un camino iniciado en 2018 para situar la equidad de 

género e inclusión en la formación técnico profesional (ARELLANO, 2006) en el 

ámbito industrial de las especialidades de mecánica automotriz y electrónica en pro de 

una educación no sexista. 

Entre los objetivos específicos se busca determinar códigos intervinientes en el 

proceso de empoderamiento de la comunidad escolar frente a equidad de género y 

situaciones de violencia de género, objetivo específico tratado en este capítulo para 

posteriormente describir la contribución de dicha codificación en experiencias exitosas 

que aportan valor en materia de equidad de género a la comunidad y futuro desempeño 

profesional de todos los estudiantes. 

 

 

Desarrollo del estudio 

 

En consistencia con los objetivos y el contexto de la investigación, resulta 

importante destacar que esta es una investigación cualitativa porque no existe a priori un 

camino predeterminado. Para una mayor comprensión el diseño se ha estructurado en 

fases que a través de la metodología de estudio de casos presenta los puntos centrales 

del estudio. 

En una primera fase denominada de entrada y tras un estudio documental y 

codificación a partir de la lectura y relectura del Acta de Convivencia Escolar 

combinado registros de entrevistas a informantes clave se extrajeron los datos para 

aplicar teoría fundamentada. Posteriormente se sumaron a esas codificaciones las 

denuncias que comenzaron a llegar al establecimiento de parte de la Superintendencia de 

Educación que busca aclarar temas de convivencia en materia de abuso y falta de 

equidad de género. 

Una explicación de la relevancia del uso de teoría fundamentada está en que la 

aplicación de una educación no sexista pone en cuestionamiento la normatividad 

heterosexista de la educación (ZERÁN, 2018). Normatividad que hasta que 

comenzaron las denuncias no había sido cuestionada al interior del Colegio. Al 

respecto, resulta interesante rescatar los códigos existentes y los datos que están detrás 

de dichos códigos y que en este estudio como caso único permite descubrir en la 

propuesta de una teoría explicativa y fundamentada para intervenir en las 
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complejidades de un colegio multicultural don de la violencia de género tiene matices 

influidos por la cultura de los denunciantes, testigos y padres de familia de 

denunciantes como de denunciados. 

Para una madre de nacionalidad colombiana, por ejemplo, ante la denuncia de 

que su hijo agredía sexualmente a sus compañeras, ella explicaba que “[…] el 

problema es que en Chile al hombre no se le respeta y un hombre es sagrado”. 

Frente a otro caso una apoderada de nacionalidad peruana que estaba 

denunciando a un compañero chileno que agredía a su hija, ella expresaba sus dudas 

“[…] porque en mi país no se saca nada con denunciar ¿Es verdad que harán algo?” 

Cabe señalar que en este colegio conviven varias nacionalidades más la chilena puesto 

que hay estudiantes colombianos, dominicanos, peruanos, bolivianos, haitianos, 

venezolanos, argentinos, cubanos y chinos, lo que requiere una comprensión más 

profunda de la realidad, el contexto, los discursos, la gestión de la convivencia escolar 

y el curriculum a la hora de generar normativa respecto a equidad de género y 

gestionarla. 

En este contexto, la violencia de género estaba presente pero no era evidente 

hasta que aflora en los discursos de quienes la han vivido y trastocan una realidad 

cuyos actores, incluidas las denunciantes, no estaban conscientes de que había 

conductas, discursos y acciones que eran atentatorias contra la convivencia escolar en 

materia de equidad y violencia de género. 

Cuando se les pregunta qué las motiva a denunciar explican que la existencia 

de normativa y el empoderamiento que han comenzado a ver en el equipo directivo. 

Al respecto la actualización y difusión de normativa al interior del colegio 

sirvió para dar pie a las denuncias. No obstante, es la misma comunidad que queda 

perpleja frente a estas denuncias y requiere más información para lograr mediar desde 

la reflexión de toda la comunidad. Situación que indica la necesidad de búsqueda de 

datos extraídos de las percepciones de los estudiantes, docentes, directivos y padres de 

familia como una acción investigativa que involucra la participación activa 

principalmente de los docentes valorando su experiencia en un contexto complejo por 

la existencia de una dimensión disruptiva y otra multicultural (PALAVECINO; 

TAMAYO; MARTÍN, 2017) a la que se suma la necesidad de una ética del 

cuestionamiento mismo de la comunidad escolar desde los docentes y la importancia 

de cuan conscientes y sensibilizados están para abordar la necesidad de una educación 

no sexista más aún más si es sabido en Chile que una de las grandes falencias de los 
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curriculums de pedagógia de las universidades es la ausencia de enseñanza sobre 

género y sexualidades (ZERÁN, 2018). 

En esta fase se define el rol de las investigadoras como observadoras que 

recogen los datos de los participantes en relación a análisis de registros de 

denunciantes y denunciados y la reflexión de la comunidad (SCHÖN, 1992), en el caso 

de los docentes a través del trabajo de campo que les permita reflexionar sobre su 

propio quehacer docente detectando los puntos de inflexión que en la actualidad no 

perciben (PERRENOUD, 2001). 

Esta inmersión en el fenómeno de estudio y su contexto requiere estar 

sustentada por teoría que recoja las complejidades a la luz de la cual se podrán analizar 

los datos obtenidos. Naturaleza que guía la mirada acerca de la realidad educativa de 

una unidad de análisis que es un Colegio Particular Subvencionado modalidad que 

surge en un modelo Neoliberal de la educación en que ésta se transforma en un bien de 

mercado por sobre un bien social y el rol del docente, y en el que el docente, se 

proletarizó convirtiéndose en un técnico de la educación. 

Lo anterior se sustenta una postura teórica clara respecto a la educación, el 

aprendizaje y la reflexión docente reflejada en el marco teórico que sustenta una 

mirada que busca comprender los significados que los docentes otorgan a su práctica en 

el aula en su rol de actor vital del proceso de enseñanza y aprendizaje y los códigos sobre 

los cuales comprende qué significa una educación no sexista. 

Cabe destacar la disposición del equipo directivo a cambiar recogiendo las 

complejidades para lograr gestionar la convivencia escolar más allá de lo 

administrativo, pero también porque es la misma Superintendencia de Educación la 

que trastoca el foco neoliberal de su colegio al cursar denuncias y ejercer sanciones. 

Para determinar el alcance de esta investigación, se utilizan dos fuentes, por 

una parte el estado de conocimiento sobre el problema de investigación reportado en la 

literatura, y por otra parte, la perspectiva que se pretenda dar al estudio, es decir dar 

cuenta de cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno en estudio en el colegio en la 

relación comunidad educativa y estudiantes, principalmente respecto de los deberes y 

derechos en lo que respecta a convivencia escolar, violencia de género y educación no 

sexista. Frente a este argumento el estudio asume un alcance interpretativo de 

registros, entrevistas y percepciones de todos los actores. 

Los datos aportados por esta fase han sido consolidados en dos informes que se 

le entregaron al establecimiento en los cuales se presentan los códigos y las categorías 
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que fueron emergiendo y que se convirtieron en los puntos de análisis para la 

implementación de un plan de mejora en materia de convivencia escolar para el 

segundo semestre de 2019. 

 

 

Resultados 

 

Entre los principales resultados, se muestran los siguientes tópicos que dan 

lugar categorías que son de carácter preliminar y se han constituido del análisis de la 

lectura de datos “in situ” aportados por las transcripciones de denuncias consignadas en 

el Acta de Convivencia: 

Específicamente y respecto lo que aborda este articulo respecto del objetivo 

específico 1. determinar códigos intervinientes en el proceso de empoderamiento de la 

comunidad escolar frente a equidad de género y situaciones de violencia de género 

hacia una comprensión de qué es violencia de género y cuándo estamos en presencia de 

ello. 

Los datos nacen de una lectura y relectura de las transcripciones de denuncias, 

declaraciones y entrevistas en profundidad; las que se sometieron a un análisis 

constructivo y de constructivo a la luz de unas categorías preliminares:  

 

 

Perfil Inclusivo 

 

 Trato respetuoso y tolerante. 

 Coherencia entre el discurso y la práctica de aula. 

 

Las categorías no han sido definidas intencionadamente puesto que lo que se 

pretende es cruzar información aportada por datos teóricos, códigos y marco teórico. 

De la construcción y deconstrucción de los discursos resulta interesante 

destacar lo que ocurre frente a la categoría trato respetuoso y práctica de aula: 
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Tabla 1 – Transcripción 1 

 
Denuncia de alumna año 2018 

“Que, el día 23 de agosto, el profesor de Proyecto Electrónico xx llama a la alumna al 

escritorio y en el contexto de una “broma”, le pregunta "¿Sabes a cuanto está el pollo?" 

dado la negativa de la alumna, el profesor le acerca el celular y le muestra la imagen de un 

pene en el que decía "1990 la pichula". La alumna, claramente intimidada y muy nerviosa 

se fue a sentar. Posteriormente, luego de finalizado el recreo, el profesor da unos ejercicios 

y la alumna se acerca para mostrarle lo realizado y en ese instante, estando al fondo de la 

sala y con 5 compañeros el profesor le dice a XX que está en una lista negra, luego le 

comenta al alumno XX que le pase el celular, mostrándole a la alumna una imagen blanca, 

ella le dice que se veía borroso y el profesor le pide tocar la pantalla y aparece un pene. 

XX le cuenta lo sucedido a otro profesor y éste le apoya en estampar la denuncia”. 

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Escolar). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Frente a la categoría enunciada de esta transcripción se infiere que: la alumna 

recalca que todo está planteado en el contexto de una broma (…) el profesor de 

Proyecto Electrónico xx llama a la alumna al escritorio y en el contexto de una 

“broma”. Entonces cabe preguntarse si estas acciones se han normalizado como 

bromas. Frente a ello se ha contrastado este hallazgo con otras denuncias y siempre los 

denunciados y en el caso de los estudiantes todo es una broma. Y como plantea un 

apoderado de un denunciado “los niños hacen bromas y eso es normal”. Claro que no 

se puede mezclar el concepto y la pertinencia de una broma en la percepción de un 

profesor que es un adulto profesional de la educación con la de un estudiante y con la 

de un apoderado, pero esa explicación refuerza la idea de que este tipo de acciones son 

consideradas bromas. 

Frente a lo anterior y en el afán de ir más allá se pregunta al docente 

involucrado quien en ningún momento reconoce la falta ni menos que ha incurrido en 

violencia (…) sabe lo que pasa…todo esta muy jodido ahora y uno no puede decir nada 

(…) ahora me doy cuenta que no puedo ser cercano con los chicos porque se 

malinterpreta. Se advierte entonces que el docente nunca asume porque no es 

consciente de lo que es violento o no, porque para él es absolutamente normal y “sano” 

como llega a declarar en sus descargos. 

Cuando la alumna señala que (…), le pregunta "¿Sabes a cuanto está el pollo?" 

dado la negativa de la alumna, el profesor le acerca el celular y le muestra la imagen de 

un pene en el que decía "1990 la pichula (…) La alumna, claramente intimidada y muy 

nerviosa se fue a sentar”. Se le consulta a la estudiante y si tu pensabas que era en el 
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contexto de una broma ¿Por qué denunciaste el hecho formalmente? (…) porque se que 

no es correcto me molestó y ya estaba cansada de que lo hiciera conmigo y con otras 

del curso y cuando supe que había un libro donde la directora me escucharía lo hice. 

Lo anterior es un ejemplo de cómo los registros aportan datos para definir 

códigos y reflejan que, aunque hay conductas normalizadas las denunciantes 

encuentran en la existencia de protocolos y normativa un apoyo puesto que hay 

incomodidad frente a esas conductas. 

En el estudio completo se hace un análisis de a lo menos 10 denuncias en las 

cuales la constante es por un lado la visión de normalidad de denunciados, pero al 

mismo tiempo denunciantes recalcan que eso no es correcto y por ello denuncian. 

Otro ejemplo de ello es la siguiente denuncia: 

  

Tabla 2 – Transcripción 2 

 
Denuncia de profesora año 2019 

“Yo XX profesora del colegio Vasco Núñez de Balboa por medio de la presente hago 

referencia a situación ciberbullyng en mi contra por fotografía de connotación sexual por 

parte del alumno XX mientras me encontraba realizando clases en el curso XX. Dicha foto 

circula en redes sociales en un grupo llamado (XX) ocasionando la burla de los alumnos 

del colegio y mi menoscabo como mujer. Solicito a establecimiento activar los protocolos 

de acción frente a violencia escolar y abuso donde está incluida la violencia de género”. 

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Escolar). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

“Yo XX profesora del colegio Vasco Núñez de Balboa por medio de la presente 

hago referencia a situación ciberbullyng en mi contra por fotografía de connotación 

sexual por parte del alumno XX mientras me encontraba realizando clases en el curso 

XX”. El caso de esta docente que acusa menoscabo por ciberbullyng, su denuncia es 

importante porque sienta precedente dado que es la primera que realiza una profesora 

frente a violencia de género hacia ella por parte de un alumno y da pie a que otras 

profesoras denuncien venciendo el temor a “sentirse poco adultas” como señala una 

profesora “yo no denunciaba porque pensaba que yo era la que no sabía controlar la 

situación y que era mi responsabilidad”. En el caso de la docente que denuncia ella 

recalca. “[…] Dicha foto circula en redes sociales en un grupo llamado (XX) 

ocasionando la burla de los alumnos del colegio y mi menoscabo como mujer”. 

Como se advierte en este registro vuelve a emerger la normalización de la 

conducta del agresor y el cuestionamiento de la persona agredida respecto si es 
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pertinente o no hacer la denuncia puesto que puede ser un problema de ella. 

Los datos extraídos del contexto se ordenaron de tal como se detalla en la 

siguiente figura “[…] Dicha foto circula en redes sociales en un grupo llamado (XX) 

ocasionando la burla de los alumnos del colegio y mi menoscabo como mujer”. 

Como se aprecia en esta selección de transcripciones realizada para este 

capítulo, la percepción de normalidad existe y eso explicaría la razón de que el colegio 

no considera la existencia de violencia de género en su plan de acción frente a la 

convivencia escolar, pero al mismo tiempo aporta en que las denunciantes necesitaban 

que existieran canales y procedimientos. 

La proliferación de denuncias tuvo su punto álgido entre el según do semestre 

de 2018 y meses de abril y mayo de 2019. Ante ello el equipo directivo tuvo que 

revisar sus procedimientos y buscar asesoría en cómo enfrentar las situaciones lo que 

llevo a una disminución de denuncias en junio que es la fecha hasta la cual se tiene 

registro lo que lleva a sospechar que el hecho de afianzar la comprensión del tema y 

fortalecer los procedimientos ha generado en la comunidad una mayor consciencia 

frente a las conductas que son violentas en materia de violencia de género. Así ocurre 

en el estudio completo con las categorías restantes. Respecto a la categoría de 

Coherencia entre el discurso y la práctica de aula 

 

Tabla 3 – Transcripción 3 

 
Denuncia de alumna año 2019 

“Yo XX declaro que el alumno XX me fastidia mucho, me saca los cuadernos, me dice 

que si soy virgen, que vamos a tener relaciones (sexuales), me tira el pelo, me quita el 

teléfono y se lo esconde en los genitales y me dice que se lo busque allí, me dice que soy 

rica y me amenaza de muerte”. 

Transcripción (Acta de Convivencia Escolar. Dirección de Convivencia Escolar). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Frente a este hecho el docente, que es hombre, observa la conducta de este 

estudiante en la hoja de vida del estudiante, pero no apunta al hecho de violencia, ante el 

reclamo de la estudiante el profesor registra “[…] alumno desordenado que molesta a su 

compañera haciéndole bromas”. Registro que resulta incompleto y tiene un sesgo acerca 

de lo que es o no violencia de género. 

Como este caso hay más de 10 registros similares en que el docente sin 

distinción de género observa la conducta como broma o desubicación. 

Cuando se hace presente esta situación en consejo de profesores los docentes se 
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asombran y declaran que es necesario reflexionar más y que cambia el cariz de las 

situaciones si las filtramos contra la teoría de lo que hoy en el país se concibe como 

violencia de genero. 

Respecto a la categoría perfil inclusivo resulta necesario hacer más análisis 

puesto que el colegio frente a toda la complejidad que hoy vive está reformulando sus 

perfiles. 

Del análisis constructivo y deconstructivo de los discursos en los cuales se 

filtraron más de 40 registros en casi un año de investigación se presentan como 

preliminares los siguientes códigos: 

 

 

Figura 1 – Codificación equidad de género y violencia en Colegio Industrial Vasco 

Núñez de Balboa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Consideraciones finales 

 

Lo presentado en este capítulo refleja el trabajo centrado en el objetivo 

específico 1 determinar códigos intervinientes en el proceso de empoderamiento de la 

comunidad escolar frente a equidad de género y situaciones de violencia de género 

Esta información tiene el carácter de hallazgo preliminar fundado en las percepciones 

de los actores. En una segunda fase que es tema de otro texto se procederá a medir las 
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percepciones y evaluar cómo el ser consciente ha influido o no en la mejora de la 

convivencia en materia de equidad de género y ausencia de violencia de género. 

Para mejorar la comprensión de los códigos y su aporte a la construcción 

teórica de la convivencia escolar y la violencia de género queda por definir los códigos 

en esa realidad a fin de generar glosa respecto a ciertos conceptos que es necesario que 

toda la comunidad comprenda. 

La existencia de un glosario busca explicar la convivencia en materia de 

equidad de género recogiendo en un detalle alfabetizado cada código ello porque es 

necesario que la comunidad escolar pueda sentarse a conversar y reflexionar. 
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La Constitución Española de 1978, en consonancia con los países del entorno 

europeo, consagra la igualdad entre hombres y mujeres, considerándola un valor 

superior del ordenamiento jurídico junto a la justicia, la libertad y el pluralismo político, 

como refleja el artículo. Más adelante, esta idea sigue presente en otros apartados del 

articulado, destacando, por ejemplo, su rango de “derecho fundamental” junto a la no 

discriminación (art. 14).  

Con el objetivo de profundizar en el desarrollo de estos principios, dotando al 

operador jurídico de herramientas que hagan posibles los avances, España cuenta, 

asimismo, con dos leyes de más reciente aprobación: las Leyes Orgánicas 1/2004 de 28 

de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y la 

3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Asimismo, España participa de la legislación europea en materia de género, 

siendo de obligada aplicación la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (arts. 21 y 

23) de 18 de diciembre de 2000, habiendo ratificado, en el mismo sentido, instrumentos 

internacionales comprometidos con la lucha contra las discriminaciones de género. Así 

es el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 18 de diciembre de 1979, su Protocolo 

Facultativo de 6 de octubre de 1.999 y el Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 11 

de mayo de 2011 (Convenio de Estambul), entre otros.  

Sin embargo, el potente marco legislativo que pretende la igualdad real entre 

hombres y mujeres que acabamos de enunciar de forma muy sucinta, a todas luces no es 

suficiente para avanzar al ritmo que la sociedad actual, y la del futuro, representadas por 

las nuevas generaciones de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, necesita. Los datos 

relativos a la brecha laboral procedentes de fuentes de la relevancia de la OCDE (2017) 
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muestran que, aunque ha habido progresos, los avances son mínimos en los últimos 

cinco años (OCDE, 2012).  

En el ámbito educativo la desigualdad está también presente: aunque las chicas 

de los países de la OCDE obtienen mejores calificaciones que sus compañeros varones, 

estudian menos carreras que repercuten en empleos de mayor remuneración (ámbito 

científico-tecnológico). Los empleos a los que acceden son en mayor medida a tiempo 

parcial, tienen menos probabilidades de promocionar profesionalmente, y, en conjunto, 

sus sueldos son 15% más bajos que los de los hombres de manera general. En esta 

misma línea, la maternidad aparece también como un factor potente que aumenta la 

desigualdad, como se muestra con el aumento con la edad de la brecha de género.  

Si a estos datos, pertenecientes a países en donde el acceso a la escuela es 

obligatorio para niños y niñas, es decir, no existe discriminación de género en la 

entrada, cabe preguntarse por las razones por las que se presentan diferencias en 

función del sexo según se avanza en la escolaridad. Y que son el antecedente de la 

desigualdad social.  

Abundando en lo mismo, no es posible olvidar la subrepresentación de las 

mujeres en los ámbitos sociales de mayor influencia: en cargos políticos, en las altas 

instancias de los órganos de poder (p.e. el judicial), en las sociedades científicas, en los 

órganos de dirección de las universidades, etc. 

Por último, es preciso recordar la preocupación social por la violencia de género, 

gravísimo problema en cuanto afecta a todas las mujeres de cualquier edad y condición. 

Los avances legislativos no parecen seguirse al mismo ritmo en el conjunto de la 

sociedad. Los datos procedentes del Informe de la Primera Encuesta sobre la percepción 

social de la violencia sexual (2018), realizado por la Delegación de Gobierno para la 

Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, son 

altamente preocupantes. Así, se observa la interiorización de sesgos de desigualdad que 

culpan a la mujer víctima de las agresiones como responsable de los ataques, uno de los 

resultados más llamativos. Además, en las entrevistas presenciales realizadas a 2.465 

personas de ambos sexos mayores de 16 años, la muestra poblacional del estudio, las 

respuestas señalan que el 40,9% de los hombres y el 33,4% de las mujeres consideran 

que la responsabilidad para controlar el acoso sexual reside en la mujer acosada. En el 

mismo sentido, el 43,7% de la población española muestra algún grado de acuerdo con 

la idea de que si una mujer no tiene intención de mantener relaciones sexuales con un 
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hombre no debería coquetear con él, al tiempo que el 47,7% cree en mayor o menor 

grado que el alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer.26  

El Observatorio contra la Violencia doméstica y de género del Consejo General 

del Poder Judicial, en su informe de marzo de 2018, señala a su vez datos aún más 

preocupantes en referencia a los delitos de violencia contra la mujer cometidos por 

menores. Así, advierte del significativo aumento de este tipo de delitos, cuyos 

protagonistas son chicos por debajo de los 18 años, cometidos entre los años 2016 y 

2017: “Los juzgados de menores enjuiciaron en 2017 por delitos en el ámbito de la 

violencia contra la mujer a 266 menores de edad, cifra sensiblemente superior a la del 

año 2016, que fue de 179.Se impusieron medidas en 249 casos, 210 relativos a menores 

españoles y 39, a menores extranjeros”27. 

De nuevo, estos datos interpelan de manera directa a la escuela al llamar la 

atención sobre el desarrollo de su función educativa en el ámbito de la enseñanza 

intencional en igualdad desde el inicio de la escolarización, y en la prevención de la 

violencia de género, articulando de forma sistemática y organizada en el currículo 

educativo la formación afectivo-sexual, de manera especial en la educación secundaria.  

 

 

La colaboración entre los ámbitos jurídico y educativo 

 

La preocupación por los problemas que acabamos de exponer, junto a la 

conciencia y convicción de que la prevención es la herramienta clave para los avances 

en igualdad, y de que la escuela como institución cumple un papel clave, ha llevado a la 

propuesta de implantar un programa educativo, con participantes del ámbito judicial, en 

donde se haga visible ante el alumnado la presencia y funciones de la justicia desde una 

perspectiva de género en la sociedad, adoptando la denominación de “Educando en 

Justicia Igualitaria”.  

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), responsable de su diseño y 

desarrollo, informa de las tres señas de identidad que lo orientan: Igualdad, Educación y 

Justicia, teniendo como objetivos generales el acercamiento del alumnado a la justicia y 

la formación e información sobre la incorporación de la perspectiva de género a la 

interpretación de los hechos sociales.  

 
26 Disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-

Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/. Consultado el: 10 ago. 2018. 
27Disponible en: 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2018/doc/Percp_Vi

olencia_Sexual.pdf. Consultado el: 3 jul. 2018. 
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Fundamentación teórica: avanzando en coeducación 

 

Un reciente artículo de Pilar Ballarín (2019) es titulado por la autora, reconocida 

investigadora en el campo de la Teoría e Historia de la Educación, del siguiente modo: 

¿Por qué llamamos educación a la que no coeduca? Es así como, coincidiendo con 

sociólogas de larga trayectoria en el estudio de la escuela en tanto que institución 

socializadora y reproductora de los roles de género, Marina Subirats y Amparo Tomé, 

Ballarín plantea la coeducación como una necesidad urgente desde el inicio de su 

reflexión.  

La magistrada Gloria Poyatos, impulsora del programa que aquí se presenta, 

suele decir que “La educación es la vacuna frente a la violencia de género”. Con ello 

apunta, desde su experiencia en el día a día del ejercicio de su profesión en los juzgados 

de lo Social, como igualmente ve en causas semejantes la magistrada Ana María 

Fernández Valentí, también jueza de lo Social, lo que la investigación educativa viene 

señalando desde sus inicios: que si la escuela no interviene en los procesos de 

socialización de niños y niñas y de jóvenes adolescentes, la reproducción de los roles de 

género, en donde las mujeres ocupan de manera sistemática un lugar secundario, está 

asegurada. El sistema sexo-género, así, sustenta las interacciones cotidianas desde el 

momento del nacimiento, en la familia como primera instancia de socialización, en los 

grupos de iguales, en los medios de comunicación social, en las redes sociales, en todos 

los entornos en donde las personas nos relacionamos.  

Las sociedades democráticas y formalmente avanzadas, sin participar en la 

segregación explícita de las niñas y mujeres en el ámbito escolar, reproducen la 

discriminación, como hemos señalado en la introducción de este trabajo. De tal modo 

que resulta imprescindible, si se quieren promover los avances, que los procesos 

escolares, en todos los ámbitos del sistema educativo, asuman las funciones que 

garanticen la igualdad real y la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, la 

jerarquización educativa presente en la organización de los centros, como señala 

Heredero de Pedro (2017), forma parte del sistema que promueve la desigualdad en la 

institución escolar y ha de someterse a procesos de revisión profunda.  

Díaz Aguado y Martín Seoane (2011), desde el campo de la psicología de la 

educación, realizaron una revisión de estudios sobre las relaciones de convivencia en la 

escuela, destacando el hecho de que las diferencias en el comportamiento de hombres y 
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mujeres no se explican desde las diferencias debidas al sexo biológico, sino, 

esencialmente, a lo que denominan generalización transcultural de los estereotipos 

sexistas. Son estos los que explican en gran medida creencias y comportamientos que, 

interiorizados de forma inconsciente, sustentan la desigualdad en forma de prejuicios. 

Hemos hecho referencia más arriba a la elección de carreras por las mujeres, que las 

sitúa en condición de inferioridad en el mercado laboral, y, aun brevemente, es el 

momento de reseñar el papel del currículo escolar y las actuaciones del profesorado 

desde donde también se construye la desigualdad.  

Numerosos estudios muestran los distintos ámbitos de discriminación en el seno 

de la escuela: desde el androcentrismo de los libros de texto, con la ausencia de 

referentes femeninas, con el tratamiento de la ciencia (ignorando la parte específica 

biológica de las niñas y mujeres), con el uso del lenguaje. Asimismo, se han presentado 

resultados sobre las distintas atribuciones de éxito y fracaso de las alumnas y los 

alumnos y del comportamiento diferenciado del profesorado con unas y otros. El uso de 

los espacios, la influencia del atuendo, el lenguaje, entre otros factores, y las relaciones 

que se establecen entre las distintas personas y colectivos, participan, asimismo, de los 

estereotipos de género presentes en el ámbito escolar.  

Pero, ofreciendo estos análisis explicaciones plausibles sobre la desigualdad, es 

preciso mencionar la influencia particularmente dañina que el mito del amor romántico 

ejerce en las niñas y las jóvenes adolescentes, que promueven la dependencia 

emocional, limitan la autonomía y sientan las bases de la sumisión. Características que 

subyacen a la violencia de género (YUSTE; SERRANO; GIRBÉS; ARANDIA, 2014) 

en los casos más extremos. 

Marina Subirats, Amparo Tomé y Nuria Solsona (2019) en un libro de muy 

reciente publicación, de título que anticipa el contenido de interesantes artículos 

(Coeducar: poner la vida en el centro de la educación), destacan la importancia esencial 

de reforzar la que también denominan educación feminista (“No es una opción, es una 

exigencia”), al tiempo que proponen actuaciones en los diferentes niveles y ámbitos del 

sistema educativo que garanticen su éxito y continuidad. Las expertas exponen la 

necesidad de implicar a equipos directivos, profesorado, administradores educativos y 

responsables políticos. Su amplia experiencia investigadora en coeducación, les 

permiten avisar de la dificultad del cambio, así como de su necesidad, y también de las 

resistencias y dificultades para llevarlo a cabo. Siendo así que señalan el conjunto de 

tareas específicas con perspectiva de género de las que debe ocuparse cada sector y 
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colectivo educativo: el profesorado, trabajando en la revisión de sus metodologías 

didácticas y en los contenidos curriculares; los equipos directivos, en la promoción de la 

organización de los tiempos y espacios coeducativos más allá de las aulas (como los 

patios), y, por último, la administración educativa elaborando el diseño de un marco 

legal promotor de la igualdad real.  

 

 

El programa Educando en Justicia Igualitaria: origen, contenidos y evaluación 

 

El programa nació en junio de 2016 en el seno de la AMJE, con la idea de 

proporcionar formación en género tanto a las personas que trabajan en justicia como a 

los menores. Se buscaba la promoción de un tipo de formación innovadora, que, 

vinculada a los problemas cotidianos de la vida y a las soluciones que se dan desde el 

ámbito judicial, se orientase a la transformación y el cambio de los y las participantes.  

La isla de Lanzarote (perteneciente al archipiélago de las Islas Canarias) fue el 

primer escenario en donde se implantó, en el curso escolar 2016/17, coordinado por la 

magistrada Dª Gloria Poyatos y con la participación de doce centros educativos. El 

primer equipo estuvo compuesto por cuarenta profesionales voluntarias, operadores y 

operadoras de todos los ámbitos que actúan en el medio judicial, distribuidos en cinco 

equipos. El alumnado foco de las actuaciones pertenecía a distintos cursos de Educación 

Secundaria obligatoria y postobligatoria (3er. y 4º cursos de ESO, y 1º y 2º de 

Bachillerato, de 15 a 18 años) La valoración del funcionamiento, altamente positiva, 

animó a continuar con la experiencia en la isla hasta el día de hoy, durante los cursos 

escolares 2017/18 y 2018/19. 

Asimismo, a partir del pasado curso 2018/19, se ha seguido ampliando a otras 

Comunidades Autónomas y provincias españolas, con la participación de una variedad 

de equipos judiciales multidisciplinares y numerosos centros adscritos al programa bajo 

la coordinación de las magistradas que actúan en los distintos territorios28.  

 

 

 

 

 

 
28 El impacto del programa –aun sin haberse realizado una evaluación rigurosa en términos científicos-, 

ha sido tal que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Valencia, en donde hay ya numerosos centros 

educativos adscritos al programa y varios equipos judiciales participando, desde el pasado 2018 ha sido 

incluido en el Plan de Igualdad autonómico como recomendación de la administración para su 

implantación generalizada en los centros de la región.  
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El caso de la Comunidad Autónoma de Madrid: Evaluación del programa 

 

Bajo la coordinación de la magistrada Dª Ana Fernández Valentí, titular del 

Juzgado Social 2 de Móstoles, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, el 

programa se está implementando con la participación de un equipo judicial-educativo de 

profesionales de una variedad de campos: judicatura (Social y de Violencia de Género), 

fiscalía, abogacía, forensía, procuraduría y policía local. Asimismo, las funciones de 

coordinación y asesoramiento educativo las lleva a cabo una experta en psicología de la 

educación.  

El primer paso fue la presentación del programa por la magistrada coordinadora 

y socia de la Asociación de Mujeres Juezas a la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Móstoles, que colaboró en su desarrollo. El Instituto de Educación 

Secundaria Manuel de Falla, un centro educativo de tamaño medio se ofreció a 

participar en la implementación del programa. Así el director del centro pasó a formar 

parte del equipo, desarrollando las tareas de coordinación con el profesorado para la 

selección del grupo de alumnado participante, entre otras funciones.  

 

 

Evaluación del programa 

 

Si bien un indicador de éxito del programa es su rápida expansión por 

numerosos centros educativos de toda España –a pesar de la dificultad que supone el 

escaso tiempo disponible por parte de las magistradas responsables últimas de la puesta 

en marcha y organización de los equipos judiciales-, no se ha realizado hasta el 

momento una evaluación rigurosa que permita generalizar los resultados positivos en la 

población participante, alumnado y profesionales.  

El equipo judicial-educativo contempla la medición de los resultados del 

programa, atendiendo a los requisitos que exigen las evaluaciones de programas como 

ámbito específico de estudio. Así, en colaboración con la Universidad de Alcalá, un 

equipo de investigadoras expertas en estudios de género en educación ha diseñado la 

metodología de evaluación. En proceso en estos momentos, se han llevado a cabo dos 

talleres con alumnado de 4º de ESO con objeto de recoger sus ideas previas sobre 

materias de igualdad, sexismo, relaciones afectivo-sexuales entre chicos y chicas, etc.  

Con objeto de medir el impacto del programa en el centro y en el alumnado, se 

ha preparado una batería de instrumentos de evaluación –escalas tipo Likert de grado de 

acuerdo- para distribuir entre los y las participantes en dos momentos: previo y posterior 
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a la implantación y desarrollo del programa. Por su parte, se elaborarán instrumentos de 

carácter cualitativo (grupos de discusión y entrevistas en profundidad) para evaluar el 

impacto del programa desde el punto de vista de los adultos participantes. Las fases de 

evaluación se ajustan a las fechas de implantación y desarrollo del programa, en el 

presente curso académico 2019-20, teniendo previsto el análisis y la difusión de sus 

resultados a lo largo del curso 2020-21. 

Por último, hay que señalar asimismo que en estos momentos el programa se 

está implementando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (México), siendo la 

población estudiantil participante de distintos campos de conocimiento, como derecho, 

psicología, medicina, etc. Este aspecto, que incluye la novedad de ampliación de la edad 

del alumnado en los momentos iniciales de diseño del programa, resulta de especial 

interés ya que permitirá analizar el impacto en las creencias y estereotipos sexistas en 

población más allá de la etapa adolescente.  

 

Figura 1 – Equipo judicial de estudiantes 

 

 
*Nota: Equipo judicial de estudiantes de educación secundaria en la representación de un juicio 

en Sala de Vistas del edificio judicial de Arrecife, en la isla de Lanzarore (2017) 

Fuente: Colección de los autores 

 

 

Fines y objetivos 
 

Es un programa pionero orientado a la formación en perspectiva de género, 

dirigido a tres colectivos distintos: familias, educadores/as y jóvenes de 9 a 18 años. Se 

estructura en torno a tres ejes: la igualdad, la justicia y la educación, con dos pilares 
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fundamentales: el acercamiento de los y las jóvenes a la justicia y la perspectiva de 

género. 

Los participantes son escuelas de distintas etapas educativas, como población 

objeto de la formación, y todos los estamentos de la justicia (judicatura, forensía, 

abogacía, fiscalía, secretarios/as judiciales etc.), como profesionales voluntarios que 

conforman el equipo de formadores/as. Su objetivo es doble: contribuir al desarrollo de 

la educación en género del alumnado, y al avance en el mismo campo del equipo 

procedente de la judicatura.  

El proyecto tiene tres objetivos generales:  

1. Formar sobre el concepto de Justicia Igualitaria, especialmente, entre los 

y las más jóvenes, con el objetivo de sensibilizarles ante las discriminaciones y 

violencias de género, así como frente a los estereotipos y prejuicios sexistas. 

2. Acercar alumnado al mundo judicial, a través de visitas guiadas a las 

instalaciones judiciales y asistencia a juicios públicos.  

3. Informar sobre las salidas profesionales vinculadas a la justicia y 

promover el trabajo en equipo.  

 

 

Diseño de la intervención 

 

El diseño y la dirección del programa se ha realizado desde la Asociación de 

Mujeres Juezas de España (AMJE), que se integra en la “International Association of 

Women Judges” (IAWJ). La AMJE parte de la necesidad de informar, concienciar y 

sensibilizar a la ciudadanía en general y a las/os juezas/es en particular sobre la 

necesidad de defender los derechos humanos de toda la ciudadanía, con especial énfasis 

en las mujeres y niñas. La constatación de una generalizada situación de desigualdad 

por razones de género, así como la existencia de violencia frente a las mujeres y las 

niñas, es una experiencia directamente observable en los juzgados de todos los ámbitos. 

Entre los fines sociales de la asociación se incluye la promoción y defensa de un sistema 

judicial que asegure el acceso igualitario a la justicia de todas las personas y, en especial 

a mujeres y menores; la promoción de la libertad, dignidad e igualdad sustantiva y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y la erradicación de la discriminación de la 

mujer, así como la divulgación y capacitación en igualdad fomentando el diálogo sobre 

las problemáticas que afectan a la mujer. 
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El programa está dirigido al alumnado de primaria (a partir de los 9 años) y 

secundaria, al personal educativo y a las familias. 

 

 

Diseño de la formación 

 

1. Los equipos judiciales 

El programa consta de tres bloques didácticos con objetivos diferenciados y 

complementarios. El propósito es divulgar una visión holística de la justicia igualitaria. 

El primer paso es la creación de los equipos judiciales, compuestos idóneamente 

de cinco a 12 profesionales, informando del carácter voluntario de la participación en la 

formación de los chicos y chicas. Su carácter multidisciplinar, que integra personas de 

todos los estamentos judiciales, representa la diversidad profesional de la justicia con el 

objetivo de para mostrar una visión plural y realista de la justicia igualitaria. La 

coordinación del equipo es responsabilidad de una socia –habitualmente magistrada- de 

la AMJE, elegida por los y las integrantes del equipo. Los equipos judiciales recibirán 

formación antes y durante la implementación del proyecto, en materia de género, a 

través del material preparado ad hoc, facilitado por la AMJE. 

 

 

Bloques de formación 

 

1.1. Primer bloque: los equipos judiciales en las escuelas.  

Los equipos judiciales multidisciplinares se desplazan a las escuelas, con objeto 

de impartir charlas con microponencias de 10-12 minutos. Las y los miembros de los 

distintos estamentos exponen su visión sobre el sentido de la justicia con perspectiva de 

género desde el punto de vista de su especialización profesional, en coordinación con 

un/a profesora o profesora del centro que se encarga de la organización y dinamización 

del debate con el alumnado. 

Además, con objeto de fomentar el debate, se utiliza material audiovisual, 

proyectándose un breve vídeo sobre las discriminaciones y violencias de género en el 

mundo. El contenido didáctico alude al papel de la mujer en la historia y en la justicia, 

su actual posición en los distintos países del mundo y específicamente en el país de 

implementación del proyecto. Una parte de los contenidos promueve el acercamiento a 

las diferentes variedades de violencias de género, con especial énfasis en el uso de las 

nuevas tecnologías, micromachismos, estereotipos y prejuicios sexistas, brechas de 



 

140 

 

género, etc. La sesión finaliza con la apertura de un debate, animando al alumnado a 

formular preguntas, opiniones, dudas, etc. a cualquiera de las personas del equipo 

judicial, promoviendo su participación.  

1.2.  Segundo Bloque: conociendo la Justicia desde dentro. 

El objetivo de es acercar la Justicia a los y las jóvenes. Para ello se asigna un 

equipo judicial para cada grupo de entre 30-40 estudiantes, organizando una visita 

guiada al Edificio Judicial más próximo al centro educativo en donde se mostrará el 

funcionamiento de las instalaciones, sedes judiciales, forensía, fiscalía, abogacía, 

procuradores/as, decanatos, etc. y las funciones y competencias de los distintos 

operadores judiciales.  

Con anterioridad a la visita, de acuerdo con la jueza integrante del equipo, se 

concierta el día en el que tendrán lugar uno o varios juicios en los que se cuestione el 

derecho a la igualdad o no discriminación por razón de género o sexo, a los que asistirá 

el alumnado. Posteriormente, el juzgador/a facilitará las oportunas explicaciones, 

estableciendo un diálogo con los chicos y chicas para aclarar dudas que hayan surgido 

durante su observación del proceso judicial.  

1.3. Tercer bloque: el Proyecto Igualitario y escenificación de Juicio con 

perspectiva de género. 

Este bloque busca la participación directa del alumnado, promoviendo la 

capacidad de trabajo en equipo, de investigación y sus habilidades comunicativas a 

través de la realización de un trabajo de contenido igualitario (preferiblemente 

audiovisual, o en su caso, escrito) sobre un tipo específico de violencia de género.  

La segunda parte se centra en la preparación de un juicio con perspectiva de 

género por los alumnos y alumnas. Se escenificará en una Sala de Vistas de las 

instalaciones judiciales, con reparto de los papeles de los distintos operadores que 

participan en juicio, a los que se les proveerá de la indumentaria correspondiente (togas, 

etc.) para colaborar en la interiorización del rol que van a desempeñar. Al involucrar a 

los chicos y chicas se pretende, asimismo, romper el alejamiento de la justicia y 

desarrollar sus habilidades dialécticas a efectos de valorar su posible futuro profesional. 

Para la preparación del juicio contarán con la asistencia (virtual) de todas las personas 

integrantes del equipo judicial que se coordinarán con el personal educativo. El 

alumnado puede elegir entre las nueve materias siguientes para la elaboración del 

proyecto (escrito o audiovisual) y la preparación del juicio:  
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a) Desigualdades salariales entre hombres y mujeres (“Brecha Salarial”). 

Preparación Juicio Laboral. 

b) Conciliación de la vida Laboral y Familiar (reducción jornada, 

excedencias etc.). Preparación Juicio Laboral  

c) Las limitaciones profesionales de la mujer (“techo de cristal” o “suelo 

pegajoso”). Preparación Juicio Laboral. 

d) La violencia de género. Preparación Juicio Penal. 

e) Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Preparación 

juicio penal. 

f) Violencias machistas y nuevas tecnologías (“Sexting”, “grooming”, 

“Sextorsion”, etc). Preparación Juicio Penal. 

g) Acoso sexual ocupacional. Preparación Juicio Laboral. 

h) La feminización profesional (profesiones feminizadas más precarias). 

Preparación Juicio Laboral. 

i) Violencia sexual 

 

La implantación de los tres bloques se hará de acuerdo con las necesidades del 

alumnado y su edad y circunstancias especiales, debiendo efectuarse una adaptación del 

programa a la edad del alumnado, del voluntariado, y de las dimensiones de las 

instalaciones judiciales. Por ello, se propone la elaboración de un cronograma que 

contemple las distintas fases de las actuaciones, en coordinación con las 

Administraciones públicas competentes, los centros educativos y los equipos judiciales. 

 

2. Materiales 

a) Educativos: el centro de enseñanza aporta el lugar adecuado para impartir 

las charlas presenciales y ordenador y pantalla para proyección del video introductorio a 

las charlas. (Primer Bloque) 

b) Judiciales para la escenificación del juicio: togas, pelucas u otros 

ornamentos exigibles en profesiones vinculadas a la justicia en España que deberá 

utilizar el alumnado durante la escenificación del juicio en las instalaciones judiciales. 

(Tercer Bloque) 

3. Duración del programa. Los equipos judiciales elaboran un cronograma 

de aplicación de los tres bloques en coordinación con los centros de enseñanza y las 

administraciones correspondientes. Se recomienda adecuar la prolongación del proyecto 
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al curso escolar, distribuyendo cada uno de los bloques en función de las necesidades y 

disponibilidad del centro educativo.  

4. Convenios de colaboración. Se suscribe un convenio de colaboración con 

las Administraciones correspondientes, y en su caso, con los colegios profesionales que 

participen. La colaboración por parte de los operadores judiciales y otros participantes 

en el equipo será voluntaria y altruista. 

5. Medición del impacto del programa y evaluación. En un apartado 

anterior se ha anticipado el diseño de la evaluación del programa, con objeto de 

generalizar los resultados. En su caso, a efectos de medir el impacto social y educativo 

del proyecto “Educando en Justicia Igualitaria” en el centro, así como los cambios en el 

alumnado, en caso de que no se pueda contar con la participación de un equipo 

investigador experto en evaluación, se distribuirá un cuestionario para conocer el grado 

de sensibilidad ante las discriminaciones, antes y después de la implementación del 

programa. En la medida en que sea posible, esta información será anónima y 

confidencial, siendo únicamente el equipo de evaluación conocedor de los resultados 

obtenidos. 

 

 

Consideraciones finales 

 

La urgencia de la intervención orientada al cambio hacia una sociedad en donde 

mujeres y hombres se relacionen libre e igualitariamente, y disfruten del afecto basado 

en el respeto mutuo y el deseo compartido, es un sentir del que participan todos los 

ámbitos de la sociedad actual. La colaboración de profesionales de ámbitos tan dispares 

como la justicia y la educación, en donde no se conocen experiencias de trabajo 

conjunto, es un valioso precedente. La construcción de escuelas libres de sexismo y 

violencia de género, en donde comienza a generalizarse –si bien con, hasta el momento, 

un compromiso insuficiente por parte de las administraciones educativas- en España y 

en otros países europeos y en otros continentes. El objetivo principal de la presentación 

de este trabajo es, por tanto, doble, animar a centros y profesorado a la transformación 

de sus centros, apoyándose en la colaboración de la justicia con perspectiva de género 

que persigue los mismos objetivos. El programa Educando en Justicia Igualitaria es la 

oportunidad para avanzar.  
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Tudo o que um garoto e uma garota devem saber: análise de dois “manuais” 

generificados para adolescentes 

 

 

 

Mariane Pizarro de SOUZA 

Lourdes Madalena Gazarini Conde FEITOSA 

 

 
Toda vez que você 

diz para a sua filha 

que grita com ela 

por amor 

você a ensina a confundir 

raiva com carinho 

o que parece uma boa ideia 

até que ela cresce 

confiando em homens 

violentos 

porque eles são tão parecidos 

com você 

- aos pais que têm filhas 

(Rupi Kaur) 

 

 

 

O termo gênero surgiu no seio da segundo onda do movimento feminista, na 

década de 1960, tornando-se uma categoria analítica que visa compreender como os 

papeis e comportamentos atribuídos de maneira diferente e desigual para os sujeitos 

femininos e masculinos foram histórica e culturalmente concebidos. 

Tal perspectiva entende que todas as relações sociais são transpassadas pelas 

questões de gênero, que produzem e reproduzem padrões de ser e viver para indivíduos 

definidos como mulher ou homem. Os diferentes sujeitos, portanto, são socializados e 

educados a serem femininos ou masculinos, entretanto, essa educação não é somente 

realizada em ambientes familiares, escolares ou religiosos, mas é instrumentalizada 

pelos mais diversos mecanismos sociais como os livros, por exemplo. 

Desse modo, ao realizar uma análise documental de dois livros direcionados ao 

público adolescente, os quais se autodenominam como repositórios dos saberes que todo 

garoto e garota devem saber, essa pesquisa procurou compreender quais são os tais 

“saberes” necessários para esse público jovem e quais são as concepções de 

masculinidade e feminilidade apresentadas nesses “manuais” generificados.  
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Gênero e sexualidade na adolescência: um breve estudo bibliográfico 

 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1980, p. 09). Essa 

célebre frase de Simone de Beauvoir, pensadora e teórica feminista do século XX, está 

em sua obra clássica - O Segundo Sexo. Nela, a autora analisa e denuncia as opressões e 

injustiças sofridas pelas mulheres. Beauvoir escreve seus pensamentos no período em 

que mulheres e teóricas do feminismo começam a buscar respostas para compreender a 

genealogia dessas opressões e a histórica desigualdade e subordinação a que são 

impostas as mulheres, ou seja, elas almejavam entender quais eram as origens do 

patriarcalismo e como este afetava as vivências femininas. 

Apesar de, no início, o âmago desses estudos ser somente o sujeito feminino, 

com o surgimento da análise de gênero nos anos de 1980 há um deslocamento 

significativo no cerne das pesquisas, as quais passaram a estudar como os discursos e 

símbolos de poder que permeavam a figura feminina e a subjugavam, também afetavam 

os homens e as acepções de masculinidade.  

Diante disso, Dagmar Meyer (2003) propõe quatro implicações para o uso da 

categoria analítica gênero como um instrumento teórico e político: primeiramente, 

gênero sinaliza que, por meio dos mais diversificados tipos de práticas e instituições, os 

sujeitos são construídos e formados enquanto femininos e masculinos, em um processo 

que não é linear ou contínuo, e muito menos completo ou com um fim determinado. 

Através desse pressuposto teórico, é possível perceber que há uma articulação imbricada 

entre gênero e educação, mas não somente a educação escolar, familiar ou religiosa, 

mas também o sentido mais amplificado de educação, que envolve todo o complexo 

contexto social vivenciado pelos sujeitos que, na contemporaneidade, inclui os veículos 

de “comunicação de massa, os brinquedos, literatura, música, cinema” (MEYER, 2003, 

p. 19). E é no interior dessa esfera social que o indivíduo se constitui e é educado a se 

conhecer e a se reconhecer enquanto mulher e/ou homem. Entretanto, é perceptível que 

há uma naturalização desses processos educativos que precisam ser analisados e 

problematizados.  

A segunda questão abordada pela autora envolve o conhecimento de que os 

sujeitos nascem e vivem em determinado tempo, espaço, local, cultura e sociedade, ou 

seja, se formam em circunstâncias específicas, havendo, então, a possibilidade de 

definições conflituosas e múltiplas das vivências femininas e masculinas. Portanto, tal 
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visão nega a existência de uma única forma de ser homem ou ser mulher (MEYER, 

2003; LOURO, 2015). 

O terceiro ponto discutido por Meyer destaca que, como elucidado 

anteriormente, o conceito de gênero, apesar de ter nascido no seio das teorias feministas 

e, no início, ter como figura central a mulher, também, passa a abranger o homem e a 

definição de masculinidade. Ela afirma que os estudos empreendidos por meio dessa 

vertente analítica devem tomar como base as relações sociais e de poder que 

construíram e ainda constroem homens e mulheres como “sujeitos de gênero”. Portanto, 

a frase de Simone de Beauvoir mencionada, implica em como as mulheres tornam-se e 

são constituídas enquanto mulheres, assim como todos os padrões de comportamento 

tradicionalmente associado à figura masculina, como força e racionalidade. E a partir do 

entendimento desse processo, se faz necessário que estudos e análises de gênero se 

centrem nos instrumentos e práticas sociais e culturais que permeiam, constituem e 

definem as noções dos espectros de masculinidade e feminilidade. Reiterando essa 

discussão, Louro (2015, p. 25-26) argumenta que: 

 
Ao dirigir o foco para o caráter “fundamentalmente social”, não há, 

contudo, a pretensão de negar que o gênero se constituiu com ou 

sobre corpos sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas 

enfatiza, deliberadamente, a construção social e histórica produzida 

sobre as características biológicas. 

 

A última reflexão proposta por Meyer centra-se na questão de que os estudos de 

gênero não devem se focar unicamente, de forma reducionista, na análise de funções e 

papéis femininos e masculinos, uma vez que, para ampliar o cerne das pesquisas, deve-

se considerar que as instituições sociais, signos, normas, leis, saberes, doutrinas e 

ideologias políticas são atravessadas e compostas por relações de poderes que estão 

relacionadas com as representações de feminino e masculino, e que são responsáveis 

por produzir, manter e ressignificar os discursos sobre as desigualdades e diferenças de 

gênero. 

Ao considerar as reflexões feitas pelas autoras acima de que a sociedade, como 

um todo, é atravessada e permeada pelas relações de gênero e pelas atribuições culturais 

associadas ao sexo biológico, pode-se levantar alguns questionamentos, como, quando 

tais relações começam a fazer parte da vivência dos diferentes sujeitos? Como essas 

começam a ser internalizadas e a moldarem as identidades dos indivíduos? Como os 

elementos culturais são generificados e afetam as figuras masculinas e femininas?  
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É importante destacar que o conceito de identidade é aqui compreendido como 

parte da subjetividade dos seres humanos, como proposto por Louro (2015, p. 29): “[...] 

ao afirmar que gênero constitui a identidade do sujeito (assim como etnia, a classe, ou a 

nacionalidade, por exemplo) pretende-se referir, portanto, a algo que transcende o mero 

desempenho de papéis, a ideia é perceber o gênero fazendo parte do sujeito, 

constituindo-o”. 

Alice Amaral, Diana Santos, Helen Paes, Isabele Dantes, Denice Santos (2017) e 

Gabriela Bordini e Tania Sperb (2012) buscaram, em suas pesquisas, justamente 

identificar quais concepções de gênero eram apresentadas nas narrativas de adolescentes 

e como esses papéis eram internalizados e sociabilizados por eles, e os dois estudos 

obtiveram resultados convergentes. As análises concluíram que os adolescentes 

entendem as atribuições masculinas como aquelas relacionadas ao exercício de 

atividades que demandam força física, além de caracterizarem os homens como seres 

racionais, violentos e detentores de impulsos sexuais incontroláveis. Enquanto as 

mulheres são associadas ao sentimentalismo, maternidade, sensualidade, beleza, 

docilidade, fragilidade e à monogamia. 

O estudo de Bordini e Sperb (2012) também apontou que apesar da 

homossexualidade feminina não ser citada pelos adolescentes nas entrevistas, a 

homossexualidade masculina e a transexualidade são vistas sob uma ótico 

preconceituosa e pejorativa por parte dos entrevistados. Outro ponto abordado por essa 

pesquisa, e também pela análise de Stella Toquette e Marília Villhena (2006), acerca da 

saúde e sexualidade na adolescência é que enquanto os meninos são hiper sexualizados 

ao sofrerem pressão para se relacionarem sexualmente com o maior número possível de 

meninas para serem considerados “machos”, as jovens garotas que tiverem diversos 

parceiros sexuais são julgadas como “fáceis” e estigmatizadas como “vadias”. 

Ao estudarem gênero e sexualidade na adolescência sob a perspectiva da saúde, 

Toquette e Vilhena (2006) problematizam o quanto os padrões comportamentais ligados 

ao gênero e à sexualidade geram consequências diretas na saúde mental e na saúde 

física dos jovens. Segundo as autoras, a taxa de mortalidade de adolescentes homens é 

alta, uma vez que são socializados para serem competitivos, agressivos, violentos e a 

não demonstrarem sinais de fragilidade, tanto física quando emocional, e isso também 

acarreta em uma não preocupação com a saúde. Eles são os mais propensos a se 

envolverem com álcool, drogas, brigas e a fazerem sexo sem proteção. Enquanto a 

sexualidade feminina é compreendida como subordinada à conquista e aos desejos 



 

149 

 

masculinos, abnegada e submissa à dominação dos homens. Elas são as que mais 

sofrem com abuso e violência sexual, principalmente de seus parceiros. As autoras 

também enfatizam que muitos homens não utilizam camisinha para se protegerem ou 

protegerem as parceiras de contraírem ISTs, e frequentemente as obrigam a ter relações 

sexuais sem a utilização de preservativos. Toquette e Villhena (2006, p. 03) ainda 

ressaltam que “A violência de gênero é tão naturalizada culturalmente que muitos 

homens ignoram que estão praticando violência e muitas mulheres não se percebem 

violentadas. As meninas são educadas para aceitar passivamente a violência masculina”. 

Os resultados apresentados pelas autoras permitem vislumbrar que a construção 

dos papeis e da identidade de gênero ocorre por meio da interação do sujeito com o seu 

meio social e cultural. Portanto, é através do contato com os diversos discursos, 

símbolos, representações e principalmente por meio da linguagem, que os sujeitos 

conhecem e internalizam as regras e os ditames que definem o que é considerado como 

socialmente aceitável em relação ao “ser menina” ou “ser menino”.  

 

 

Manuais generificados: engendrando meninos e meninas 

 

Como destacado por Dagmar Meyer (2003), os sujeitos são educados para serem 

meninos ou meninas de acordo com os padrões comportamentais considerados 

adequados para os seus sexos biológicos, e essa educação não somente ocorre através 

das instituições escolares ou religiosas, mas é transpassada por toda a socialização dos 

indivíduos, que inclui as suas leituras. Nos anos 2000 a editora Melhoramentos publicou 

dois livros que podem ser denominados de manuais generificados, uma vez que ambas 

as obras têm por objetivo trazer informações e “instruções” ditas como necessárias para 

o público adolescente. Entretanto, os livros são generificados, pois um é intitulado de 

“Coisas que toda garota deve saber” (RUGEN, 2000), enquanto o outro tem o nome de 

“Coisas que todo garoto deve saber” (VILELA, 2000), ou seja, as obras são 

direcionadas para os gêneros específicos, o feminino e o masculino respectiva e 

impreterivelmente.  

A autora de “Coisas que toda garota deve saber”, Samantha Rugen (2000), é 

uma inglesa que escreveu o livro com 17 anos, o qual se tornou um best-seller na 

Inglaterra e foi publicado em diversos países. A obra “Coisas que todo garoto deve 

saber”, é de autoria do brasileiro Antonio Carlos Vilela (2000), que estudou cinema na 

Universidade de São Paulo e possui diversas obras voltadas para o público adolescente 
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como “Sexo! Não é tudo na vida... Então por que eu penso nisso o tempo todo? (1995) e 

“Mais coisas que toda garota deve saber” (2000). Vilela claramente se inspirou no livro 

de Rugen para escrever a sua obra, uma vez que, além da óbvia similaridade entre os 

títulos, seu livro segue uma estrutura de capítulos e temáticas bem semelhantes com os 

da autora. A capa do livro de Rugen (2000) é vermelha e apresenta uma menina de 

cabelos longos com alguns objetos considerados comuns à socialização feminina, como 

flores, batons, cosméticos, um coração e um telefone. Enquanto na capa amarela da obra 

de Vilela (2000) há um menino de boné segurando um skate, rodeado por uma mochila, 

um preservativo, um creme para acne, um lanche, um vídeo game, óculos, canetas e 

uma folha de papel, e acima de sua face há um balão de pensando com o rosto de uma 

menina. 

Com linguagem acessível e divertida para atrair o público jovem, ambos os 

livros têm os primeiros capítulos voltados a elucidar as mudanças corporais que 

ocorrem no período da adolescência. No livro para meninas, a autora foca-se em 

esclarecer e a informar sobre a naturalidade da menstruação, o crescimento dos seios, o 

uso dos primeiros sutiãs, os sintomas da tensão pré-menstrual (TPM) e os diferentes 

tipos de absorventes descartáveis que existem. O texto de Vilela (2000) explica acerca 

das modificações físicas que ocorrem nos corpos masculinos como o aumento do pênis 

e da bolsa escrotal, o engrossamento da voz, a produção de mais oleosidade da pele, o 

aparecimento de acnes e a acentuação dos odores do suor. Ambos se preocupam em 

trazer informações relacionadas à saúde, como a importância do sono, de uma 

alimentação balanceada e da prática de exercícios. Já Vilela também realça a 

importância da educação escolar e das disciplinas de matemática, biologia, física, 

inglês, educação física e português para a vida adulta. 

Os livros apresentam, entre as suas páginas, algumas características que, 

segundo os autores, fazem parte da adolescência, como a puberdade, a busca por maior 

independência e o interesse pelo gênero oposto. Nessa “fase”, os jovens supostamente 

teriam a tendência de ficarem assustados e desorientados com as inúmeras mudanças 

hormonais em seus corpos. Daí a importância da leitura destes “manuais” pelos 

adolescentes.  

Em seu estudo sobre a concepção de adolescência em livros direcionados a 

professores e pais, Ana Bock (2007) considera que as obras possuem uma definição 

semelhante sobre o período que é denominado por adolescência, o qual seria 

caracterizado pela busca por identidade, distanciamento dos pais ou responsáveis, 
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tendência a se agruparem socialmente, alternando com fases antissociais de isolamento, 

crises religiosas, mudanças hormonais e corporais, e tendência a se sexualizarem e a 

sexualizarem outrem. Tal concepção de adolescência comunga com o que foi exposto 

nos manuais de Rugen (2000) e Vilela (2000). Entretanto, a autora alerta que a 

adolescência não é uma fase “natural” ou “biológica” da vida, e sim uma construção 

sócio-histórica, delineada pelas idiossincrasias e contradições do capitalismo, uma vez 

que, com a sofisticação da industrialização, o mercado passou a necessitar de uma mão-

de-obra cada vez mais capacitada, a qual precisaria ter uma fração de sua vida 

exclusivamente direcionada a sua formação intelectual e técnica.  

Outro ponto levantado por Bock (2007) é que com o avanço da medicina, os 

indivíduos passaram a ter o seu tempo de vida prolongado, e como o mercado capitalista 

não possui capacidade de absorver a demanda da nova geração vindoura juntamente 

com a geração mais velha já estabelecida, então criou-se a adolescência como um 

período em que os jovens deveriam dedicar-se à sua formação e não ao trabalho. Assim, 

ao serem excluídos propositalmente de ambientes adultos e ao mesmo tempo já 

distantes dos comportamentos infantis, os jovens tentam construir suas próprias formas 

de vivência. A autora enfatiza que os jovens são expostos e socializados por essas 

definições e características consideradas próprias e típicas desta pressuposta fase, 

definida a partir de uma ótica ocidental, branca, de classe média e alta, heteronormativa, 

que acaba por universalizar e homogeneizar esse “período” considerado intermediário 

entre a infância e a vida adulta.  

Após as semelhanças entre os dois primeiros capítulos de cada livro, os tópicos 

seguintes do texto de Rugen (2000) procuram instruir as jovens sobre como escolher a 

melhor roupa para cada “tipo” de corpo, definidos como corpo “pêra”, corpo “violão” e 

corpo “retângulo” ou “triângulo”. As orientações também são acerca dos melhores 

produtos para cada “tipo” de pele - seca, oleosa ou mista; como maquiar os olhos e a 

pele; como secar, alisar ou encaracolar os cabelos; como retirar as acnes sem prejudicar 

a pele de “pêssego”; como escolher os melhores sapatos para cada ocasião e como ter 

unhas “perfeitas”. Ou seja, o restante da obra tem como objetivo instruir e ensinar as 

meninas sobre o universo da beleza e dos cosméticos.  

Ao debater a indústria da beleza e essa imposição do que é considero belo para o 

público feminino, Naomi Wolf escreve a sua obra mais famosa - “O mito da beleza” 

(1992). A autora argumenta que nas últimas décadas do século XX, em decorrência do 

fortalecimento do movimento feminista no ocidente, as mulheres começaram a abrir 
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brechas no sistema patriarcal que as oprime, passando a ocupar espaços de poder. 

Entretanto, na mesma proporção que aumenta o número de mulheres profissionais e 

com autonomia financeira, também é alarmante o número de meninas e mulheres como 

distúrbios alimentares e que se submetem a cirurgias estéticas, área que se tornou uma 

das maiores especialidades médicas em vários países do mundo, em particular no Brasil, 

EUA e Coréia do Sul. Wolf considera que em termos de satisfação física, estas mulheres 

podem estar mais longe da “liberdade” do que as gerações anteriores. Isto porque, 

apesar das conquistas, antes dos avanços tecnológicos e da ascensão da mídia de massa, 

o público feminino dificilmente seria bombardeado com imagens de modelos de 

passarela ou atrizes consideradas sexys, ou até mesmo ter acesso a filmes pornográficos 

que impõem um padrão de sexualidade, como acontece em dias atuais. 

Ainda para Naomi, as mulheres vivem, desde a metade do século XX até os dias 

atuais, uma violenta reação antifeminista, que instrumentaliza como arma política as 

imagens idealizadas de beleza feminina, denominada de mito da beleza, para subjugar e 

deter a evolução da emancipação das mulheres. A beleza se tornou, portanto, um 

mecanismo de controle social e domesticação do corpo feminino, enquanto, na mesma 

medida, favorece e fortalece o crescimento exacerbado da indústria cosmética e do 

mercado da beleza como um todo. A autora conclui que o mito da beleza “[...] procura 

neste instante destruir [as mulheres] psicologicamente e às ocultas tudo de positivo que 

o feminismo proporcionou [a elas] material e publicamente.” (WOLF, 1992, p. 13). 

A respeito desta questão, Samantha Rugen (2000) se alicerça no estereótipo da 

beleza como um saber tipicamente feminino, enquanto Vilela (2000) segue outro 

discurso para o seu público masculino. Ele oferece instruções sobre como se comportar 

à mesa, o que fazer quando pernoitar na casa de um amigo, como cumprimentar outros 

indivíduos, como se apresentar, escrever cartas e e-mails formais e informais, e regras 

gerais de etiqueta para aplicar em diferentes cenários e situações, como velórios e 

casamentos, por exemplo. O livro do autor também traz valiosas informações sobre a 

sexualidade masculina, como o modo de fazer a higiene intima, e procura desmistificar 

os tabus que envolvem a masturbação masculina e o orgasmo, explicando que o ato não 

causa impotência, não faz as mamas ou o pênis crescerem. Ademais, enfatiza que não é 

correto os meninos se sentirem pressionados para terem a sua primeira relação sexual, e 

que isso deve ocorrer quando este estiver se sentindo confortável consigo mesmo e com 

a parceira. A obra também define os termos heterossexualidade, homossexualidade e 

bissexualidade, e defende que não devem ser utilizados rótulos pejorativos e 
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preconceituosos em relação a sexualidade de outrem e que a descoberta sexual pode ser 

dolorosa para certos indivíduos, embora não aprofunde o assunto.  

Um dos pontos mais positivos do livro de Vilela (2000) é a maneira como se 

refere às meninas. Enfatiza que as garotas não são tão diferentes dos garotos, além das 

partes “obvias”, e que os indivíduos possuem personalidades e características díspares 

um dos outros, independentemente de serem homens ou mulheres. O escritor também 

argumenta que é mito acreditar que as meninas amadurecem mais cedo que os meninos, 

uma vez que cada sujeito tem o seu ritmo de amadurecimento psicológico. Segundo ele, 

esta ideia derivou do fato de as mulheres, décadas atrás, se casarem e terem filhos muito 

cedo, forçando o seu amadurecimento. O autor também esclarece e informa acerca do 

funcionamento da menstruação e dos efeitos da tensão pré-menstrual nas meninas. 

Ainda outra discussão de alta relevância que a obra “Coisas que todo garoto 

deve saber” destaca é o respeito ao consentimento. Vilela (2000) deixa claro que tanto 

em um beijo ou na relação sexual a garota pode dizer “não” em qualquer momento do 

ato, e que o desejo dela deve ser respeitado. Enfatiza que mesmo um beijo ou trocas de 

carícias mais intimas não significam que a menina queira transar, e que se ela preferir 

interromper o ato, o importante é o menino compreenda e não a force.  

Tal debate sobre consentimento é valioso, uma vez que a denominada cultura do 

estupro é naturalizada na sociedade machista ocidental, a qual, com frequência, 

culpabiliza as vítimas de estupro e assédio pelo ocorrido e ainda perpetua o mito de que 

a sexualidade masculina é extremamente agressiva e incontrolável, enquanto a 

sexualidade feminina ainda é vista como objeto de cobiça dos homens, e submissa ao 

desejo e ao poderio deles (SOMMACAL; TAGLIARI, 2017). 

Ambos os livros se amparam na definição da adolescência enquanto uma fase 

confusa, incompreendida e rebelde, entretanto, como destacado, essa concepção é 

ocidental, além de ser baseada nas experiências de adolescentes de classe média e alta. 

As obras, também, acabam sendo mais direcionadas para este público, uma vez que ter 

uma alimentação balanceada, ter acesso a esportes como tênis (VILELA, 2000) são 

privilégios de classes mais abastadas.  

O livro para as garotas reproduz e reitera o estereótipo de que os conhecimentos 

sobre pele, roupas, sapatos e cosméticos são essenciais para as garotas adolescentes que 

querem se tornar atrativas, e que a beleza é um fenômeno fundamental em suas vidas. 

Tal discurso é nocivo para a socialização feminina e corrobora para o aumento de 

distúrbios alimentares e psicológicos, uma vez que tende a gerar um descontentamento e 
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insatisfação em relação a seus corpos quando comparado àquele idealizado pela 

indústria da beleza. 

A obra para meninos tenta desmitificar alguns estereótipos em relação à 

socialização e sexualidade masculina, como destacar que homens podem ser sensíveis. 

Todavia, quando o livro faz essa proposta, enfatiza que chorar não é “coisa de boiola” e 

sim “coisa de Homem com H maiúsculo” (Vilela, 2000, p.09), ou seja, utiliza um termo 

pejorativo e homofóbico e deixa subentendido que homossexuais não são homens “de 

verdade, com H maiúsculo”. 

Os discursos dos livros são heteronormativos, pois além de serem obviamente 

generificados, voltam-se para um gênero específico e naturalizam e normatizam as 

concepções de ser e viver enquanto meninos e meninas sob o julgo da acepção de 

sexo/gênero unicamente binário: macho/homem, fêmea/mulher. Apesar de o livro de 

Vilela (2000) trazer à tona as definições de homossexualidade e bissexualidade, o autor 

trata tal problemática de forma superficial e por vezes leviana, além de utilizar o termo 

“boiola” para se referir a homossexuais homens em uma de suas páginas. Dessa forma, 

a ótica de gênero e sexualidade apresentada por ambos os escritores não possibilita a 

abertura de espaço para que vivências que não definidas pelo caráter cis-hétero-binário 

sejam incluídas e aceitas pela sociedade, além de serem acepções nocivas tanto para 

quem se submete a esses padrões quanto para aqueles que não se enquadram e têm as 

suas existências negadas, violentadas e oprimidas. 

 

 

Considerações finais 

 

As relações de gênero perpassam e atravessam toda a socialização dos 

indivíduos desde a sua mais tenra infância e estão presentes não somente na educação 

formal dos sujeitos, mas também nas esferas informais, que incluem as suas leituras. 

Como uma forma de identificar um instrumento no qual as relações e atributos de 

gênero são apresentados de modo claro, neste texto analisou-se dois livros “manuais” 

direcionados a adolescentes, um para o público masculino e outro para o público 

feminino.  

Durante o estudo, foi perceptível que apesar de o livro destinado aos garotos 

procurar romper com alguns estereótipos machistas, não deixou de reproduzir um 

conceito heteronormativo de masculinidade, enquanto a obra dirigida às meninas não se 

distanciou dos tradicionais chavões de beleza, delicadeza, timidez e fragilidade 
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relacionados ao feminino, atributos utilizados, por vezes, como instrumentos de 

opressão e subjugação. Passados duas décadas desde a publicação de tais livros, avanços 

significativos a respeito das questões de gênero têm sido realizados tanto no espaço 

acadêmico como social, o que torna imprescindível a publicação de novas obras sobre 

estes temas.  
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Em todas as nações, os nomes próprios são conferidos às pessoas sob a 

transferência hereditária e em circunstâncias do tempo vão ganhando sentimentos e 

significados. Com efeito, o nome de uma pessoa é um atributo da personalidade que lhe 

é dado desde o nascimento e serve de elemento base de identificação como ser humano. 

O nome configura a própria individualidade da pessoa, é um patrimônio que não 

pode ser comercializado, sendo considerado por muitos autores o único direito 

verdadeiramente da personalidade, pois é intrínseco à pessoa, é a identificação e faz 

parte da cidadania. (MONTEIRO, 1995; LOPES, 1988; BEVILACQUA, 1937). 

A cultura familiar brasileira na condição de instituição criadora de sentidos, 

produz uma forte ideia de continuidade, através das tradições e dos legados dos nomes 

de família, de modo que o descendente passa a se identificar e a construir um 

sentimento de pertencimento. Assim, o nome passa a ser caracterizado como uma marca 

profunda que identifica e classifica. 

Guimarães (2005, p. 42) delimita o significado de um nome próprio, 

mencionando que, 

 
O que ele se refere é o que uma nomeação passada de um locutor- pai 

que o nomeou. O que ele significa em uma dada enunciação (com sua 

temporalidade) é toda sua história de nomeações, renomeações e 

referências realizadas (com suas temporalidades próprias). 

 

Á vista disso, os sobrenomes constituem a segunda parte do nome da pessoa e, 

juntos ao primeiro nome, completam a designação oficial, estabelecendo a ligação do 

registrando à família a que se pertence. O sobrenome pode demarcar uma posição de 

importância na sociedade.  

Capital e bem simbólico são concepções apresentadas pelo teórico Bourdieu 

(2005), que buscou mostrar a existência de uma relação de mão dupla entre as estruturas 

objetivas (campo) e as estruturas subjetivas (habitus).  
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Bourdieu (2007) destaca que as escolhas feitas - toma-se como exemplo os 

sobrenomes - tratam de preferências que as pessoas têm e vão de acordo com o que ele 

chama de capital cultural que são adquiridos pela família e pela sociedade, tendo como 

fundamento a variação de prestígio, a origem e a trajetória familiar que o sobrenome 

traz consigo. Essas premissas também se constituem em critérios fundamentais de 

pertencimento e de distinção dos grupos da elite. O nome e os recursos de uma família 

são importantes para definir o grau de posição na escala hierárquica social. 

Na dinâmica do uso do sobrenome em decorrência do matrimônio, nota-se que o 

Código Civil Brasileiro de 1916 obrigava a mulher a usar o nome do marido. A 

mudança do nome da mulher era automática, sem quaisquer questionamentos sobre 

ocasionais sequelas que esta mudança poderia ocasionar à esposa. 

A determinação da mudança de uma das características da personalidade tinha 

por justificativa a obrigatoriedade de identificação do núcleo familiar que surgia a partir 

do casamento. A aparência marcadamente patriarcal da sociedade da época estabelecia 

que o surgimento de uma nova família devesse acontecer por meio do sobrenome do 

varão. Somente a partir da Lei do Divórcio em 1977 se tornou facultativa e não mais 

obrigatória a adoção do nome do marido pela mulher, além de, em caso de separação, os 

dois não precisariam, necessariamente, voltar ao nome de solteiros, tal como consta do 

parágrafo 2º do artigo 1.571 do Código Civil: “§ 2º Dissolvido o casamento pelo 

divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado; salvo, no 

segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial”. 

Em 2002 aconteceu a solução jurídica mais harmoniosa até então, que trouxe a 

total equidade entre os casais. Na qual passou a oferecer também ao homem a opção de 

adotar o sobrenome da esposa. 

Na íntegra o Novo Código Civil (2002) traz em seu item IX do artigo 1.565 “da 

Eficácia do Casamento” que, 

 
Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição 

de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. 

§ 1o Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o 

sobrenome do outro. 

 

No momento atual a Lei Brasileira é justa no aspecto de que traz total liberdade 

tanto ao homem, quanto à mulher em relação ao uso do sobrenome. Vê-se nessa lei uma 

estratégia de libertar as mulheres da dominação masculina. Como Bourdieu (1999) 
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expõe em sua proposta, é imperativo que o jogo de poder em que prevalece esta 

dominação se encerre. 

 
O esforço no sentido de libertar as mulheres da dominação, isto é, das 

estruturas objetivas e incorporadas não pode se dar sem um esforço 

paralelo no sentido de liberar os homens dessas mesmas estruturas que 

fazem com que eles contribuam para impô-las (p. 37). 

 

Pelo cronograma das Leis é possível ver que por muito tempo a mulher viu-se 

obrigada a adquirir o sobrenome de família do marido ao casar-se, simbolizando a força 

e a hegemonia do poder marital. Tal fenômeno ao longo dos anos ganhou nova 

configuração, porquanto o tempo fez com que se tornasse um costume. 

Segundo Bourdieu (1999), trata-se da dominação consentida, pela aceitação das 

regras e crenças partilhadas como se fossem “naturais”, e da incapacidade crítica de 

reconhecer o caráter arbitrário de tais regras impostas pelas autoridades dominantes de 

um campo. Neste cenário, é pertinente a reflexão de Bourdieu quando faz menção a 

violência Simbólica explicando que o 

 
facto de se reconhecer uma violência que se exerce precisamente na 

medida em que é desconhecida como violência; é o facto de aceitar 

esse conjunto de pressupostos fundamentais, pré-reflectidos, com que 

os agentes sociais se envolvem pelo simples facto de aceitarem o 

mundo por si só, isto é, como ele é, e de o achar natural porque lhe são 

aplicadas estruturas cognitivas extraídas das próprias estruturas desse 

mundo (BOURDIEU, 2005, p. 143). 

 

É válido lembrar que anos atrás, tão tradicional quanto à troca de alianças, era 

obrigatório a alcunha do marido acompanhar o nome da mulher. Hoje, a lei está 

inteiramente democrática, porém, a adoção do sobrenome dos maridos no Brasil só 

passou a ser opcional em 1977 com a Lei do Divórcio. Enquanto em 1916 a 

Constituição obrigava as mulheres a adotarem o sobrenome do marido após o 

casamento. Já o Novo Código Civil Brasileiro de 2002 (art. 1.565, &1º) prevê a 

equidade nos direitos e nas opções entre os pares de casais, ou seja, tanto a mulher, 

quanto o homem, tem o direito de adicionar ou não o sobrenome um pelo outro. 

Na atualidade, as conquistas e os avanços sociais referentes aos casamentos são 

de que tais uniões ocorram por sentimentos legítimos de amor, diferente do que se 

vigorava no século passado, em que o matrimônio se tratava de efetivar alianças entre 

famílias com o objetivo de se fortificar os bens materiais e expandir as redes de 
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influência social, em que os interesses eram ampliar as fortunas, as relações de poder e a 

organização política. 

É possível perceber que a legislação nacional esteja acompanhando as novas 

tendências comportamentais e de direitos de igualdade entre os gêneros. Através das 

mudanças da legislação o homem não é mais apresentado nos documentos oficiais como 

o chefe da sociedade conjugal, pois qualquer um dos dois entre o casal, querendo, pode 

acrescer o sobrenome do outro. 

Tendo em vista a explanação até aqui demonstrada, o presente estudo busca 

averiguar se na prática as mudanças da legislação alteraram os hábitos dos homens em 

inserir ou não o sobrenome da esposa, na qual se buscou compreender os motivos que 

induzem os homens a apresentar tal atitude. 

 

 

Desenvolvimento 

 

A pesquisa incide basicamente em determinar através da análise dos resultados 

obtidos nos questionários, a intensidade das ocorrências e entender as causas que levam 

os homens a não agregar os sobrenomes das esposas. O método aplicado nessa 

investigação foi de natureza qualitativa.  

Para Patton (1986), a principal característica das pesquisas qualitativas é o fato 

de que estas sigam a tradição “compreensiva” ou “interpretativa”. Richardson (1985), 

complementa afirmando que a pesquisa pelo método qualitativo valoriza o conteúdo das 

respostas e expõe aproximações sucessivas da realidade além de descrever com ricos 

detalhes os aspectos importantes da pesquisa. 

O método de análise dos questionários foi o de conteúdo proposto por Bardin 

(1979), no qual entende que o texto é uma forma de expressão do sujeito, e quem 

analisa busca categorizar as palavras ou frases que aparecem repetidamente, inferindo 

uma expressão que seja possível representá-la.  

Para a autora, a análise de conteúdo está baseada em operações de 

desmembramento das respostas em unidades, ou seja, busca-se descobrir os diferentes 

núcleos de sentido que constituem a comunicação, e, posteriormente, realiza-se o seu 

reagrupamento em classes e categorias.  

Dessa forma, participaram dessa pesquisa 20 homens legalmente casados após o 

ano de 2002, que oficializaram o matrimônio em uma cidade de médio porte localizada 
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no interior do estado de São Paulo. A escolha da referida cidade se deve pela ocorrência 

da valorização do sobrenome por uma questão cultural. 

Em relação aos participantes, cabe ressaltar que a faixa etária oscila entre 29 a 

41 anos, com idade média de 32 anos e a escolaridade declarada vai do Ensino médio 

completo ao Ensino Superior completo.  

O questionário aplicado foi organizado em 3 blocos temáticos, que resumem a 

questão do sobrenome: 1- Aspectos do matrimônio em relação às decisões e trâmites 

legais; 2- Percepções e posicionamentos quanto ao uso do sobrenome da esposa e 3- A 

força do Sobrenome - A postura do homem em relação ao sobrenome socialmente 

valorizado. 

 

 

Resultados 

 

As identidades dos homens casados 

 

Convém ressaltar, nesta análise, a importância social da escrita do nome. Ela é a 

inscrição gráfica que representa a identificação da pessoa e que demarca a herança 

simbólica. Observa-se que os nomes completos dos 20 participantes são compostos em 

maioria apenas pelo sobrenome do pai, totalizando 12 homens que foram registrados 

com o sobrenome do pai e 8 que receberam o sobrenome da mãe e do pai (nessa ordem).  

A tabela 1 traz a identidade destes homens casados, sobretudo quanto a 

peculiaridade do sobrenome. Cabe observar que para apresentar estes resultados optou-

se por empregar codinomes, de maneia a afiançar pela preservação da identidade dos 

participantes. 

 

Tabela 1 – As identidades dos homens casados 

Peculiaridades do homem e o sobrenome: 

 
Carrega o 

sobrenome da mãe  

Não abrevia o  

sobrenome da mãe  

No meio social  é  tratado  

pelo sobrenome  

Conhece a  

or igem ancest ral  

de seu sobrenome  

8 6  6  10 
    

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os 8 participantes que declaram ter o sobrenome de ambos, mãe e pai, 6 

disseram não abreviar o sobrenome da mãe, tendo em vista que em 4 casos o sobrenome 

da mãe se apresenta com mais relevância social na cidade. Nas palavras deles, 
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“[ . . .]  Nunca abrevio o sobrenome da minha mãe, ele é  

menos comum e melhor para a minha identi f icação  [ . . .]”  

Elvis,  35 anos, casado em 2011.  

 
“[ . . .]  Não abrevio o sobrenome da minha mãe, pois  é 

mais conhecido no meio.  Se necessário abrevio o 

sobrenome paterno [. . . ]”  

Aldo, 40 anos,  casado em 2007.  

 

Nos outros dois casos em que os participantes não abreviam o sobrenome da 

mãe, se teve respostas interessantes e reveladoras. Os participantes disseram se 

identificar apenas com o sobrenome da mãe, já que não foram criados pelos pais. 

 
“[. . .]  Abrevio o sobrenome do meu pai.  Não gosto do 

sobrenome. Não fui  criado por ele.  Me identi f ico com a 

família da minha mãe [ . . .]”  

Rogério, 29 anos,  casado em 2015.  

 
“[. . .]  Sempre abrevio o meu últ imo sobrenome (do pai).  

Gostaria de retirá- lo do meu nome completo[.. .]”  

Douglas, 31 anos, casado e 2014.  

 

Nesses casos em que o menino/homem não teve a participação paterna no seu 

crescimento, pode ocorrer uma aversão ao pai, ao ponto de repudiar o sobrenome pela 

falta dos laços afetivos com a família do genitor.  

Quanto ao tratamento no meio social, 13 participantes são conhecidos e 

mencionados pelo primeiro nome, 1 participante por apelido e 6 participantes por seus 

sobrenomes. O tratamento social pelo sobrenome refere-se a uma prática exclusiva dos 

homens, já que as mulheres raramente são tratadas ou são nomeadas por outras 

mulheres pelo sobrenome. Enquanto os homens designam a si mesmos e a outros 

homens pelo sobrenome. É o costume. 

Em relação à origem ancestral dos sobrenomes, metade dos entrevistados 

disseram saber a procedência, nas quais pontuaram em maioria as origens italiana, 

espanhola e portuguesa. 

 

 

A força de um sobrenome 

 

O Código Civil Brasileiro assegura à pessoa cidadã o direito ao sobrenome e a 

sua transmissibilidade de geração a geração. Ter um sobrenome se trata de um direito de 

todos, mas, sua nomeação está relacionada à procedência da linhagem familiar, que não 
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é escolhida ao gosto dos pais. Assim, o sobrenome funciona como uma herança, que 

junto ao nome próprio, completa a designação oficial, e estabelece a ligação do 

registrando à família a que se pertence. 

Na sociedade brasileira os sobrenomes de família também se constituem em 

critérios fundamentais de pertencimento e de distinção dos grupos de elite. O nome e os 

recursos de uma família são importantes para definir o grau de posição na escala 

hierárquica social.  

Com base nas premissas em relação ao valor do sobrenome, foram levantadas as 

opiniões dos participantes sobre como eles percebem a existência ou a ausência dos 

sobrenomes de prestígio na cidade em que residem. O resultado evidencia que todos os 

participantes afirmaram existir sobrenomes de prestígio social e reconhecidos pela 

população.  

Quando perguntado quais seriam esses sobrenomes, numa escala de 3 citações 

de acordo com a relevância que tais sobrenomes incidem na cidade. O resultado foi 

unânime para os seguintes sobrenomes: Zillo (donos de usinas/Família Rica), Trecenti 

(Donos de fábrica/Família Rica) e Lorenzetti (Empresários/Família Rica). 

Nenhum participantes redigiu sobrenome diferente dos 3 citados, nenhum outro 

sobrenome apareceu, o que evidencia que os 3 sobrenomes unânimes de importância 

social estão ligados à questão empregatícia, os patrões que empregam são dotados 

desses sobrenomes. 

É possível constatar através dos posicionamentos dos participantes, que na 

sociedade brasileira ainda prevalece a ideia de que o homem desempenha um papel 

diferenciado em relação à mulher quando o casal decide fundar uma nova família 

através do matrimônio. Outrossim, que o sentimento e o ideal de construção de uma 

vida à dois assumiram papéis preponderantes para a execução dos casamentos, embora 

ainda haja expressões relevantes no aspecto social e financeiro no que um sobrenome de 

prestígio traz consigo. 

Na sequência dessa questão foi perguntado se o participante acharia conveniente 

adicionar o sobrenome de uma suposta noiva que tivesse um dos sobrenomes citados 

por ele. Houve a incidência de 4 participantes que admitiram ser conveniente no ato do 

matrimônio adicionar um desses sobrenomes, enquanto a maioria, 16 participantes, não 

adicionariam os sobrenomes das esposas, mesmo eles sendo valiosos socialmente.  

No entanto, é nítido que existe a força de um sobrenome de peso e este pode 

proporcionar benefícios ao portador e, por outro lado, existe o orgulho da identidade e o 
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forte significado do sobrenome familiar que carrega consigo a história dos pais e avós. 

Os dados obtidos quanto à questão sucesso de um sobrenome estão apresentados na 

tabela 2.  

 

Tabela 2 – O sucesso relacionado ao sobrenome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Fica claro, conforme tabela 2, os posicionamentos dos participantes que um 

sobrenome de “peso” acarreta certas vantagens ao seu portador, e, além disso, existe a 

opinião de que o sucesso de uma pessoa depende do esforço individual e não só de um 

sobrenome robusto. 

 

 

O nome próprio na educação escolar 

 

Essa categoria tem por objetivo averiguar o uso do nome e do sobrenome no 

processo de aprendizagem na educação escolar. Resgatamos com os entrevistados a 

ocorrência da intervenção dos educadores para além do ensino e treino da grafia, já que 

no início da formação de uma criança, o nome próprio funciona como referência para as 

atividades da alfabetização. 

O nome se trata de um determinante da personalidade, sendo impossível existir 

sem esta designação pessoal que se tornou também, um instrumento jurídico que 

diferencia um do outro em uma sociedade. Os direitos da personalidade envolvem o 

direito à vida, à imagem e à privacidade, sendo direitos relacionados à decência 

humana. Sendo assim, o nome é a individualização do ser humano na sociedade, sendo 

um dos principais direitos de cidadania. 

Cabe frisar que o nome civil da pessoa é o modo como se legitima um direito 

exclusivo, tendo como elementos fundamentais o prenome e os apelidos de família, 

 

SIM 

4 

 

NÃO 

16 

“Conheço pessoas que têm cargos importantes por serem filhos do fulano de 

tal e não pela capacidade”. 

“Se você possui um bom sobrenome e talvez bastante dinheiro, a possibilidade 

de ter melhor educação é grande e assim, ser bem sucedido”. 
“O sucesso depende da pessoa”. 

“O sucesso depende da vontade de cada um”. 

“O sucesso depende da competência, o sobrenome pode encurtar esse 

caminho”. 

 

 

Justificativas reincidentes Posicionamentos 

Você acredita que o sucesso de uma pessoa pode estar relacionado ao sobrenome que ela possui? 
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admitindo, em determinadas hipóteses a sua alteração, acrescentando ou substituindo, 

seja pela maioridade, ou, ainda, pelo casamento, como exemplos. Vale a ressalva de que 

o sobrenome não se pode escolher de forma aleatória, não é como o nome que pode ser 

selecionado ao gosto dos pais. 

O nome apresenta aspectos multifacetados, proporcionando outra via de 

simbolização, 

 
Os nomes próprios são aí mais que termos que permitem a 

identificação. Eles fazem parte de um sistema geral de classificação, e 

adquirem sentido, poder de identificação e referência somente em 

função do sistema global e permite o efetivo reconhecimento de um 

sujeito dentro do grupo pré-ordenado a que ele pertence (MARTINS, 

1991, p. 15). 

 

Martins (1991), então destaca que o sobrenome apresenta um caráter distintivo, 

de emblema, de marca que é legada pela herança simbólica. Dada essa importância, se 

faz necessária a educação sobre esta temática na escola formal. A tabela 3 apresenta os 

resultados sobre a formação escolar acerca do nome e sobrenome. 

 

Tabela 3 – O nome próprio na educação escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Como pode-se notar na tabela 3 é que os professores se atêm aos aspectos do 

nome e não do sobrenome. Durante a formação escolar da criança é necessário, também, 

enfatizar o significado social do sobrenome que nele se carrega uma história e a tradição 

das gerações antecedentes. Nesse sentido, a criança vai reconhecer os aspectos 

específicos entre o nome próprio e o sistema de parentesco. Ao perceber o sobrenome 

 

 16 homens  

 

 Nenhuma ocorrência  

 

Me lembro de pesquisas relacionadas à escolha do meu NOME e seu 

significado, como: quem escolheu o meu nome? Qual é o significado de 

meu nome? NUNCA houve um trabalho escolar voltado aos porquês do(s) 

meu(s) sobrenome(s).  

Me lembro de pesquisas relacionadas ao meu NOME E SOBRENOME. Como qual 

é a origem do(s) seu(s) sobrenome(s)? Você carrega o sobrenome da mãe, ou 

apenas do pai? 

Respostas Posicionamentos 

Durante a sua formação escolar, houve a abordagem de seus professores em relação à sua identidade na qual 

se fez uma pesquisa familiar sobre a origem do seu nome e/ou sobrenome? 

 

4 homens Não me lembro se houve esse tipo de abordagem acerca de nome e sobrenome 

durante a minha formação escolar. 
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como herança de família, passando por um vínculo de paternidade e maternidade que 

situa a criança em relação a um grupo social específico.  

 

 

Considerações finais 

 

A presente pesquisa teve por intuito instigar a reflexão quanto a prática de 

nomear-se no casamento, de maneira a descortinar, na voz de homens casados, as 

contradições dessas práticas vigentes em relação ao que está proposto na Lei Brasileira, 

em relação às trocas de sobrenomes durante o matrimônio.  

De modo geral, os resultados revelaram que muito embora as alterações na 

legislação sejam vistas como progressos jurídicos que trouxeram mudanças sociais no 

âmbito das relações matrimoniais, não é simples para os homens tomarem a decisão de 

acrescentar o sobrenome das esposas, especialmente porque ainda perdura socialmente a 

ideia de que a mulher é quem acrescenta o sobrenome do marido.  

A partir dos resultados obtidos fica evidente que essa decisão ainda precisa ser 

pensada e discutida entre as famílias, visto que este acrescimento apresenta o incômodo 

da manutenção de sua identidade e individualidade, além da perda de afirmação da 

posição de maior superioridade de poder no relacionamento conjugal. 

É de grande valia para pesquisadoras/educadoras que este trabalho ecoe a quem 

trabalha com a educação escolar e que considere o nome próprio da criança para além 

de exercícios de escrita e fixação. Que vá à diante, de maneira que instigue a criança a 

perceber que o nome é um atributo de cada um, sendo mais que mera palavra escrita ou 

falada, pois tem a função de representar todo um universo pessoal. O nome é um 

instrumento de cidadania, o mesmo pode ser mencionado acerca do sobrenome. 
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Existe um grande debate, na atualidade, sobre o papel efetivo da mídia29 em 

nossa sociedade. Essa discussão passa, necessariamente, pela polêmica da defesa de 

algum tipo de controle democrático da mídia, desvinculando-se, ao mesmo tempo, da 

censura. Contudo, enquanto essas questões não são resolvidas é preciso educar-se e 

educar para a mídia como forma de resistência, particularmente, em relação aos 

discursos midiáticos sobre gênero e sexualidade.  

Os avanços tecnológicos criaram a chamada revolução nas telecomunicações no 

final do século XX. Hoje, com a internet estruturada, e a estruturação da banda larga, a 

convergência digital se tornou viável, é a chamada “era da informação”, conforme 

Castells (1999). Esse autor afirma, ainda, que “[...] como tendência histórica, as funções 

e os processos dominantes na era da informação estão cada vez mais organizados em 

torno de redes” (CASTELLS, 1999, p. 565). As mídias convergem para os dispositivos 

móveis e estão em todo lugar, nos carros, nos transportes públicos e nas casas. Mesmo 

com todas essas possibilidades de conexão e contato com diversos conteúdos a seleção 

desses ainda é precária. É o que reforça Duarte (2008), sobre a chamada “sociedade do 

conhecimento”. Diz ele que é uma ilusão pensar que nunca o conhecimento esteve tão 

acessível e democratizado. 

Em relação a mídia, dentro da perspectiva de McLuhan (1964), o suporte 

influencia diretamente em como recebemos todo conteúdo. É interessante relacionar 

essa questão com o processo de convergência digital pelo qual os meios de 

comunicação estão passando. Conforme reforça Chartier (1999, p. 71) “A obra não é 

jamais a mesma quando inscrita em formas distintas, ela carrega a cada vez, um outro 

significado”. Se tomarmos o inverso, a convergência das mídias estaria 

homogeneizando a maneira como lidamos com os conteúdos. Nesse sentido, haveria um 

 
29 Para além do material, mídia é o conjunto dos significados circulantes sobre o mercado, o consumo, a 

tecnologia, a propaganda sedutora, os valores e os comportamentos (MARTIN-BARBERO, 2009) e, 

principalmente, o poder controlado pelos veículos públicos e privados de comunicação. Ademais, não se 

pode reduzir seu sentido ao conjunto dos meios, suportes e técnicas de comunicação massiva 

(MCLUHAN, 1964). 
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empobrecimento também dos significados. Porém, esse não é o escopo desse capítulo. 

Por outro lado, como afirmam os autores, os suportes influenciam no conteúdo das 

mensagens, com efeito, esses não são neutros. Dessa forma, a mídia, por extensão, 

também atende a interesses específicos. 

Tem-se o exemplo do rádio no Brasil, em sua inauguração em terras brasileiras 

na década de 1920 tinha um projeto de educação das massas. Idealizado por Roquette-

Pinto, o rádio seria o veículo de comunicação ideal para educar uma nação tão extensa 

territorialmente, onde só as ondas do rádio poderiam penetrar (JORGE, 2008). Contudo, 

esse projeto tornou-se inviável, por fim, o projeto de educação por meio do rádio 

sucumbiu aos custos e Roquette-Pinto entregou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

para o governo federal à época, se transformou em Rádio MEC30. 

O rádio seguiu outro caminho e utilizou a propaganda para sobreviver, essa 

monetização passou a ser regra (JORGE, 2008). Assim, as rádios começaram a captar 

recursos financeiros de seus patrocinadores. Esse modelo continua na atualidade, 

excluindo-se as rádios educativas que são mantidas por instituições educacionais 

públicas.  

Dessa forma, as concessões radiofônicas tomaram corpo e ampliando sua relação 

direta com a propaganda, ou seja, com o poder econômico. Relação essa que, muitas 

vezes, senão todas, pauta os conteúdos a serem veiculados nesse meio. Outro aspecto 

importante é que a programação radiofônica no Brasil sempre foi recheada de músicas, 

portanto o caráter educativo ficou sempre relegado a um segundo plano. 

 

 

Para uma leitura crítica e discursiva da mídia 

 

Como abordado, o rádio se desenvolveu a partir de investimentos privados, 

tornando-se comercial, assim como outros meios de comunicação. Dessa maneira, seu 

uso na educação ficou a cargo de outras iniciativas que não as das empresas de 

comunicação, concessionárias desse serviço. Surgiram projetos para alfabetização da 

população partindo de movimentos sociais, um deles teve início da década de 1960, o 

Movimento de Educação de Base (MEB) atuou na educação de base, na alfabetização e 

 
30 A rádio foi inaugurada em 1923 e depois transferida para o Estado à época. Segundo reportagens de 

05/07/2019 que circularam na mídia, a rádio mais antiga em funcionamento no país seria fechada. Fonte: 

https://www.conversaafiada.com.br/brasil/bolsonaro-acaba-com-aradio-mec-am. Porém, em reportagem 

de 17/07/2019, a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) desistiu de fechá-la, conforme informou o 

blog. Disponível em: https://blogs.oglobo.com/lauro-jardim/post/ebc-desiste-de-fechar-radio-mec-

am.html. Acesso em: 10 dez. 2020.  
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mobilização dos setores camponeses, visto que na época (Governo João Goulart) era 

fundamental uma renovação, especificamente, no campo educacional (PEIXOTO 

FILHO, 2010). 

Em paralelo, também se estruturaram rádios públicas: as educativas e as 

universitárias. Apesar da prerrogativa constitucional de concessões desses meios, 

visando não só os serviços, mas a educação e a cultura, muito ainda há de se debater 

sobre a real utilidade pública das emissoras privadas para o atendimento de interesses 

sociais mais amplos. A partir dos anos de 1970, surgem as rádios comunitárias, por 

vezes perseguidas pela lei de concessões, muitas tornaram-se piratas. A esse respeito 

Pretto (2010) nos informa que a legislação sobre rádios comunitárias no Brasil tem dois 

focos principais: um seria a apropriação político-partidária dos meios e o outro a 

convergência das mídias. 

As leis atuais regulamentadoras da área trazem muitas restrições à utilização de 

rádios por comunidades, são os interesses de grandes grupos de comunicação 

dificultando avanços nesse setor. Por outro lado, conforme dados fornecidos pela 

ABRAÇO (Associação Brasileira das Rádios Comunitárias), eram mais de 40 mil o 

número de rádios não legalizadas até 2009, e pior somente uma pequena parcela dessas 

é realmente comunitária e atende aos interesses da comunidade enquanto espaço 

público, em detrimento da captura desse espaço por comerciantes e políticos (TORRES, 

2009). 

Assim, é grande o interesse na apropriação de meios de comunicação. Muitos 

autores discutem a mídia como aparato para atender interesses específicos de empresas, 

governos e pessoas com poder. Freire chega a dizer que precisamos 

 
[...] enfrentar o extraordinário poder da mídia, da linguagem da 

televisão, de sua “sintaxe” que reduz a um mesmo plano o passado e o 

presente e sugere que o que ainda não há já está feito [e] diversifica 

temáticas no noticiário sem que haja tempo para reflexão (FREIRE, 

1997, p. 157). 

 

Ainda nessa mesma perspectiva, Frigotto explica que 

 
ao contrário do que ocorreu na Europa, onde o sistema de 

comunicação de massa se desenvolveu em uma sociedade amplamente 

escolarizada, no Brasil universalizou-se rapidamente, onde a maior 

parte da população é analfabeta ou semianalfabeta. Por certo a luta 

pelo controle democrático da mídia é hoje um desafio tão importante 

quanto a erradicação do analfabetismo para aqueles que lutam por 

uma efetiva democracia no Brasil (FRIGOTTO, 2010, p. 42-43). 
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Nessas duas perspectivas tem-se sujeitos que veem a mídia como se ela fosse a 

própria realidade, além de uma escolarização precária a mídia bombardeia uma centena 

de notícias diariamente nas pessoas, não existe um tempo para contextualizar, 

aprofundar, ou dizendo de outra maneira, historicizar os fatos. Como esses fatos 

relatados pela imprensa são diversos, não há tempo para uma reflexão profunda sobre 

suas causas, parece que surgem, “instantaneamente”, como Freire (1997) aborda, essa 

fusão de passado com presente tira o curso do que é, e ainda prevê o que será. 

Além disso, o Brasil não dispôs da estrutura de uma educação formal e de uma 

população escolarizada e bem instruída. Esse despreparo não colabora com um melhor 

discernimento do que, ao menos seja o papel da mídia, qual é sua lógica de onde vem 

seu financiamento e que interesses ela pode defender. O sujeito pode criar tal relação de 

confiança nas informações que transforma a mídia em seu conselheiro para todas as 

situações de sua vida, nos problemas familiares, nos jurídicos, nos educacionais entre 

outros. Porém, considera-se que o sujeito não é somente passivo em relação aos 

conteúdos, mesmo que esses não sejam interativos. Receber conteúdos não significa 

necessariamente passividade, pois o sujeito/receptor processa essas informações 

ativamente, interpretando, selecionando e absorvendo ou não somente o que lhe 

interessar (SAVIANI, 2011; DUARTE, 2012; THOMPSON, 1998). Existe algum tipo 

de resistência, porém é preciso dar certo peso também a trajetória de escolarização. O 

pretenso discurso de isenção dos meios de comunicação pode esconder interesses que 

não são públicos. Assim, indaga-se da necessidade de uma educação para a mídia. 

Em uma viagem a Portugal organizada pelo projeto Observatório da Educação31 

(OBEDUC), visitamos uma web rádio em uma escola pública em Barcelos. Observamos 

o trabalho do professor Victor Diegues, que é formado em comunicação e leciona a 

disciplina de Educação para os Média. O fragmento abaixo foi retirado de um estudo 

sobre essa disciplina: 

 

 
31 Uma iniciativa do governo federal pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com o 

objetivo de fomentar estudos e pesquisas em educação. Este programa foi implantado pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em parceria com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). A Universidade de Franca (UNIFRAN), por meio de seu 

programa de pós-graduação em linguística, participou de edital do OBEDUC no ano de 2010 e teve seu 

projeto aprovado com o título: “Linguagens, códigos e tecnologias: Práticas de leitura e escrita na 

Educação”. Básica: Ensino Fundamental e Médio”. O principal objetivo era observar as práticas de leitura 

e escrita em diversos gêneros discursivos e suportes, desenvolvendo metodologias que proporcionassem a 

melhoria das práticas de leitura formais e informais. 
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A literacia para os média, entendida como o conjunto de competências 

e conhecimentos que permitem aos cidadãos uma utilização 

consciente e informada dos meios de comunicação social, representa 

uma componente essencial do processo comunicativo (PINTO et al., 

2011, p. 7). 

 

Em Portugal há uma disciplina desde o ensino fundamental que ensina a ler a 

mídia, ministrada por um profissional da comunicação. Não se discute aqui a criação de 

mais uma disciplina na educação básica, porém é preciso uma melhor formação dos 

professores nas licenciaturas não só para utilização instrumental das mídias na 

educação, mas para enxergar além, reconhecendo a ética e os mecanismos de 

representação midiática para ter condições de fazer a crítica.  

Nessa oportunidade organizaram-se reuniões com outros pesquisadores, como a 

Doutora Ana Amélia de Carvalho, catedrática da Universidade de Coimbra em 

Tecnologia da Educação. Pesquisadora dos meios de comunicação, conduziu trabalhos 

sobre podcasts na educação e produziu a taxonomia de podcasts educacionais, uma 

referência nessa área (CARVALHO; AGUIAR, 2010). Defende-se aqui tanto o uso da 

mídia de forma crítica, por parte dos educadores na educação, bem como a formação do 

cidadão para transitar e refletir sobre as mídias no seu dia a dia. 

A informação não é privilégio da escola mas, conforme Saviani (1994), o 

conhecimento formal e estruturado passa pela escola, assim não podemos pensar a 

educação sem a escola. Como essa instituição se tornou hegemônica dos espaços de 

aprendizagem, a escola se confunde com a própria educação. Claro que existem outras 

instituições que também educam, porém nesse texto dá-se ênfase à mídia, até porque ela 

também influencia a instituição familiar entre outras. 

Portanto, a mídia educa não intencionalmente, no sentido de não ter tempos e 

espaços próprios com planejamento, organização, objetivos, método e didática (MAIA; 

RIBEIRO, 2011). Adultos, adolescentes e crianças estão expostos à essa “educação” e 

todos são influenciados de alguma maneira por ela, visto que sempre existem interesses 

nos discursos. Conforme Foucault,  

 
o discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente 

aquilo que se manifesta (ou oculta) o desejo; é também aquilo que é o 

objeto do desejo; é visto que isto a história não cessa de nos ensinar- o 

discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas 

de dominação, mais aquilo, por que, pelo que se luta, poder do qual 

podemos nos apoderar, permitir a transubstanciação e fazer do pão um 

corpo (FOUCAULT, 1999, p. 10-11).  
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E mais ainda, a imparcialidade, o discurso neutro ou fora das relações de poder 

são pretensas exterioridades que não existem (FOUCAULT, 2000). Em uma reunião de 

Aula de Trabalho Pedagógico Comum (ATPC), em uma escola pública do interior 

paulista, um educador questionou como ele daria conta de decifrar o discurso da mídia 

para os educandos se nem mesmo ele dava conta de fazê-lo. Infelizmente, esse fato não 

é isolado, por isso, a emergência da discussão do discurso midiático nas escolas, que é o 

espaço próprio para isso. Ilude-se quem pensa que a “grande mídia” se coloque, ela 

própria, em pauta, ou que faça alguma autocrítica. 

Existem, ainda que escassos, bons programas que pautam a mídia. Um deles é o 

Observatório da Imprensa, criado pelo jornalista Alberto Dines em parceria com o então 

reitor da Unicamp, Carlos Vogt. O observatório é um espaço de crítica ao jornalismo e 

faz esse trabalho desde 1996 (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2019). 

É importante ressaltar, mesmo com críticas, que vivemos em um sistema 

democrático, e isto foi conquistado a duras penas, com uma história de lutas que, 

infelizmente, não foram nada pacíficas, sendo a mais próxima de nós a Ditadura Militar 

de 1964 a 1985. Contudo, os tempos mudaram, segundo Chomsky (2014, p. 9), e para 

manter o consenso 

 
[…] naquilo que hoje em dia é chamado de Estado totalitário ou 

Estado militar, é fácil. Basta manter um porrete acima das cabeças 

deles, e se eles saírem da linha você lhes esmaga a cabeça. Mas como 

a sociedade tem se tornado mais livre e democrática, perdemos esse 

poder (CHOMSKY, 2014, p. 9). 

 

Esse poder está nas mãos da mídia, ainda conforme esse autor, e indiretamente 

ela cria imagens, pode construir líderes ou destruí-los e interfere na opinião pública para 

conseguir o consenso. Ela também opera na propaganda política e na percepção da 

realidade (CHOMSKY, 2014). Por isso, é essencial procurar outras visões do mesmo 

fato, analisar outras opiniões, fazer uma leitura discursiva da informação, refletir e, 

conforme Yoshimoto, 

 
pensar a leitura numa perspectiva discursiva é pensar na construção de 

um leitor à procura da complexidade e não da superficialidade do 

texto, que consegue identificar as condições de produção dos 

enunciados, as possibilidades de significação, quais ideologias e 

discursos se fazem presentes nesse lugar (YOSHIMOTO, 2014, p. 56). 

 

Se existem consensos que a mídia cria, um deles, sem dúvida, é em relação ao 

gênero e a sexualidade, temas que suscitam discursos de valores, normas e atitudes do 
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que seja aceitável. Assim, por meio dos padrões de sexualidade o discurso midiático 

constrói um imaginário coletivo. A construção do imaginário social depende de trajetos 

simbólicos e um diálogo entre sujeitos enunciadores (a mídia) que faz circular visões do 

real e dos enunciatários (sujeitos) que aceitam ou não esse “regime de realidade” 

(GREGOLIN, 2003). Em relação às questões de gênero e sexualidade, essas são 

relegadas ao silenciamento, a estereótipos e distorções ou a aspectos normativos, 

biológicos e de saúde. Nesse contexto, se relega as questões de sexualidade aos 

profissionais especializados da saúde e à família, “proibindo” a abordagem da 

sexualidade no âmbito escolar. 

 

 

A propaganda de gênero e sexualidade na mídia 

 

O conceito de sexualidade é amplo, histórico e representado de forma diversa, 

dependendo da cultura e do momento histórico do ser humano. A sexualidade humana é 

composta por elementos biológicos, psicológicos e sociais, expressa-se em cada ser 

humano em sua subjetividade e em padrões sociais transmitidos na socialização (MAIA; 

RIBEIRO, 2011). Em relação ao gênero a mídia reproduz uma ideologia do que é a 

representação aceitável do feminino e do masculino, haja vista o conteúdo de 

propagandas comerciais veiculadas na mídia e o estereótipo do masculino e do feminino 

retratado nelas e o grande apelo à sexualização do corpo feminino. Uma outra questão 

importante é que no ideário androcêntrico, o gênero feminino também costuma ser 

objetificado por processos de violência em que suas particularidades e singularidades 

lhes são negadas. Nega-se assim, a existência e a humanização, abrindo espaço para 

todo tipo de violência (OLIVEIRA, 2009). 

A relação da mídia com a publicidade sempre foi estreita, tendo o rádio, o jornal, 

a revista e a televisão sempre destinado importantes espaços aos seus “patrocinadores”. 

A mídia é vítima de seu sistema de representação, pois ao invés de ocorrer a troca entre 

ela e o cidadão, a troca se dá entre ela e o poder econômico (CHARAUDEAU, 2007, p. 

260). Sendo assim, a mídia vende, e vende para todas as idades. Estamos diariamente 

expostos à propagandas veiculadas pela televisão, rádio, jornais, revistas, outdoors, 

internet. E o corpo é muito explorado nesses anúncios, principalmente corpos 

“perfeitos” e femininos que ditam os padrões de beleza. Vivemos em uma sociedade de 

consumidores, conforme Bauman: 
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Agora, num cenário exitosamente transformado, de uma sociedade de 

produtores (com os lucros provindo sobretudo da exploração do 

trabalho assalariado), numa sociedade de consumidores (sendo os 

lucros oriundos sobretudo da exploração dos desejos de consumo), a 

filosofia empresarial dominante insiste em que a finalidade do negócio 

é evitar que as necessidades sejam satisfeitas e evocar, induzir, 

conjurar e ampliar novas necessidades que clamam por satisfação e 

novos clientes em potencial, induzidos à ação por essas necessidades: 

em suma, há uma filosofia de afirmar que a função da oferta é criar 

demanda (BAUMAN, 2010, p. 28). 

 

Vivemos a ciranda das insatisfações, em que a mídia nos oferece diretamente de 

seus mantenedores a incompletude. Seja diretamente, por meio de propagandas, ou 

indiretamente, com o merchadinsing nos seus programas de grande audiência, ou ainda, 

sutilmente reproduzindo, incessantemente, uma visão de mundo. 

 

 

Breve história de uma mídia: o podcast 

 

No dia 12 de fevereiro de 2004, o jornalista Ben Hammersley, do jornal The 

Guardian, chamou um tipo de mídia de áudio distribuída pela Internet de podcast. 

Muitas pessoas já estavam escutando esse formato em reprodutores de MP332, na 

maioria com os i-Pods da Apple. Mas Hammersley ainda não sabia exatamente como 

chamá-los: “[...] Audioblogging? Podcasting? Guerrilla Media?” (HAMMERSLEY, 

2004). 

A emergência do podcast se deu meses depois, quando Adam Curry e Dave 

Winner fizeram a transmissão do primeiro programa de rádio na Web (CARVALHO; 

AGUIAR, 2010, em um primeiro momento denominado audioblog. Curry, ex-VJ33 da 

Music Television (MTV), queria que seus programas de rádio fossem distribuídos por 

meio de downloads via i-Tunes para i-Pods. Winner, então, se encarregou de fazer um 

script34 para realizar essa tarefa automaticamente. Assim os programas de Curry eram 

 
32 A sigla MP3 vem de MPEG Audio Layer-3, um formato de arquivo que permite ouvir músicas no 

computador com ótima qualidade. Em 1987 o Institut Integrierte Schaltungen (ISS), na Alemanha, 

começou a trabalhar em uma codificação perceptual (um método que consiste em somente utilizar as 

frequências sonoras que são captadas pelo ouvido humano) para Transmissão Digital de Áudio (Digital 

Audio Broadcasting). O resultado do trabalho foi um algoritmo de compressão de áudio sem perda de 

qualidade, o MPEG Audio Layer-3, que ficou mundialmente conhecido como MP3 (TECMUNDO, 

2014). 
33 VJ (abreviação de video jockey) é a denominação dada às práticas artísticas relacionadas com a 

performance visual em tempo real (WIKIPÉDIA, 2019). 

34 Nesse caso script é entendido como um código de programação em uma dada sequência que automatiza 

alguma função. Esse script modificou algumas funções do i-Tunes programa da Apple com a função de 

reproduzir, organizar e vender músicas, vídeos e aplicativos. 
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distribuídos por meio do i-Tunes para serem ouvidos em reprodutores de MP3. Na 

época os mais populares eram os i-Pods (LUIZ, 2014).  

O termo podcast combina a junção da palavra “Pod” vindo de i-Pod e 

broadcasting com a ideia de transmissão de rádio. Podcast é um arquivo digital de 

áudio do tipo MP3 distribuído por meio da internet e assinado, sendo atualizado 

dependendo da periodicidade da postagem de seu autor. Por isso, o podcast não é 

simplesmente um arquivo de áudio MP3, mas um conjunto de procedimentos que vão 

da sua produção periódica até a sua distribuição em rede. Existem termos associados ao 

podcast. Podcasting é a publicação de podcasts na internet. 

Atualmente, este tipo de arquivo é produzido e escutado de forma cada vez mais 

abrangente na rede mundial de computadores. O podcast é um dispositivo que agrega e 

ressignifica a mídia de áudio, pois sua principal diferença estrutural/técnica é não 

necessitar de grandes investimentos em equipamentos (hardware) ou programas de 

computador (software) para ser produzida (YOSHIMOTO, 2014). Diante disso, seria 

possível utilizar o podcast como forma de pensar a ética midiática criando um espaço 

contra-hegemônico de mídia para discussões de gênero e sexualidade dentro da escola 

com nossos educandos? 

 

 

Podcast: debates sobre mídia, gênero e sexualidade na escola 

 

Na atualidade, é inegável o imenso acúmulo de informações e uma facilidade de 

acesso à essas nunca antes pensado na história da humanidade. Dessa forma, Castells 

(1999) afirma que os processos dominantes de informação estão cada vez mais 

organizados em torno de redes. Esta é a “era da informação”. Contudo, Duarte (2008) 

questiona a chamada “sociedade do conhecimento”. Para esse autor, a principal ilusão é 

a de que o conhecimento nunca esteve tão acessível e democratizado, e mesmo assim 

informação pode não significar conhecimento. 

Observamos que somente a informação sobre sexualidade não é suficiente para 

gerar conhecimento. Na instituição escolar não é diferente. Conforme Coracini (1991), 

na escola um texto escolhido pelo professor em função de um determinado conteúdo é 

um veículo de um saber institucionalizado, autorizado e quase nunca questionado. É o 

saber aceito e conservado de uma comunidade. Nesse sentido, os saberes escolares 

ligados ao gênero e à sexualidade dentro da instituição escolar são silenciados ou 

relegados somente a questões biologizantes, médicas, preventivas e naturalizadas. 
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A pesquisa em curso vai ao encontro de preceitos da educação sexual pautados 

no desenvolvimento de uma visão positiva e emancipatória da sexualidade, de uma 

comunicação clara nas relações interpessoais, conforme Maia e Ribeiro (2011), 

elaborando seus valores a partir de um pensamento crítico compreendendo melhor seus 

comportamentos e o dos outros os educandos podem tomar decisões responsáveis a 

respeito de sua vida sexual. 

A possibilidade de trabalhar com a produção de podcasts sobre gênero e 

sexualidade na escola pode colaborar para que esses discursos circulem, não se 

restringindo a questões preventivas e medicalizantes, mas de forma crítica e 

questionadora. É necessário introduzir práticas educativas onde os sujeitos reconstruam 

sua cidadania por meio da tecnologia, e que tenham consciência que seu discurso faz 

parte da historicidade da construção do processo (MOMESSO, 2009). 

Numa escola pública estadual do interior paulista, aplicou-se, nas aulas de 

Sociologia, oficinas de rádio e de podcast a partir do ano de 2012. São métodos que vão 

ao encontro de práticas dialógicas, o trabalho produzido entre educador e educandos e 

entre educandos. Primeiro foram dadas as oficinas para as três séries do Ensino Médio. 

Essas oficinas são compostas por quatro etapas: A primeira etapa é a pauta, ou seja, o 

assunto a ser tratado, o objetivo é pensar num assunto relevante e, a partir desse, fazer 

pesquisas para conhecer melhor o tema; A segunda etapa é o roteiro, depois de 

pesquisado o assunto é preciso ordenar a pesquisa numa redação clara, concisa e com 

uma opinião ao final; A terceira etapa é a locução que é feita a partir da leitura do 

roteiro com técnicas radiofônicas e orientações técnicas para gravação; A quarta, e 

última etapa, é a edição onde é utilizado um programa de edição de som para fazer o 

tratamento final do áudio. 

Depois de ministradas as oficinas, são formados grupos e todas as etapas da 

produção dos podcasts, descritas acima, são realizadas nas aulas com prazos 

estipulados. Assim, desde a pauta até a edição final dos trabalhos os grupos são 

orientados em reuniões realizadas pelo professor nas aulas até o fim do bimestre. Esse 

trabalho integra a nota bimestral da disciplina. Os educandos gravam os áudios em seus 

celulares ou em outros dispositivos e, posteriormente, os enviam para um e-mail, alguns 

trabalhos são postados no blog35, com a devida autorização dos estudantes e de seus pais 

ou responsáveis. 

 
35 Disponível em: http://socionismo.blogspot.com/2016/. Acesso em: 10 set. 2020. 
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Em 2015 e 2016, a cada bimestre, foram propostas pautas sobre gênero e 

sexualidade, numa perspectiva sociológica e em concordância com o currículo do estado 

de São Paulo, intercaladas com pautas livres. O princípio norteador dos trabalhos pauta-

se por uma linha editorial ética e educativa. Nas orientações da oficina deixou-se claro 

que se deve “[...] sempre respeitar princípios éticos, debatendo assuntos relevantes para 

a comunidade escolar e a sociedade [...]” (YOSHIMOTO, 2016, p. 12). 

Essa experiência proporciona, de certa maneira, dar “voz” de autoria aos jovens, 

abordando-se temas relacionados com gênero e sexualidade, dessa forma, eles 

desenvolveram uma pesquisa dentro e fora do espaço escolar utilizando a tecnologia dos 

dispositivos móveis e a internet para produzirem pequenos programas de áudio. 

Atualmente, a presença e circulação da mídia de áudio dentro do espaço escolar é 

constante, por meio da utilização de celulares36, reprodutores de MP3, enfim, de 

dispositivos móveis que são incorporados ao cotidiano escolar, em contraste com os 

recursos pedagógicos usados pela maioria dos educadores. 

Muitas vezes, o professor e/ou profissionais da educação não têm possibilidade 

de interagir ou atender a esse processo de comunicação/informação e suas práticas de 

leitura, nem se dão conta de como os jovens o utilizam e para quê. Conforme Heilborn e 

Brandão (1999, p. 8), é característica das ciências sociais “[...] sua porosidade em 

relação às questões que inflamam a vida social em um dado momento.” Atualmente 

existem grandes discussões sobre mídia, gênero e sexualidade em nossa sociedade. 

Portanto, faz-se necessário as colocar em pauta. 

 

 

Considerações finais 

 

Destacou-se, nesse capítulo, o grande peso que a mídia, na interface com a 

educação, exerce no discurso sobre valores, comportamentos e estereótipos em relação a 

concepções de gênero e de sexualidade. A concentração dos meios de comunicação no 

Brasil é algo absurdo, fora até mesmo dos padrões globais de fusão de mídias. Esse 

dado, combinado com uma estrutura precária de educação, mostra a grande influência 

do discurso da mídia na população de forma geral. Ainda, que os sujeitos façam a 

 
36 Conforme pesquisa realizada pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) no Suplemento TIC 2015, 

na faixa-etária de 15 a 17 anos, idade de frequência no ensino médio, o percentual de pessoas que utilizam 

aparelho celular é de 74%, se tomarmos por rede de ensino, na rede particular o uso é de 93,7% e na rede 

pública 62,2% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016). 
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resistência, pois não são totalmente passivos e acríticos, esses discursos penetram no 

cotidiano, transformam-se em práticas que constroem o senso comum. 

Utiliza-se a tecnologia dentro da escola a partir de diretrizes éticas educativas e 

não a lógica do mercado, dessa maneira, pensa-se uma educação com a tecnologia, não 

para e nem pela tecnologia. No entanto, observou-se, nas experiências com os 

podcasts, que a tecnologia pode abrir espaços de discussão de temas tão polemizados 

atualmente quanto gênero e sexualidade. Dessa forma, é possível despertar para uma 

prática de leitura crítica em que os jovens também sejam protagonistas, tenham “voz” 

não se restrinjam somente às leituras feitas a partir da mídia de massa e sejam eles 

também autores e disseminadores de questões pautadas em sua realidade. 

Em conclusão, é preciso aprofundar o debate sobre à mídia e as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na sociedade, pois essas fazem parte da vida de todos, 

de crianças a adultos, produzindo e reproduzindo informações, estereótipos, 

preconceitos, tabus que, informalmente e não intencionalmente, fazem parte da 

formação dos sujeitos. O contraponto necessário para a reflexão é uma Educação Sexual 

formal e intencional, tanto para educadores quanto para educandos. 
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Há alguns anos, no Brasil, a questão da inclusão dos estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais na escola regular, tem sido tema de estudos e 

discussões. Além das diversas pesquisas voltadas ao tema sobre as deficiências, 

podemos perceber o crescimento do interesse por parte de pesquisadores sobre o tema 

das Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD), conforme os estudos de Oliveira, 

Rodrigues e Capellini (2020). Dentre os temas mais abordados, citam-se os relacionados 

aos processos de identificação. Em tempo, de acordo com a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008): 

 
alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial 

elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou 

combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e 

artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento 

na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse 

(BRASIL, 2008, p. 15). 

 

Conceito semelhante também é trazido pelo documento "Altas 

Habilidades/Superdotação: Encorajando Potenciais" da Secretaria de Educação Especial 

(SEESP), onde se considera que os termos "pessoas com altas habilidades" e 

"superdotação" são mais apropriados para designar crianças ou adolescentes que 

demonstram sinais ou indicações de habilidade superior em alguma área do 

conhecimento, quando comparada aos seus pares (BRASIL, 2007, p. 7). Estas 

características podem ser manifestar de forma combinada ou isolada. Podemos citar 

como exemplos a capacidade intelectual; o pensamento criador ou produtivo; a 

capacidade de liderança; a capacidade psicomotora; o talento especial para artes visuais, 

artes dramáticas e musicais (BRASIL, 1995, p. 11). A habilidade especial para artes 

envolve alto desempenho em artes plásticas, musicais, dramáticas, cênicas e literárias, já 

a capacidade psicomotora, refere-se ao desempenho em atividades físicas voltadas a 

esportes (VIRGOLIN, 2007).  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000200175#B6
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000200175#B6
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000200175#B9
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Além destas perspectivas, há três modelos distintos que abordam o conceito de 

AH/DT (CORTÉS; FERNÁNDEZ, 2018):  

 

• Modelo Baseado nas Capacidades: é o mais tradicional, caracterizado a partir do 

Coeficiente Intelectual (Q.I). Três autores falam sobre este conceito. 

 

Quadro 1 – Autores que falam sobre o modelo baseado nas capacidades 

 
L.M. TERMAN C. W. TAYLOR H. GARDNER 

Confia na Inteligência 

Geral: a capacidade 

intelectual, o rendimento 

demonstrado 

academicamente e o 

potencial em certas áreas. 

Consideração 

multidimensional em seis 

Categorias: Capacidades 

Acadêmicas, criatividade, 

planejamento, comunicação, 

prognóstico e decisão. 

Maior precisão de campo 

cognitivo, definindo sete tipos 

de inteligências: Linguística, 

lógico-matemático, musical, 

visuoespacial, cabo-kinestesica, 

interpessoal, e interpessoal 

Fonte: La evaluación psicopedagógica a debate. Reflexiones y experiencias de profesionales de 

titulaciones educativas Aránzazu Cejudo Cortés y Celia Corchuelo Fernández (Coord.), 2018. 

 

 

• Modelo Baseado no Rendimento: o modelo anterior começou a ser questionado, 

além da existência de outras capacidades adicionais da pessoa, como criatividade e 

motivação. 

 

Quadro 2 - Autores que falam sobre o modelo baseado nos modelos cognitivos e 

sociocultural 

 
RENZULLI MONKS/ VAN BOXTEL FELDHUSSEN GAGNE 

Além da 
criatividade e 
motivação, 
inclui 
inteligência 
superior como 
característica 
para a média. 

Acrescentam ao modelo 
anterior a influência do 
quadro social (escola, 
colegas e familiares) 

Condições de desempenho: 
capacidade intelectual 
geral, autoconceito 
positivo, motivação e 
talentos especiais: 
acadêmico-intelectual, 
artístico-criativo e 
vocacional 

Diferença 
entre 
competência 
(referida ao 
superdotação) 
e talento 
(referente ao 
desempenho). 

Fonte: La evaluación psicopedagógica a debate. Reflexiones y experiencias de profesionales de 

titulaciones educativas Aránzazu Cejudo Cortés y Celia Corchuelo Fernández (Coord.), 2018 

 

 

• Modelos: Cognitivos e Sociocultural: Diferente dos modelos anteriores que estão 

focados em capacidade e desempenho; este modelo foca nos processos de 

desenvolvimento de informação e sociocultural; e a influência de fatores externos. 

Trazendo que “estudante com AH/SD é aquele que gerencia e relaciona múltiplos 

recursos cognitivos, lógicos, numéricos, espacial, verbal e criativo, destacando-se na 

gestão de um ou vários deles.” 

 

Devido a presença de habilidade superior em algumas áreas do conhecimento em 

alunos faz-se necessário políticas públicas que regulamentem atendimento 
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especializado, proporcionando-lhes o desenvolvimento do seu potencial. Esse 

atendimento não tem o objetivo de substituir o ensino regular, ele se propõe atuar de 

forma conjunta, articulada e suplementar ao ensino comum (BRASIL, 2011). Registre-

se que, a ênfase no trabalho deve ter objetivos educacionais, visando proporcionais 

condições de aprendizagem, visando o desenvolvimento do estudante, conforme está 

apresentado na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008).  

Para atender os estudantes com Altas habilidades/superdotação do país, o 

Ministério da Educação (MEC) vem trabalhando desde o final de 2017 na criação de um 

cadastro nacional que reúna as principais informações sobre estes alunos. A criação do 

cadastro está prevista na Lei nº 13.234, de 2015.  

Segundo o resultado do Censo escolar 2018 havia 22.161 estudantes com altas 

habilidades nas escolas de Educação Básica brasileiras. (INEP, 2019) indicando 

aumento de matrículas destes alunos, se comparado aos últimos 5 anos, conforme está 

apresentada a tabela que se segue, elaborada por Faveri e Heinzle (2019). 

 

Tabela 1 – Cadastro de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação no 

Censo Escolar. 

 

Ano do Censo Escolar Números de estudantes 

no Brasil 

2013 12.149 

2014 13.089 

2015 14.166 

2016 15.751 

2017 

2018 

19.451 

22.161 

Fonte: Elaborado pelas autoras, baseado no Censo Escolar 2013-2018 (INEP, 2019) 

 

 

Em que pese o aumento de matrículas demonstrado na Tabela 1, ainda este 

número é pequeno, pois embora tenha havido um crescimento de 2.710 matrículas a 

mais do que em 2017, ele está aquém o estimado pela OMS. (FAVERI; HEINZLE, 

2019). Conforme a Associação Brasileira de Altas Habilidades e Superdotação (2020), a 

porcentagem de Altos habilidosos em uma população é de 10% em média.37 Sobre isso, 

Faveri & Heinzle (2019) argumentam que o Censo escolar de 2028 (INEP, 2019) 

registram um total de 48.455.867 estudantes matriculados na educação básica no Brasil, 

 
37 Esta informação está disponível em: http://apahsd.org.br/fatos-relevantes-para-pessoas-com-altas-

habilidades/. Acesso em: 20 dez. 2020.  
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então teríamos que ter um total de 2.422.793 alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação, no entanto, tem-se 22.161 cadastros de matrículas deste 

público. Se por um lado, observa-se esta discrepância, por outro, se observarmos os 

números da Tabela 1, houve crescimento, o qual poderá ser atribuído como resultante de 

investimento das Políticas que vem sendo instituídas a partir de 2008. (FAVERI; 

HEINZLE, 2019).  

Em relação ao ensino especializado para esse público, no ano de 2005 foram 

criados os Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) em 

todos os 27 territórios brasileiros, passando a ser referência de atendimento aos alunos 

com AH/SD. Estes Núcleos disponibilizam recursos didáticos e pedagógicos para o 

ensino dos alunos com AH/SD e realizam a formação de professores, para serem 

capazes de atender os desafios vinculados à condição que esses alunos apresentam 

(BRASIL, 2007; BRASIL, 2008; PÉREZ; FREITAS, 2009).  

Estes núcleos são preconizados na política educacional e representam uma 

resposta às necessidades da sociedade a esses alunos, que por muito tempo foram tidos 

como inexistentes, passam a ganhar direitos e atendimentos apropriados às suas 

necessidades especiais (MATOS; MACIEL, 2016). No entanto, há muito por investir no 

campo educacional na perspectiva de construir currículos que avancem para promover 

condições de aprendizagem para estes estudantes para além de uma perspectiva de 

“medicalizar” o talento e suas diferentes formas de expressão. Esta é uma discussão que 

deve estar integrada à projeto político das escolas. 

 

 

Considerações sobre Processo de Ensino e Aprendizagem no estudo da Arte 

 

O ensino de arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 

percepção estética, da sensibilidade e da imaginação, que caracterizam um modo 

próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana; favorecendo o desenvolvimento 

em outras disciplinas do currículo, pois ao estudar um determinado movimento artístico, 

também se estuda o período histórico e seu contexto social, político e econômico (PCN, 

1997). 

Para nortear os professores, os coordenadores e os diretores nesse processo, em 

1997 foi elaborado pelo Governo Federal os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

trazendo diretrizes que referenciam a seleção dos objetivos, dos conteúdos e da didática 

de ensino, tendo como objetivo principal orientar os professores por meio da 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000200175#B9
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000200175#B10
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000200175#B20
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normatização de alguns fatores fundamentais referentes a cada disciplina. No ano 

seguinte houve uma reformulação desse documento com poucas alterações. 

O ensino e a aprendizagem da arte são parte do conhecimento que envolve a 

produção artística em todos os tempos, de acordo com normas e valores estabelecidos 

em cada cultura, portanto, à disciplina de Arte é a área que trata da educação escolar em 

artes. Esta disciplina “tem um percurso relativamente recente e coincide com as 

transformações educacionais que caracterizaram o século XX em várias partes do 

mundo” (PCNs, 1997, p. 20). 

O ensino de arte é importante devido a função indispensável que ocupa na vida 

das pessoas e na sociedade desde os primórdios da civilização, pois a arte se constitui de 

modos específicos de manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao 

interagirem com o mundo. Neste contexto, conseguimos identificar as maneiras na qual 

ocorrem “as inter-relações artísticas e estéticas ao longo do processo histórico social da 

humanidade, verificando como tais relações culturais mobilizam valores, concepções de 

mundo, de ser humano, de gosto e de grupos sociais” (FERRAZ; FUSARI, 2001, p. 18). 

Importantes eventos culturais e artísticos ocorridos a partir do século XIX, como 

a vinda da Missão Francesa trazendo renomados artistas europeus e a criação da Escola 

de Belas Artes no Rio de Janeiro, definiram os caminhos no ensino de arte no Brasil. O 

ensino artístico proposto seguia os modelos europeus, que procurava desenvolver 

habilidades técnicas e gráficas, essenciais para atender as demandas da expansão 

industrial (FERRAZ; FUSARI, 2001, p. 30).  

Nesse contexto, surgem algumas tendências pedagógicas no ensino de arte no 

Brasil, como a pedagogia tradicional, onde o ensino de desenho nas escolas primárias 

e secundárias fazia analogias com o trabalho. “Os programas de desenho do natural, 

desenho decorativo e desenho geométrico eram centrados nas representações 

convencionais de imagens” e os conteúdos seriam fixados pela repetição e tinham por 

finalidade desenvolver a vista, a mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o senso 

moral. O ensino e aprendizagem de arte concentravam-se apenas na transmissão de 

conteúdos reprodutivistas, a realidade social e das diferenças individuais (FERRAZ; 

FUSARI, 2001, p. 30).  

A pedagogia nova, com contribuições de Dewey, Lowenfeld e Read, conforme 

apontam Ferraz e Fusari (2001), apresenta sua ênfase na expressão, como um dado 

subjetivo e individual em todas as atividades. A preocupação com o método, com o 

aluno, seus interesses, sua espontaneidade e o processo do trabalho caracterizam uma 
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pedagogia essencialmente experimental fundamentada na psicologia e na Biologia. A 

escola nova via o aluno como ser criativo, portanto, devia oferecer a ele todas as 

condições possíveis de expressão artística. O importante no ensino de arte era aprender 

fazendo.  

A pedagogia tecnicista surgiu na segunda metade do século XX e seu elemento 

principal é o sistema técnico de organização da aula e do curso. Nas aulas de artes, 

professores enfatizavam o "saber construir" e o "saber exprimir-se" (FERRAZ; 

FUSARI, 2001, p. 32). Devido à ausência de bases teóricas, muitos valorizavam 

propostas e atividades dos livros didáticos, e que colocava em risco os conceitos de arte.  

A pedagogia Libertadora desenvolvida por Paulo Freire, é pautada na 

perspectiva de consciência crítica da sociedade. Estabelece o diálogo entre professor e 

aluno e visa a consciência crítica, influenciada principalmente movimentos populares e 

a educação não formal.  

A partir dos anos 80 começa a se desenhar um redirecionamento pedagógico que 

incorpora qualidades das pedagogias Tradicional, Nova, Tecnicista e Libertadora. Ana 

Mae Barbosa, em relação ao ensino de arte afirma que existe "a necessidade de 

assumirmos o compromisso de ampliar o acesso da maioria da população aos domínios 

estéticos e artísticos, por meio de uma educação de qualidade". Ela aponta a importância 

da recuperação histórica do ensino de arte para a percepção das realidades pessoais e 

sociais e a crítica sobre essas realidades, e ainda apresenta a Metodologia Triangular, 

um posicionamento teórico-metodológico que integra três facetas do conhecimento em 

arte: “o fazer artístico, a análise de obras artísticas e a história da arte”. Mais tarde, Ana 

Mae preferiu denominar Proposta Triangular, por não se tratar apenas de um método, 

mas uma forma de pensar o ensino de arte (FERRAZ; FUSARI, 2001, p. 35).  

A metodologia da educação em arte pressupõe os encaminhamentos educativos 

das práticas de aulas artísticas e estéticas no processo de ensino e aprendizagem. A 

metodologia educativa na área de arte inclui escolhas feitas pelo professor, que se 

referem aos conteúdos que serão contextualizados, aos métodos educativos, os materiais 

e aos meios de comunicação para a produção artística e estética nas aulas de arte. Então, 

a metodologia do ensino e aprendizagem em arte refere-se  

 
[...] aos encaminhamentos educativos que visam ajudar os alunos na 

apreensão viva e significativa de noções e habilidades culturais em 

arte são noções a respeito de produções artísticas pessoais e 

apreciações estéticas ou análises mais críticas de trabalhos em arte, as 

modalidades (artes visuais, verbais, música, teatro, dança, 
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audiovisuais, dentre outras), dependendo da formação do professor 

(FERRAZ; FUSARI, 2001, p. 99). 

 

Existem encaminhamentos educativos nas aulas de arte que objetivam 

desenvolver as potencialidades como percepção, imaginação e criatividade. Em relação 

aos aspectos perceptivos da criança Vygotsky afirma que "a criança rapidamente 

percebe que o mundo das formas tem sentidos diversos os quais ela aprende a utilizar", 

porque percebe precocemente os objetos do mundo real. As experiências perceptivas 

visuais, táteis e sonoras através de atividades plásticas, musicais e cênicas contribuem 

para a capacidade de compreensão da realidade e o desenvolvimento do pensamento 

crítico, artístico e estético (FERRAZ; FUSARI, 2001, p. 57).  

A imaginação na criança está ligada à sua capacidade de criação. E a criação, por 

sua vez, ligada à Inteligência. Já a inteligência acima da média, é característica de 

algumas pessoas, que são consideradas pessoas com Altas Habilidades/Superdotação. 

De acordo com Vigotski (2014, p. 35) “a imaginação depende da experiência e a 

experiência da criança vai se estruturando e crescendo lentamente, sendo portadora de 

características específicas profundas que distinguem da experiência do adulto”. Dessa 

forma, as condições do ambiente e o estímulo proporcionado neste ambiente exercem 

influência na imaginação infantil.  

Nesta perspectiva, a imaginação é mais rica na criança do que no adulto, pois é 

na infância que mais se desenvolve a fantasia, no entanto, seus interesses são mais 

simples, mais elementares, menos elaborados, sendo diferente dos adultos, em 

decorrência da experiência de vida. Contudo, Goethe apud Vigotski (2014, p. 36). 

 
[...] diz que a simplicidade e espontaneidade da fantasia infantil, que já 

não é livre no adulto, podem se confundir com a amplitude e riqueza 

da imaginação infantil. A criação da imaginação infantil se diferencia 

da experiência do adulto “e isso é tomado como base para conclusão 

de que as crianças vivem mais num mundo de fantasia do que na 

realidade” (VIGOTSKI, 2014, p. 36). 

 

A criatividade humana se revela em suas invenções e produções, sejam elas 

científicas ou artísticas. No contexto da arte, Leontiev (2000) elucida que  

 
a educação estética não se pode reduzir exclusivamente ao 

conhecimento nem à informação. Sabemos tanto teórica como 

intuitivamente (experimentalmente) que o contato com a arte, 

adequadamente vivido e assimilado, tem algo a ver com o processo 

mais íntimo do desenvolvimento pessoal e da personalidade, do que 

simplesmente com a adaptação social” (LEONTIEV, 2000, p. 128). 
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Para esse autor, a educação deveria desenvolver o potencial do estudante, 

promovendo a auto realização e o desenvolvimento pessoal. Para a educação estética, 

este objetivo parece ser evidente, mas a sua realização não é tão fácil. Para isso, busca-

se alguns ensinamentos na educação estética, qual seja o de propiciar “[...] a capacidade 

de perceber e entender a arte e a beleza em geral”. 

Vygotsky (1971) in Leontiev (2000, p. 132) escreveu: "a arte é a organização do 

nosso futuro comportamento, é um requisito que jamais pode ser preenchido, mas que 

nos obriga a lutar para além da nossa vida em direção a tudo o que transcende." Fica 

evidente a importância da arte na vida humana, tanto individual, quanto coletivamente, 

já que organiza o comportamento futuro do sujeito. A arte como apreciação ou como 

produção é capaz de promover esse desenvolvimento da capacidade humana de 

transcender.  

Para Vigotski (2014) o cérebro não é apenas um órgão que se limita a conservar 

ou reproduzir nossas experiências passadas, mas que possibilita a realização de 

combinações, criações e reelaborações a partir de elementos de experiências vividas 

anteriormente. Se o ser humano apenas repetisse o passado, então a humanidade seria 

incapaz de se adaptar ao futuro. “É justamente a atividade criadora humana que faz do 

homem um ser que se projeta para o futuro, um ser que cria e modifica o seu presente”. 

Nesse sentido, considera-se importante proporcionar aos estudantes com Altas 

Habilidades/Superdotação ambientes que agucem a curiosidade, proporcionem o 

exercício da imaginação e experiências desafiadoras que possibilitem desenvolver e 

realizar atividades criadoras, pois conforme evidencia Vigotski (2014, p. 4) “[...] a 

imaginação como fundamento de toda a atividade criadora manifesta-se igual em todos 

os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, científica e tecnológica”, 

pois justamente se desenvolve por meio das experiências sensíveis e estéticas, 

geralmente, inerentes ao ensino de arte. 

 

 

Método 

 

Considerando que o objetivo deste trabalho é analisar os estudos que trazem os 

processos de ensino e aprendizagem em arte às pessoas com altas habilidades, optou-se 

por uma pesquisa de caráter exploratório sobre as produções acadêmicas que abordam 

esta temática.  
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Foram incluídos na seleção artigos científicos disponibilizados na íntegra (em 

português, inglês e espanhol), teses e dissertações publicados entre os anos de 2001 e 

maio de 2019, considerando o contexto em que as pesquisas com pessoas com altas 

habilidades se expandiram no Brasil. O período da consulta ocorreu durante o primeiro 

semestre do ano de 2019. 

Operamos com os dados coletados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e 

em meio digital Scientific Electronic Library Online (SciELO), Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (oasis.br) e Sistema de Información Científica 

Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(Redalyc).  

Para a busca foram usados os descritores: ensino de artes, altas habilidades, 

giftedness, artistic Skill, artes visuales. Na base de dados Redalyc foi necessário 

acrescentar filtros com os temas de educação, medicina, psicologia e saúde, devido à 

grande quantidade de produções dentro deste banco de dados. Apresentamos os 

resultados dos relatórios de teses, dissertações e artigos, que tiveram maior aproximação 

com a temática relacionada ao ensino de arte para estudantes com altas habilidades e 

superdotação.  

Realizou-se a triagem de 14 trabalhos que se dedicaram a pesquisa os processos 

de ensino e aprendizagem estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, sendo deste 

conjunto, 02 artigos e 02 dissertações atenderem os critérios previstos neste estudo. Foi 

realizada a análise integrativa destas produções, a qual visa analisar o conjunto das 

pesquisas, situando-as à aquelas já realizadas no curso dos estudos sobre o assunto em 

referência. 

 

 

Resultados 

 

As produções acadêmicas analisadas foram realizadas no período de 2014 a 

2018, a saber:  

 

1. O trabalho de Araújo (2014) visou compreender como os educadores em artes 

visuais, atuantes nas Salas de Recursos de Altas Habilidades/Superdotação do Distrito 

Federal identificam e selecionam os estudantes em artes visuais nesses atendimentos 

especializados; e fornecer a todas as pessoas envolvidas na educação, meios adicionais 



 

192 

 

para compreender e identificar o potencial artístico revelado por esses estudantes. 

Participaram deste estudo 10 professores deste nível de ensino, com foco em estudo de 

2 casos.  

2. Cavalheiro e Fernandes (2016) apresentaram uma análise do ensino de artes 

visuais para alunos com altas habilidades e superdotação, por meio do estudo de caso no 

Núcleo de Atividades às Altas Habilidades e Superdotação. Participaram desta pesquisa 

02 professoras.  

3. Machado e Sholtz (2017) investigaram as implicações da arte e da criatividade 

para o desenvolvimento socioemocional de alunos com AH/SD no contexto inclusivo. 

Participaram deste estudo 10 alunos com AH/SD, de ensino municipal e frequentadores 

de Sala de Recursos Multifuncional.  

4. Magnoni (2018) desenvolveram um programa com estratégias de 

Aprendizagem Cooperativa, no âmbito da sensibilização artística, dentro do Programa 

de Atenção ao Aluno Precoce com Comportamento Superdotado com 07 alunos 

(crianças e adolescentes) da turma deste Programa. 

 

Os processos de identificação de habilidades artísticas é um termo recorrente nos 

estudos deste campo, conforme explica Araújo (2014), quando relata que a 

supervalorização na habilidade para o desenho foi um dos aspectos apontados como 

forma de potencial artístico, quase que exclusivo, mesmo que as ações pedagógicas 

modernas estejam direcionadas a outras abordagens. De outro modo, Machado e Stoltz 

(2017) trazem indícios de que os alunos utilizam das atividades artísticas e criativas 

como instrumento para dar vazão aos seus sentimentos e emoções, utilizando a arte e a 

criatividade como meio de superar dificuldades e situações conflituosas. Os 

participantes apontam que a arte e a criatividade estão pouco presentes na escola em que 

estudam.  

As percepções dos educadores em artes visuais indicaram que os processos 

utilizados nas salas de recursos multifuncionais para estudantes com altas 

habilidades/superdotação para identificar os estudantes não são explícitos, e, por vezes, 

contraditórios. Porém existe preocupações desses educadores em buscarem estratégias e 

estudos que possam sanar esta lacuna do programa, possibilitando, com isso, ampliar as 

discussões sobre a formação do educador em artes (ARAUJO, 2014). Estes aspectos 

também referendados por Mendes; Cia, D´Affonseca (2015).  
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Magioni (2018) trabalhou com a estratégia que contemplam a Aprendizagem 

Cooperativa e seus princípios de integração de atividades artísticas visuais com alunos 

do Programa de Atenção ao Aluno Precoce com Comportamento Superdotados. Essa 

estratégia tem a intenção de favorecer as relações interpessoais, a autonomia e a empatia 

do grupo, sempre motivando a cooperação entre seus membros, a criatividade, a 

integração entre eles, e assim, fomentar um ambiente colaborativo que pudesse ser 

vivenciado por todos os estudantes. Um fato interessante foi a maneira que os alunos 

desenvolveram diversas habilidades cooperativas e a rapidez com que fizeram isso, 

sendo essencial para o progresso da atividade e para que essas habilidades se 

desenvolvessem.  

A aprendizagem colaborativa fundamenta-se na perspectiva histórico-critica 

(Saviani, 2000) a qual prevê o ensino que se alinha nesta perspectiva requer que todo o 

trabalho pedagógico se seja organizado de modo a contemplar um desenho curricular 

fundamentando na construção de relações dialógicas, conforme afirmam Marin e 

Maretti,  

 
Por meio de uma relação dialógica entre dois docentes, um de apoio 

específico e o regente da turma, busca-se repensar algumas práticas e 

desenvolver diferenciações pedagógicas necessárias por meio do 

ensino colaborativo. A tarefa é garantir que cada aluno construa o 

mesmo conhecimento dos outros estudantes e que consiga desenvolver 

as atividades dentro de sala de aula (MARIN; MARETTI, 2014, p. 2). 
 

Os estudantes que participaram de todas as atividades propostas no referido 

Programa obtiveram maiores escores na Escala de Empatia, quando comparada 

comparado aos resultados obtidos por aqueles que faltaram às aulas de artes. 

Depreende-se desta constatação duas hipóteses de que a evasão nestas disciplinas é fato 

comum nas escolas, pois elas nem sempre estão integradas ao Projeto Político 

Pedagógico da Escola de forma a compor no processo de formação dos estudantes. Há a 

cultura que “essa matéria não reprova”, deixando a obrigatoriedade da frequência do 

aluno. No entanto, este aspecto merece maiores aprofundamentos mediante as mudanças 

que poderão ocorrer mediante a implantação da Base Nacional Comum Curricular 

(2018).  

O investimento na formação de professores foi um aspecto abordado no trabalho 

de Cavalheiro e Fernandes (2016), quando afirma que para se propor ensino 

colaborativo é necessário que mudanças estruturais ocorram, vislumbrando com isso, 

transformações nos processos de ensino aprendizagem previstos no planejamento dos 



 

194 

 

objetivos, conteúdos e métodos a serem empregados. Registre-se a necessidade de 

articulação com as demais matérias propostas no âmbito da Educação básica. Estes 

aspectos foram observados por Mendes; Cia; Tannus-Valadão; Cabral (2015) após as 

pesquisas que depreenderam do Observatório Nacional de Educação Especial 

(ONEESP). Sobre a formação de professores, Vilarronga e Mendes (2014) que o ensino 

colaborativo requer práticas colaborativas entre os professores, exigindo 

 
[...]políticas municipais, estaduais e federais de educação a 

capacitação de professores especializados em educação especial, que 

atuariam em consonância com os professores das salas regulares. Com 

uma formação debilitada no que tange à educação especial, com 

cursos que na maioria das vezes não correspondem à realidade das 

escolas e sem troca efetiva com os professores especialistas em 

educação especial (quando fazem parte do corpo de profissionais da 

escola), os professores recebem todos os anos alunos com as mais 

distintas deficiências. O discurso de obrigatoriedade da matrícula e o 

enfraquecimento da prática pedagógica desse professor que não 

encontra espaços efetivos de troca e de formação faz com que a 

política real da inclusão se torne cada vez mais distante e mais utópica 

nas escolas públicas do País (p. 141). 

 

Araújo (2014) afirma sobre a importância de se identificar os talentos e as 

habilidades dos estudantes que frequentam a educação básica, pois muitos docentes de 

artes visuais atuantes nas Salas de Recursos Multifuncionais para estudantes com estas 

características foram, possivelmente, crianças superdotadas e talentosas e que 

persistiram em seus propósitos. Diante do exposto, defende-se a necessidade de adensar 

as informações sobre as características comportamentais, com observância à dinâmica 

empregadas por eles no processo de criação tanto no campo de artes visuais, quanto em 

outras áreas do conhecimento. Assim, as escolas precisam avançar na construção de 

propostas educacionais que visem a transformação dos alunos, identificando seus 

interesses, necessidades, potencialidades e com isso, ampliar as oportunidades de 

aprendizagem e desenvolvimento. Machado e Stoltz (2017) acrescentam que a arte 

consiste em um meio capaz de auxiliar os alunos com AH/SD a lidarem com seu mundo 

interior, suas emoções e sentimentos.  

Nesta perspectiva, Magioni (2018) conclui que a proposta que se alinha com a 

perspectiva da Aprendizagem Cooperativa favoreceu o desenvolvimento habilidades 

cooperativas e empatia, incentivou a interdependência positiva não competitiva e mais 

acolhedora, valorizando as habilidades de cada membro e melhorando as relações 

interpessoais do grupo.  
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Os poucos estudos encontrados nas bases de dados nos revelam interessantes 

facetas presentes no contexto de ensino de arte para estudantes com AH/SD. A 

dificuldade na identificação de estudantes com altas habilidades em arte vai além da 

capacidade de realizar um desenho realista, como mostrou Araújo (2014). Para superar 

este obstáculo é relevante conhecer quais os instrumentos utilizados para a identificação 

desses indivíduos.  

Outro ponto encontrado nas pesquisas diz respeito à questão emocional do 

estudante com AH/SD e como a arte consiste num meio capaz de auxiliá-los a lidarem 

com seu mundo interior, suas emoções e sentimentos. Também é possível afirmar sobre 

os benefícios da aprendizagem cooperativa no processo de ensino e aprendizagem e na 

criação de um produto artístico coletivo. 

As pesquisas apontam para um ensino de arte que permita uma relação dialógica 

entre professor e estudante, pois não apresenta a rigidez do currículo escolar, e se 

estabelece um movimento de fluidez e autonomia nas escolhas de metodológicas, na 

seleção de conteúdo, na elaboração de projetos e produtos artísticos, sendo estudante e 

professor agentes ativos e conscientes nesse processo.  

 

 

Considerações finais 

 

A arte na escola tem uma função importante a cumprir, pois é também um 

conhecimento que permite a aproximação entre indivíduos. Ela favorece a percepção de 

semelhanças e diferenças entre as diversas culturas, expressas nos produtos artísticos e 

concepções estéticas.  

A arte situa o fazer artístico que depreende do processo de ensino e 

aprendizagem como humanizador, pois propicia a interação a produção dos estudantes e 

a produção artística dos artistas de todos os tempos, gerando assim a construção de 

sentidos e novas possibilidades de criação. Além disso, o processo de ensino e 

aprendizagem em arte permite o desenvolvimento de talentos, de atitudes colaborativas 

mediante as diferentes formas de expressões artísticas e estéticas das culturas. Trata-se 

de um processo civilizatório.  

O ensino de arte está relacionado diretamente com a riqueza e a variedade da 

experiência acumulada pelo homem. Portanto, quanto mais diversificada for a 

experiência humana no processo de ensino e aprendizagem em arte, maior será a 

bagagem de material disponível para a produção da imaginação, favorecendo ao 
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indivíduo possibilidades de criação e transformação. As produções artísticas podem 

contribuir para alargar as dimensões da compreensão que se têm sobre homem, sobre a 

sua cultura em diferentes momentos da história. 

Este trabalho reafirma a necessidade de se realizar maiores investimentos no 

campo do currículo, que implica o ensino de artes, mas não se restringe a ele, pois 

envolve tanto os aspectos éticos quanto os estéticos engendrados nas concepções dos 

Projetos Políticos Pedagógicos da Escolas.  
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O desafio que se impõe à educação brasileira envolve o compromisso com a 

qualidade do ensino, a partir de ações competentes e criativas, das quais podem emanar 

mudanças significativas quanto ao processo formativo dos alunos. Mas, para que se 

consiga um resultado efetivo, estratégias pedagógicas eficazes deverão ser criadas com 

o intuito de vivenciar a teoria na prática, envolvendo os saberes escolares e os demais 

saberes, com a consequente estimulação das percepções e sensações dos sujeitos 

envolvidos nesse processo. 

A inclusão escolar traz um desafio aos educadores: ensinar ao mesmo tempo 

pessoas que aprendem de forma diferente. Ao receber um aluno com cegueira ou com 

baixa visão é preciso observar que estes alunos precisam de práticas educacionais 

diferenciadas, práticas estas que valorizem os sentidos não visuais. Algumas 

possibilidades para a inclusão do aluno cego ou com baixa visão seriam o uso de 

material táteis, material impresso em braile ou material ampliado, descrição de imagens, 

e uso da audiodescrição (AD) na apresentação de vídeos, teatros, entre outros. 

No ano de 1994, foi realizada na Espanha em Salamanca, a Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educacionais Especiais, resultando na Declaração de Salamanca 

que influenciou o Brasil, sendo este participante ativo na definição de metas e colaborou 

para o aprofundamento nos debates sobre a educação inclusiva. As principais diretrizes 

da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais contidas nesta 

Declaração (BRASIL,1994) são que toda criança tem direito fundamental à educação, e 

deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 

toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas e os Sistemas Educacionais deveriam ser designados e 

programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a 

vasta diversidade de tais características e necessidades; Aqueles com necessidades 

educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los 
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dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 

necessidades(BRASIL,1994, p. 1). 

Em 2017, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

definiu-se o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes, de todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica deverão desenvolver durante sua 

escolaridade, como também indica os conhecimentos e competências a serem 

desenvolvidos. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a BNCC soma-se aos propósitos 

que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nesse sentido, a educação 

inclusiva deve fazer parte da rotina do educador, pois o que era uma possibilidade 

tornou-se um direito de todo cidadão. No entanto, a concepção de inclusão escolar tem 

uma abrangência que supera a inserção de estudantes com necessidades educacionais 

especiais (NEE) no ensino comum, uma vez que implica repensar a escola em seu papel 

educacional e social, no sentido de assegurar a todos esses estudantes, o direito ao 

desenvolvimento de competências que lhe assegurem o direito de aprender. 

A Declaração de Incheon, aprovada em maio no Fórum Mundial de Educação 

2015, na cidade de Incheon, na Coreia do Sul, reuniu ministros de mais de 100 países 

com o intuito de realizar um balanço das metas de Educação para Todos, relativas ao 

período 2000-2015, e debateram as futuras metas que serão definidas para os próximos 

15 anos, de 2016 a 2030.  

No item 7 da declaração de Incheon, a Inclusão e equidade na e por meio da 

educação são o alicerce de uma agenda de educação transformadora e, assim, 

comprometemo-nos a enfrentar todas as formas de exclusão e marginalização, bem 

como disparidades e desigualdades no acesso, na participação e nos resultados de 

aprendizagem. Nenhuma meta de educação deverá ser considerada cumprida a menos 

que tenha sido atingida por todos.  

A curiosidade alimenta o desejo de saber mais. Ela causa inquietação, 

insatisfação desencadeando a busca pelo conhecimento. Não é o conhecimento 

científico que é rigoroso. A rigorosidade se acha no método de aproximação do objeto" 

(FREIRE, 1995, p. 78.) 

Essa rigorosidade metódica é que faz a passagem do conhecimento ao nível do 

senso comum para o conhecimento científico. Nesse contexto, a alfabetização científica 

pode ser considerada como uma das dimensões para potencializar alternativas que 
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privilegiam uma educação mais comprometida. Chassot (1994) diz que a alfabetização 

científica deve ser uma preocupação muito significativa no ensino fundamental, mesmo 

que se advogue a necessidade de atenções quase idênticas também para o ensino médio. 

A ciência, para o autor, é uma linguagem; assim, ser alfabetizado cientificamente é 

saber ler a linguagem em que está escrita a natureza. É um analfabeto científico aquele 

incapaz de uma leitura do universo. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é mostrar, por meio da alfabetização 

científica como estratégia de ensino, que é possível desenvolver atividades em que 

ambos, alunos com deficiências ou não, possam realizar juntos, incentivando o 

pensamento crítico sobre as próprias limitações, sejam elas de qualquer natureza.  

 

 

Metodologia 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma proposta de abordagem 

qualitativa adotando-se a alfabetização científica como estratégia de ensino, visando 

mostrar que é possível desenvolver atividades em que ambos, alunos com deficiências 

ou não, possam realizar juntos. Na primeira etapa as crianças cegas (visitantes) foram 

acolhidas pelos alunos e funcionários da creche e apresentados ao roteiro de atividades. 

Em seguida, participaram do plantio da batata e na terceira etapa, puderam interagir 

através de jogos lúdicos. Para o embasamento das reflexões foi realizada a análise da 

percepção de alguns autores, tais como: Chassot (2001); Freire (1995) e alguns 

documentos como a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica e a Declaração de Incheon. 

 

 

Parceria para realização da atividade 

 

O Centro de Convivência Infantil “Ermelinda Ottoni de Souza Queiróz” está 

localizado dentro do Campus Luiz de Queiroz – USP – Piracicaba – SP. A creche conta 

com um espaço arborizado externo, dois parques de recreação, dois prédios, sendo o 

CCIn I com três salas espaçosas, cozinha, refeitório, sala de computadores, sala de 

professores, secretaria e no CCIn II uma sala de aula ampla com três espaços 

interativos; sala de música; biblioteca; sala de reuniões; cozinha experimental; sala de 

recepção (professores). 
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A AVISTAR (Associação de Atendimento à pessoas com Deficiências Visual de 

Piracicaba) é uma entidade sem fins lucrativos, que visa promover condições favoráveis 

ao pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência visual, garantindo sua integração 

sócio-educativa-cultural, inserção profissional e qualidade de vida. A Instituição está 

localizada na cidade de Piracicaba – SP. Com o objetivo de promover a integração da 

pessoa com deficiência visual e de sua família à sociedade, através de projetos que 

atendam suas necessidades, de habilitação, reabilitação ou capacitação profissional, bem 

como projetos destinados ao lazer e cultura, a entidade firmou parceria com o Centro de 

Convivência Infantil “Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz” para juntos buscarem 

estratégias de ensino alternativas. 

 

 

Descrição do trabalho desenvolvido 

 

Para a realização deste trabalho, desenvolveram-se dentro de uma metodologia 

ativa, atividades práticas empregando a alfabetização científica como estratégia de 

ensino por meio do estudo do globo ocular e do plantio da batata. A proposta foi 

planejada em diferentes etapas devido a faixa etária dos participantes.  

A creche atende hoje 15 crianças de dois a quatro anos e a Avistar atende a partir 

dos quatro anos até a terceira idade. Para este primeiro encontro, o CCIn recebeu 6 

crianças cegas de 7 a 12 anos. 

Antes do Encontro, as crianças do CCIn juntamente com seus professores, 

desenvolveram atividades de estudo do globo ocular, com degustação de um olho de 

goma, como mostra na figura 1.  

 

Figura 1 – Crianças da creche observando um olho de goma 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 
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Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e 

monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que 

promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Entender cientificamente a cegueira 

facilita, também, a compreensão da deficiência. As crianças, durante atividade lúdica, 

aprenderam sobre as funções do globo ocular, o que é a cegueira e como é importante 

valorizar todos os sentidos.  

Acreditando numa metodologia ativa, onde os alunos atuam como protagonistas, 

ou seja, eles saem da condição de ouvintes para participantes ativos, a alfabetização 

cientifica foi escolhida como estratégia de ensino com o objetivo de facilitar as 

intersecções interdisciplinares (Figura 2).  

 

Figura 2 – Nomenclatura do globo ocular 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

 

 

Para Prieto (2006), o objetivo da inclusão escolar é tornar reconhecida e 

valorizada a diversidade como condição humana favorecedora de aprendizagem. Desse 

modo, ao invés de “aproximar” o aluno com necessidades educacionais especiais dos 

chamados padrões de normalidade, a ênfase está na identificação de suas 

potencialidades, culminando com a construção de alternativas pedagógicas capazes de 

propiciar condições favoráveis à sua autonomia escolar e social.  

As atividades tiveram duração de 4 horas e ao chegarem no CCIn, as crianças 

foram acolhidas pela equipe gestora. O acolhimento na educação é um dos pilares para a 

construção de uma relação de parceria entre comunidade e a escola, além de constituir-

se como elemento fundamental na rotina do trabalho pedagógico em diferentes espaços 

e tempos. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) trazem a 
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importância de a escola promover e assegurar os espaços e tempos para o estreitamento 

de laços entre comunidade e escola. A escola precisa valorizar este campo tão rico de 

relações humanas, partindo da importância do planejamento para receber e compreender 

as diferenças passando por um olhar e escuta sensíveis das necessidades do visitante até 

firmar esta parceria comunidade x escola, fundamental para o processo contínuo de 

educar. 

Em seguida, os alunos da Avistar foram acompanhados até a sala de aula 3 

(CCIn I) onde receberam as orientações do roteiro de visitas por meio de um relógio em 

Braille, criado em impressora 3D pelos pais de um dos alunos do CCIn, especialmente 

para o desenvolvimento desta atividade. 

O sistema Braille de escrita e leitura foi criado há cerca de 200 anos na França. 

No Brasil, chegou por meio de José Álvares de Azevedo, que aprendeu a técnica ainda 

criança e se dedicou a disseminá-la, com apoio do Imperial Instituto de Meninos Cegos, 

hoje Instituto Benjamin Constant (IBC), no Rio de Janeiro. De acordo com as políticas 

de educação especial do Ministério da Educação, o Sistema Braille é importante porque 

possibilita às pessoas com deficiência visual escrever e ler.  

O relógio, como recurso pedagógico (Figura 3), auxiliou os visitantes no 

entendimento do roteiro, a partir do manuseio do material. 

 

Figura 3 – Relógio em Braille Interativo 

 

 
Fonte: Acervo dos autores 
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Na segunda etapa, percebeu-se que a consciência ambiental do ser humano pode 

ir além do conceito de proteção da natureza. A natureza também são as relações 

interpessoais, é o contato, é o partilhar é o conviver. 

Segundo Chassot (2001), as diferentes concepções de Ciência nos convidam a 

adensar considerações acerca de uma proposta de vermos a ciência como uma 

linguagem, “uma linguagem que possa facilitar a nossa leitura do mundo natural”. Não 

existe uma só Ciência, existem ciências e a alfabetização científica engloba essa 

multidiversidade de línguas. 

Dentro dessa diversidade, as brincadeiras de rodas, foram incluídas no roteiro 

como veículo integrador e facilitador para a compreensão dos visitantes sobre o 

conceito de alfabetização científica. A primeira atividade foi a batata quente com 

elástico. Uma batata confeccionada em feltro foi afixada no elástico e proporcionava 

uma marcação do movimento circular a medida que passava pelas mãos dos 

participantes. Foi trabalhado a lateralidade, a contagem do tempo e a velocidade no 

compasso da música batata quente (Figura 4) 

O trabalho musical se diferencia do intelectual predominante no ambiente 

escolar e provoca sensações diferentes daquelas que se têm na escrita e na leitura. A 

musicalidade está ligada diretamente aos sentimentos.  

 

Figura 4 – Batata quente com elástico 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

 

 

Ser alfabetizado cientificamente significa utilizar conceitos científicos 

integrando valores e saberes pela tomada de decisões responsáveis na vida cotidiana. 

Chassot (2006) destaca que a responsabilidade maior, do professor, em ensinar Ciência 
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é procurar que nossos estudantes se transformem, com o ensino que fazemos, em 

homens e mulheres mais críticos. 

A segunda etapa foi dividida em três partes. Na primeira os visitantes ouviram a 

história da origem da batata e puderam tocar e cheirar alguns tipos, conhecer os brotos, 

as ramas e a forma de plantio de cada espécie (Figura 5) 

 

 

 

Figura 5 – Reconhecimento do broto da batata doce 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

 

 

A segunda parte, todos foram direcionados ao parque da creche. Os visitantes 

conheceram o batateiro e receberam informações sobre a quantidade de água necessária, 

a profundidade dos canteiros, a luminosidade e como preparar um biodefensivo a base 

de pimenta para espantar os insetos agrícolas (Figura 6) 

 

Figura 6 – Visita ao batateiro 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 
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A terceira parte foi a experiência do plantio (Figura 7). Natureza é terapia. Ela 

propicia um melhor desenvolvimento motor, cognitivo, estimula criatividade, 

independência, socialização, entre outras coisas. As crianças cegas lidam com barreiras 

o tempo todo. Então elas podem, fora todas estas vantagens, a liberdade de 

experimentar.  

Cada participante pode viver a experiência de plantar a sua própria muda. É 

preciso deixar as crianças interagirem mais com a natureza sozinhas, descobrindo as 

próprias brincadeiras, estimulando seus sentidos no seu tempo. Ao adulto, cabe 

monitorar para evitar acidentes e para conduzir os passeios e atividades. Uma das coisas 

fundamentais quando se prepara atividades para cegos, é colocar objetos nas mãos das 

crianças para que elas tenham a sensação tátil. Entretanto, o sucesso vai depender 

também da criança e isso não tem a ver com nenhuma deficiência, e sim com a 

personalidade de cada um. 

 

Figura 7 – Plantio da batata 

 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 

 

Para finalizar, as crianças participaram de uma aula de capoeira. O professor 

convidado apresentou conceitos da história dessa prática usando brincadeiras, letras 

musicais, instrumentos, e atividades físicas (Figura 8 

 

 

 

 

). 
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Figura 8 – Visitante tocando berimbau 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

 

O ensino da Capoeira é um rico processo pedagógico que valoriza uma educação 

libertadora e consciente. Durante o seu ensino são discutidos elementos históricos dessa 

manifestação cultural que a caracterizam enquanto luta pela libertação, enquanto 

símbolo de resistência contra vários tipos de dominação, e enquanto espaço para o 

exercício da cidadania, de construção da identidade, auto-estima e autonomia por parte 

de seus praticantes (CASTRO JUNIOR; ABIB; SANTANA SOBRINHO, 2000). 

Os visitantes juntamente com os alunos da creche, durante o encontro 

pedagógico, puderam experimentar diferentes atividades lúdicas. O essencial era 

permitir às crianças ver o que era invisível aos olhos. Elas tocaram e se abraçaram, 

cheiraram, sorriram na escuridão e sentiram o sorriso em resposta. Degustaram mesmo 

sem saber a cor que o alimento tinha. Agradeceram sem adeus. Partiram com a 

promessa de um reencontro. Até logo! 

No final do encontro, a equipe técnica do CCIn, realizou uma entrevista aberta 

com a diretora da Avistar que acompanhou as atividades. 

Inicialmente foram abordadas as expectativas em relação à parceria CCIn X 

Avistar. De acordo com a diretora, as expectativas eram grandes, mas alcançadas em 

conjunto. 

 
Como nosso foco é habilitação e reabilitação, vi neste convite uma 

oportunidade de novas experiências, tanto para os usuários do 

serviço, quanto para a equipe técnica. Na ocasião imaginei atividades 

coletivas entre as crianças e nossos usuários, só que não conseguia 

imaginar de qual forma, devido ao tema. Acho que as expectativas 

foram alcançadas. Entendo que a diferença de idade entre nossos 
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usuários e as crianças foi um fator que em algumas atividades gerou 

um pouco de distância entre eles (como no momento de ensinar a 

diferença entre as batatas e seu plantio), pois algumas crianças 

quiseram brincar no parque. Mas nos demais momentos, houve 

bastante interação, socialização e muita inclusão. Ah, e a capoeira foi 

ótima! 

 

Quando questionada sobre a possibilidade de outros encontros e se ela (diretora 

da Avistar) incentivaria os outros pais a participarem, a resposta foi positiva, não só da 

parte dela, mas também das crianças pressentes. 

 
Com certeza, pois foi uma experiência enriquecedora, na qual pude 

perceber nitidamente a inclusão das pessoas com deficiência. Em 

momento algum houve dificuldade de interação entre as crianças do 

CCin e nossos usuários. Isso mostra que a barreira está em nós, devido 

ao preconceito e a incapacidade de entendermos que o (erroneamente 

chamado) “deficiente” pode fazer as mesmas coisas que fazemos, 

necessitando somente de adaptações. 

 

Quando se fala sobre qualidade, estamos nos referindo à eficiência e eficácia 

de todos os insumos e processos que dão suporte à aprendizagem dos estudantes, 

inclusive os que são regulados por leis em âmbito municipal, estadual e federal. 

Todavia, garantir que alguns alunos consigam aprender não é suficiente, 

principalmente levando em consideração as desigualdades sociais do nosso país. A 

educação precisa atender a sua demanda social e é nesse contexto que a equidade traz 

o fator da justiça social para a equação. Isso porque a equidade pode ser definida 

como o uso da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, na busca de 

torná-los iguais, sem preconceitos ou privilégios (Agenda 2030) 

Continuando a entrevista, passou-se para a importância das parcerias educativas 

para a Avistar.  

 
A intenção da AVISTAR, além de habilitar e reabilitar, é levar 

informação à população, sendo disseminadora de conhecimento. Cada 

nova pessoa que recebe informação torna-se multiplicador de ideias e 

isso gera uma corrente. Este é nosso foco e a cada parceria educativa 

temos certeza que mais pessoas podem entender com clareza sobre a 

deficiência visual e principalmente sobre a capacidade de todas as 

pessoas com algum tipo de deficiência serem capazes de viver e curtir o 

mundo como todos nós. 

 

Enfim, o caráter singular do aprender nos obriga a pensar em nossas práticas 

pedagógicas sobre os aspectos que propiciam o posicionamento do aluno como sujeito 

da aprendizagem ativo e reflexivo. Em sala de aula o trabalho precisa estar na 

perspectiva da aprendizagem baseada na curiosidade infantil, no imaginário nas 
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possibilidades de respostas diferentes para o mesmo problema. Planejar aulas com 

materiais concretos, com cheiros, formas e significados. Permitir que as crianças tenham 

total liberdade para expressarem seus sentimentos, emoções e responsabilidades sobre 

seus atos. Acolher as crianças de maneira integral, respeitando seus familiares e 

tornando-os parceiros é a função de uma escola preocupada com a educação e sua 

função social. 

 

 

Considerações finais 

 

A polêmica da inclusão traz aos educadores muitas reflexões, pois se de um 

lado, há aqueles que defendem a inclusão total propondo inclusive a abolição dos 

serviços especiais, há por sua vez, outros segmentos que são incisivos em afirmar que 

jamais os serviços especiais devam ser abolidos.  

A equidade, portanto, busca garantir a oferta de oportunidades iguais a todos, a 

fim de fazer a sociedade mais justa.  

A escola precisa superar a igualdade e buscar através de parcerias a equidade. Se 

a equidade adapta a regra para um determinado caso específico, a fim de deixá-la mais 

justa, a ciência como criação do homem permite a reflexão dessas regras. É importante 

salientar que não existe uma única ciência, uma verdade absoluta, existem ciências, 

portanto os conhecimentos científicos são necessariamente parciais e relativos.  
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Trabalho no atendimento educacional especializado: contribuições docentes 

no Acre 

Geisa Cristina BATISTA 

Fatima Elisabeth DENARI 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço disponibilizado 

com vistas a complementar ou suplementar a formação dos estudantes atendidos na 

modalidade de Educação Especial. Os professores do AEE identificam, elaboram e 

organizam recursos pedagógicos e de acessibilidade para propiciar a participação, a 

funcionalidade e a autonomia desses estudantes (BRASIL, 2008). 

Está previsto desde 1988, no artigo 208, inciso III da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CF).  

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 

1988, p. 179). 

Nesse documento, previa-se atendimento apenas às pessoas com deficiência. 

Entretanto como Política Pública Educacional, ganhou força a partir do início do século 

XXI. 

Analisando-se as características desses estudantes, constantes no Decreto 

Federal nº 6949/200938; na Resolução CNE/CEB nº 04/200939; no Decreto Federal nº 

7611/201140; nas Leis Federais nº 12.764/201241, nº 13.005/201442 e nº 13.146/201543, 

observa-se: Altas Habilidades/Superdotação (AHSD); Deficiência (PcD), Transtornos 

Globais do Desenvolvimento (TGD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

38 Decreto Federal nº 6949/2009: Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
39 Resolução CNE/CEB nº 04/2009: Institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
40 Decreto Federal nº 7611/2011: Dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento Educacional 

Especializado e dá outras providências. 
41 Lei Federal nº 12.764/2012: Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
42 Lei Federal nº 13.005/2014: Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. 
43 Lei Federal nº 13.146/2015: Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência). 
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Para desenvolver o AEE, os professores especialistas em Educação Especial 

precisaram ser dotados de formações específicas para apreenderem as atividades com os 

kits enviados pelo MEC e atender as suas funções. Mesmo sendo especialistas em 

Educação Especial, necessitavam de suporte para as novas ações.  

Entendeu-se relevante institucionalizar a pesquisa Trabalho Docente no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE): uso das tecnologias assistivas e das 

experiências matemáticas, na Universidade Federal do Acre, em 2017 com o objetivo 

de compreender o trabalho docente realizado no AEE, em Salas de Recursos 

Multifuncionais (S.R.M.) das Escolas Públicas Municipais e Estaduais, identificando o 

uso que se faz das T.A. e as experiências matemáticas trabalhadas. 

O projeto teve o suporte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) da própria Universidade, com a colaboração de três bolsistas, quais 

sejam: Karen Felisberto de Lima, Lucimar da Silva Carvalho e Paulo Botelho Casotte, 

acadêmicos dos cursos de licenciaturas em Química, Pedagogia e Letras/Vernáculo, 

respectivamente.  

Parte desta pesquisa foi publicada no XXVI Seminário de Iniciação Científica, 

da instituição de origem (LIMA; BATISTA, 2018), em sua fase preliminar; outra parte, 

em evento científico realizado pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 

(BATISTA, MONTYSUMA & LIMA, 2018), onde se apresentou resultados de apenas 

uma Rede de Ensino 

Neste trabalho, apresenta-se o resultado final da pesquisa, englobando a 

interpretação dos dados da outra Rede de Ensino, ainda não publicado.  

 

 

Delineamento da pesquisa 

 

Esta pesquisa qualitativa apresenta natureza descritiva quanto aos seus objetivos. 

Foi fundamentada teoricamente por Libâneo (2002), Tardif (2012), Severino 

(2012) e Nóvoa (2012). 

Consta na Plataforma Brasil sob cadastrado nº 71352417.7.0000.8028, tendo 

sido aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisas em Seres Humanos em 

setembro/2017. 

O período de coleta de dados ocorreu no período de setembro/2017 a 

junho/2018. 
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Os participantes foram dois gestores da Educação Especial, uma da Secretaria 

Estadual e outro da Municipal; e, ainda, quarenta e seis professores das Redes 

Municipal e Estadual de Ensino, lotados nas Salas de Recursos Multifuncionais de 

Escolas Comuns.  

Os procedimentos adotados foram questionários (VILELAS, 2009), para coleta 

de dados referentes à formação inicial e continuada, cargo, função e jornada de trabalho; 

e entrevistas semiestruturadas (MINAYO, 2015), para dialogar sobre as questões 

inerentes ao funcionamento do trabalho docente no AEE, destacando-se atuações com 

as tecnologias assistivas e com as experiências matemáticas. 

As entrevistas com os gestores das equipes que coordenam a Educação Especial 

no Município e no Estado tiveram o intuito de conhecer a estrutura oferecida pelas 

Secretarias Municipais e Estaduais da Educação para o funcionamento do AEE. Durante 

os procedimentos das entrevistas, foram disponibilizados documentos legais dos 

Sistemas de Ensino e as relações das Escolas onde funcionam as S.R.M.  

Equipamento fotográfico foi utilizado para o registro das tecnologias assistivas, 

jogos pedagógicos, outros equipamentos e mobiliários existentes nos ambientes. 

Para análise e discussão dos dados, adotou-se a Análise de Conteúdo, proposta 

por Bardin (2009), estabelecendo-se categorias temáticas.  

Na fase de exploração do material, seus elementos foram constituídos pela 

legislação nacional, estadual e municipal, que trata, especificamente, do AEE; pela lista 

de localizações das S.R.M.; pelas entrevistas efetivadas com os dois gestores Municipal 

e Estadual da Educação Especial e com os professores executores do AEE das Redes 

Municipal e Estadual. Pelos questionários aplicados e fotografias dos ambientes, 

equipamentos e mobiliários. 

Os temas suscitados a partir dos recortes textuais, com vistas à organização em 

unidades comparáveis foram constituídos pelas categoriais: Família x Escola; 

Tecnologias Assistivas; Matemática no Cotidiano das S.R.M.; Materiais Pedagógicos; 

Formação x Prática Pedagógica; Outros Profissionais para a Escola Inclusiva; e 

Representações Sociais de Estudantes. 

 

 

Resultados e discussões 

 

De acordo com os dados, o ingresso do estudante no AEE, nas Redes Estadual e 

Municipal de Ensino, ocorre de duas formas: apresentação do laudo médico, pelas 
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famílias, no ato da matrícula, ou queixa do professor da sala comum, ao professor da 

S.R.M., demonstrando que é semelhante aos processos em outras Unidades Escolares da 

Federação. 

Quanto à avaliação, evidenciou-se estudos de casos, por parte dos professores do 

AEE, inicialmente, sendo a tomada da decisão em contatar a família, de forma a 

abranger a equipe técnico-pedagógica da Escola. 

O tempo previsto e as formas de atendimentos são similares às recomendações 

técnicas, ou seja, de duração de uma hora, duas vezes por semana, sendo flexibilizado 

de acordo com as condições existentes, tanto na Escola, quanto nas famílias. 

Tecendo-se um paralelo com pesquisa anteriormente efetivada em Rondônia 

(BATISTA, 2013), as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) disponibilizadas nas 

Escolas para o AEE possuem as mesmas características, ou seja, mobiliário, 

equipamentos e materiais pedagógicos, em sua maioria, encaminhados pelo Ministério 

da Educação (MEC); e espaços físicos e recursos humanos disponibilizados pelas Redes 

de Ensino, tanto Municipal, quanto Estadual. Observou-se, também, algumas iniciativas 

dos próprios Sistemas de Ensino, na aquisição de equipamentos e materiais. Entretanto, 

é válido salientar que tecnologias assistivas (T.A.), tidas como recursos, são de difícil 

acesso, para aquisição, na região Norte. Deste modo, é compreensível que materiais 

desse porte, de alta tecnologia, sejam, somente, os adquiridos pelo MEC.  

Dentre os aspectos que se entende relevantes destacar da Rede Estadual, 

coletados em entrevista com a gestora da Educação Especial, em 2017, somaram 

trezentas e oitenta e quatro (384) SRM em todo Estado, com três mil, seiscentos e 

quarenta e quatro (3.644) estudantes matriculados no AEE. Havia uma instituição 

especializada, vinculada à Secretaria de Estado da Educação, que era a responsável pela 

formação na área de TA, em geral. Os relatos dos professores estaduais foram 

favoráveis quanto à formação que recebiam, por profissionais ligados a essa instituição 

especializada. 

Na sequência, as categorias suscitadas serão analisadas.  

 

 

Família x Escola 

 

Ocorrem casos em que as famílias, sendo solicitadas que se direcionem à área de 

Saúde, com vistas a realizarem avaliações médicas e, concomitantemente, a matrícula 

no AEE (que é facultativa e independe da apresentação do laudo médico) não aceitando 
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as condições de deficiência ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), não assumem que 

tais estudantes tenham que participar de alguns programas e atendimentos 

extraescolares, cobrando da Escola, apenas, que seus filhos aprendam e participem de 

todas as atividades comuns a todos e que tenham garantidas suas aprendizagens.  

Outra dificuldade relativa ao trabalho docente também se relaciona a questões 

familiares, no que diz respeito à irregularidade na frequência/assiduidade dos 

estudantes, que tem a ver com a responsabilidade familiar, por se tratar de contra turno 

ao atendimento escolar comum. Uma das professoras relatou: “A principal dificuldade 

está na família, que algumas não trazem o aluno” (P9). Essa questão de evasão do AEE 

é a que apareceu com maior força, nos relatos quanto às dificuldades.  

Os documentos orientadores da implantação da PNEE-EI (BRASIL, 2015), 

facultam aos responsáveis dos estudantes efetivarem a matrícula no AEE, sendo 

considerado um direito e delega à Escola, a orientação às famílias, quanto à importância 

da participação nesse atendimento: “O acesso ao AEE constitui direito do aluno público alvo 

do AEE, cabendo à escola orientar a família e o aluno quanto à importância da participação 

nesse atendimento” (BRASIL, 2015, p. 130). É uma demonstração que a equipe gestora da 

Escola tem papel importante, nesse aspecto. 

Os professores reclamam que as famílias não se disponibilizam a trabalhar em 

colaboração com eles, no desenvolvimento de algumas ações em casa, fora do espaço 

escolar. “Muitas vezes a família também não acredita na criança que ela tenha potencialidade 

para se desenvolver, não ajuda em casa, não tem esse olhar de que o filho com deficiência 

precisa muito mais do auxílio do que o dito normal” (P1). 

Há pais que não acreditam no potencial dos filhos, na questão da aprendizagem e 

não veem no serviço do AEE uma luz (no fim do túnel) que possa inseri-los no universo 

da aprendizagem escolar significativa.  

 

 

Tecnologias Assistivas (T.A.) 

 

Em Santarosa (2010), pode-se considerar Tecnologia Assistiva (TA) como uma 

área multidisciplinar de conhecimento, na qual são desenvolvidos estudos e pesquisas e, 

ainda, tecnologia assistiva (T.A.) como recursos para propiciar alguma autonomia e 

funcionalidade a quem dela necessite. Sabe-se que, de acordo com as especificidades 

das necessidades, algumas T.A. são utilizadas, em detrimento de outras. No geral, 

percebeu-se que as T.A. são aquelas encaminhadas pelo MEC, não se verificando 
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implementações por parte dos outros governos. A despeito dos avanços tecnológicos, 

que se observa com tanta velocidade, em outras áreas, na Educação Especial, 

especificamente na região Norte do país, não se identificou outras aquisições.  

 

 

Matemática no Cotidiano da S.R.M. 

 

No caso das atividades de Matemática, os professores fazem uso de materiais 

concretos, problemas lógicos, tampinhas de garrafas pet, jogos de xadrez e de damas, 

palitos, calendários, quebra-cabeças, materiais dourados e outros jogos confeccionados 

com materiais de papelaria ou, ainda, os enviados pelo Ministério da Educação (MEC). 

Para os professores é importante inserir atividades matemáticas no atendimento porque 

os estudantes irão utilizar tais conhecimentos tanto no ambiente escolar, quanto na vida 

prática, na sociedade, de um modo geral.  

Há professores com nível satisfatório quanto aos materiais e jogos que possuem 

para trabalhar o cotidiano matemático dos estudantes do AEE.  

Uma professora sugere uma “formação focada na Matemática para a Educação 

Inclusiva” (P4), concordando que chega a determinados conteúdos que considera até 

difíceis para ela, enquanto professora. Essa questão merece destaque porque ao 

professor do AEE não cabe ensinar os conteúdos trabalhados em sala de aula comum, 

mas incentivar o estudante, na sua cultura e prática cotidiana, despertá-lo para as 

ocasiões em que a Matemática está inserida em sua vida. Demonstra uma necessidade 

de informação ou formação ao professor que atende no AEE. A ele não é cobrado que 

ensine os conteúdos constantes nos planos de cursos, mas dar um novo enfoque da 

Matemática nas práticas culturais.  

“Eu não sou muito boa em Matemática, então o suporte é sempre bem-vindo. Eu 

recorro, quando necessário, ao professor da sala de aula” (P14). Essa professora dá 

enfoque do seu trabalho nas atividades escolares e não nas práticas culturais e nas 

vivências que se requer dele. Ponto relevante: formação específica. 

Sobre necessidade de suporte, em Matemática: “Sim, pois só tive contato com o 

soroban. Nada específico na área de Matemática para trabalhar com outras deficiências” 

(P19). Atualmente, há jogos eletrônicos que estimulam a atenção, a percepção e a 

memória, no caso específico de pessoas na condição de deficiência intelectual (DI). 

Entretanto, há uma variedade de condições humanas, tais como as pranchas, que podem 
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ser elaboradas por meio da Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) como 

suporte às atividades matemáticas.  

 
Sim, tentamos aproximá-los da realidade. Trabalhamos com notas de 

dinheiro, por exemplo, trocando, simulando compras, onde ele teria 

que passar troco. Temos as atividades impressas, os jogos. Tentamos 

mostrar que os números são importantes (P19).  

 

Há aqui, uma demonstração de atividades condizentes com o trabalho docente no 

AEE. É sabido que o ensino do componente curricular “Matemática” se realiza na sala 

de aula comum, entretanto, para garantir a autonomia do estudante como pessoa, como 

cidadão, necessário se faz que o estimule a recordar de suas experiências matemáticas 

no cotidiano familiar e comunitário. Esta acaba sendo uma das atividades inerentes do 

professor do AEE. Sem contar ainda, quanto a questões ligadas a buscar parcerias para a 

suplementação escolar de estudantes com altas habilidades/superdotação com talento 

em Matemática, por exemplo. 

A princípio, segundo os relatos, a Matemática estaria ligada apenas em contextos 

de jogos pedagógicos para se estimular a concentração, a atenção ou a percepção. Tais 

componentes se referem ao campo psicológico. É óbvio que é inquestionável que a 

Matemática é a ciência mais abstrata que existe. O número nove (9), por exemplo, não 

tem existência no campo material, físico. Trata-se apenas, de uma representação 

quantitativa ou numérica, de contagem, dentre outras. 

 

 

Materiais pedagógicos 

 

Dentre a insatisfação dos professores do AEE, consta o fator relacionado à falta 

de reposição de materiais pedagógicos, por parte da equipe gestora da Escola e das 

instâncias competentes.  

 

Encontro dificuldade quanto aos materiais. Não tem Internet, tem 

poucos jogos e quando falta, dificulta no desenvolvimento das 

atividades (P7);  

Primeiro que não tem uma impressora, dificilmente a internet 

funciona, e me faltam alguns materiais pedagógicos necessários (P5). 

 

Discorrem que o início foi marcado pelo recebimento de muitos materiais, mas 

os anos se passaram e suas reposições não acompanharam o passar do tempo. Alegam 

tratar-se de ambiente que deva ser lúdico o tempo todo. “Recursos são as minhas 
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dificuldades, pois esses já são usados há muito tempo, os alunos já conhecem. Gostaria 

de inovar nos recursos até para incentivar mais eles” (P20). 

Alguns professores elogiaram as equipes gestoras, por estarem sempre 

atendendo suas necessidades, ao menor sinal de solicitação: Eles sempre estão prontos 

para ajudar (P3); Nós somos uma equipe! Eu tenho total apoio da gestão (P1). 

O espaço propiciado para o AEE na S.R.M. é muito atrativo. Então, a reposição 

de materiais pedagógicos é de extrema necessidade, para que o espaço possa continuar 

sendo apreciado como diferenciado. Se todas as salas comuns possuíssem os atrativos 

de uma S.R.M., quem sabe não teria tantos estudantes com problemas de aprendizagem, 

embora é válido ressaltar que a formação do professor de qualquer atendimento é que 

deva ter a atenção merecida, sob todos os aspectos. Até com material alternativo, 

reciclável, de sucata e de papelaria é possível promover o ensino e a aprendizagem.  

Pode-se ponderar que, dentre as inúmeras possibilidades para compreender a 

falta de materiais, pensa-se na ausência de articulação da Educação Especial, na Escola, 

com os outros segmentos. Há recursos financeiros disponibilizados, pelo MEC, 

anualmente, por exemplo, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que 

possibilita a aquisição de materiais pedagógicos, permanentes, de higiene, dentre outros. 

São recursos destinados ao bem-estar da aprendizagem do estudante.  

 

 

Formação x Prática pedagógica 

 

As principais contribuições previstas, neste projeto, seriam na formação inicial 

dos cursos de licenciaturas da UFAC. 

Os quarenta e seis professores das S.R.M. possuem formação inicial nos cursos 

de licenciaturas, sendo o maior percentual, em Pedagogia. Correspondem aos requisitos 

mínimos de formação com cursos de especializações nas diversas áreas da modalidade 

de Educação Especial ou cursos de aperfeiçoamentos que somam 360 horas. 

De acordo com o relato dos professores, tendo em vista o crescimento da taxa de 

matrícula, de uma das Redes de Ensino, estar vinculado ao Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), a Secretaria de Educação, nos últimos anos, atendendo a essa demanda, 

está disponibilizando cursos de formação continuada nessa área. Assim, a demanda dos 

professores tem sido com as outras condições humanas. Reclamam, também, que os 

cursos têm se apresentado apenas com fundamentações teóricas e eles demandam 

orientações quanto à prática educativa.  
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Os professores querem ser ensinados a “como ensinar”. Nóvoa (2012) 

entretanto, discorre que formação sem prática concomitante acaba não fazendo sentido, 

enquanto formação. Depreende-se, portanto, que não houve aplicação prática da teoria, 

enquanto acontecia a formação continuada, ou, ainda, a teoria não foi suficiente para 

embasar a prática, para dar suporte aos professores, no decorrer do processo de ensino.  

Considera-se que a polêmica teoria x prática, academia x escola continua 

ecoando nos resultados desta pesquisa. A questão crucial está na formação, mas uma 

formação que faça o professor pisar o chão da Escola, encarar sua realidade, com o que 

é possível e conseguir, com a colaboração da equipe gestora, das famílias e dos grandes 

teóricos, que vislumbram uma educação competente, mas um ensino que respeite a 

prática, que propicie, aos professores, vivenciarem e trazerem para as discussões 

acadêmicas, suas experiências e aflições, enquanto em formação.  

Tardif (2012) faz uma proposição de formação cuja constituição principal sejam 

os saberes experienciais, as reflexões que se podem extrair das experiências. Observa-se 

algumas sugestões docentes: 

 

[...] formações que nos trouxessem soluções. Teoria nós temos, porém 

se faz necessária mais prática! (P14) 

As disciplinas voltadas para a Educação Inclusiva... em 2003 não 

tinha. Também acrescentaria mais prática, pois enquanto acadêmica, 

vi muita teoria bem distante da prática (P8). 

 

Compreende-se que a teoria dá sustentação à prática. Quando se analisa relatos 

de professores que questionam cursos teóricos e que demonstram estarem com 

problemas nas questões práticas do ensino, infere-se que, nos cursos de formações, 

poderia ter, como estratégias, reflexões sobre as práticas.  

Para valorizar os saberes experienciais nos processos de profissionalização dos 

professores seria pertinente uma parceria entre IES e as Redes de Ensino, aproximando 

a Academia do chão da Escola e vice-versa. Nóvoa (2012) sugeriu que se criasse um 

Centro Acadêmico, no qual os professores universitários ministrassem aulas nas Escolas 

e os professores das Escolas, nas Universidades. Este autor colabora, também, sobre a 

reflexão da própria prática educativa, pelo professor. Não havendo reflexão, avaliação 

do seu trabalho, o professor não teria condições de alterá-lo.  

Severino (2012) tece críticas a respeito do tempo de estágio dos projetos 

pedagógicos dos cursos de licenciaturas. De acordo com esse autor, o que é 

disponibilizado, não prepara os docentes, convenientemente. 
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Nas interações sociais com seres humanos, históricos que são, culturais, 

políticos, cada caso é um caso, cada situação requer um estudo, uma análise 

diferenciada. As propostas pedagógicas que devem se adequar aos estudantes, nessa 

nova abordagem, é que ainda não foi compreendida, pela maioria dos profissionais da 

educação. Seres humanos não são manipuláveis como objetos, embora não se questione, 

neste trabalho, os problemas oriundos das relações de poder e das ideologias dos grupos 

hegemônicos.  

Os professores da Rede Estadual relataram que profissionais de instituições 

renomadas de Educação Especial dão a formação continuada, que ocorre 

quinzenalmente. Deste modo, há relatos de satisfação, quanto a isso. P2, com nove anos 

de trabalho na Educação Especial gosta de participar, pois está sempre se reciclando e 

lembrando: 

 
Às vezes eu vou pra formação continuada e já vi aquilo, mas surge 

novas ideias, lembro coisas que já tinha esquecido, surge novas 

estratégias... a formação continuada tem esse suporte pro que eu tô 

precisando, e as necessidades também surgem de acordo com a 

chegada de alunos com novas dificuldades. Mas somos bem 

assistidos... (P2) 

 

O relato acima demonstra uma professora que está disponível para a criatividade, 

para fazer com que relatos de experiências possam despertar, nela, outras ideias e outras 

conexões de entendimento sobre os casos que empreende, no AEE. Questões essas, 

subjetivas, citadas em Severino (2012). Cada professor apresenta-se de forma 

diferenciada, também, percebendo as situações de acordo com o contexto em que está 

situado, com base na sua história e experiência. 

Sobre o aumento de matrícula, no AEE, de estudantes com TEA, pode-se inferir 

que se deva à Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que, dentre outras questões, 

responsabiliza os gestores escolares a realizarem matrículas de estudantes na situação de 

TEA, sob pena de multa de dois ou mais salários mínimos. 

 

 

Outros profissionais para a escola inclusiva 

 
Está faltando mediadores. Na Escola há 33 estudantes que 

apresentam as condições de autismo, deficiência cognitiva, baixa 

visão e deficiência física. E estão avaliando a possibilidade de 

solicitarem mais quatro mediadores e cuidadores (P3) 
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Como os relatos que antecedem a esse parágrafo registraram, os temas geram em 

torno de ausência de profissionais. Essa ausência é possível devido a posse de seis 

categorias de profissionais vinculados, especificamente à Educação Especial. Deste 

modo, entende-se que não se trata de dificuldade, mas de potencialidade. A Secretaria 

Municipal de Educação, por meio da Lei Municipal nº 2.12744, de 14 de setembro de 

2015 criou seis cargos para a Educação Especial, quais sejam: Cuidador Pessoal; 

Tradutor Intérprete de Libras/Língua Portuguesa; Professor Mediador; Professor 

Bilíngue; Professor de Libras; Professor do AEE.  

Essas contratações demonstram investimentos, por parte da Rede Municipal, nos 

processos inclusivos escolares. Portanto, quando a professora se refere à necessidade, é 

porque esta pode ser suprida. 

A Lei Estadual nº 274/201445, no âmbito estadual, refere-se à formação mínima 

para os cargos de professores do AEE, brailista, de LIBRAS e tradutor intérprete 

educacional em LIBRAS, demonstrando que tais especificidades estão contempladas 

com funções específicas no quadro funcional de seus professores.  

“Hoje, eu tenho dificuldades em relação a LIBRAS, pois LIBRAS tem que estar 

exercitando. Se parar, fica difícil lembrar” (P6). Se há profissionais formados em 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) os mesmos devem ser, imediatamente, inseridos 

em contextos onde haja a necessidade do uso dessa língua. É uma questão de gestão de 

recursos humanos e ordenamento das escolas. Quando dominar o Sistema Braille ou as 

pranchas de T.A. de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA), os procedimentos 

devem ser os mesmos.  

 

 

Representações sociais de estudantes 

 
A maior dificuldade é fazer com que a inclusão seja sentida e vivida pela comunidade 

escolar. (P 40). As representações que se tem da pessoa em situação de deficiência, ou 

que foge à regra da homogeneidade normatizada foram histórica e socialmente 

construídas. Fazer com que se aceite todas as pessoas, em todas as suas condições é 

 
44 Lei Municipal nº 2.127 de 14 de setembro de 2015: Altera as Leis Municipais nº 1.892, de 03 de abril 

de 2012, 2.039, de 09 de abril de 2014, 2.101, de 29 de dezembro de 2014 e revoga a Lei Municipal 

nº2.008, de 25 de setembro de 2013.  
45 Lei Complementar Estadual do Governo do Acre nº 274, de 9 de janeiro de 2013. Altera Dispositivos 

da Lei Complementar nº 67, de 29 de junho de 1999, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual. 
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tarefa cotidiana, do dia a dia, de confronto, de estranhamento para, após o convívio, a 

aceitação.  

Entende-se, portanto, que as representações sociais quanto à pessoa na condição 

de deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, ou altas 

habilidades/superdotação, ou TEA se efetivará na prática da inclusão escolar, com a 

permanência da pessoa com todas as suas singularidades, nos espaços sociais. Já está 

acontecendo, basta aguardar algumas décadas para ser considerado natural. Entretanto, 

não se pode ignorar que há os movimentos antagônicos em relação a essa questão, que 

atuam na contramão.  

 

 

Considerações finais 

 

Concluir um projeto de pesquisa é vislumbrar outros portais com outros temas a 

serem investigados. Os objetivos iniciais não foram efetivamente finalizados. A 

projeção foi maior que as condições de sua execução.  

Compreender o trabalho docente no AEE é tarefa impetuosa. Se adicionar as 

singularidades dos seres humanos e as especificidades das condições de cada 

participante desse trabalho, ficará ainda mais complicada.  

A abstração matemática já é um tema complexo e demanda, por si só, pesquisas 

específicas. Há professores que entenderam o sentido do trabalho no AEE, como há, 

também, aqueles que precisam de colaboração para tanto. Investigações específicas, na 

área, poderiam elucidar com mais clareza essas atividades. 

A Tecnologia Assistiva como área multidisciplinar de estudos e pesquisas requer 

a atenção de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedagogos, professores, dentre 

outros. As tecnologias assistivas, como recursos, símbolos e estratégias vislumbram 

possibilidades. Entretanto, no que se refere a avanços tecnológicos, nesta região 

específica do país, demanda investimentos.  

Diante dessa problemática que se estabeleceu como metas deste projeto, é 

possível identificar que as questões que se podem interferir, com vistas a alterações no 

quadro, seriam na prática política. Pôde-se perceber forças antagônicas, instituições com 

interesses diferentes e relações de poder. Tais relações são estabelecidas entre Famílias 

x Escola; Professores de Educação Especial x Gestores Escolares na aquisição de 

materiais pedagógicos; Inclusão Escolar x Comunidade Escolar; Formação Continuada 

x Prática Educativa concomitante.  
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Retratou-se a sociedade na Escola – que é o lugar de prática social. As maiores 

dificuldades pertencem ao campo de prática política, de sociabilidade. A discussão da 

interação dos pais com a Escola e a responsabilização dos professores, pelo recuo ou 

atração das famílias é tema de debate histórico educacional, há muitas décadas. No 

campo da socialização, as famílias poderiam ser mais bem amparadas, quanto às 

condições e potencialidades de seus filhos em situação de deficiência.  

Para se adquirir materiais pedagógicos, é necessário incluir ações e metas no 

projeto pedagógico da Escola, interagir com os gestores escolares, sensibilizar os pares, 

ou seja, há todo um jogo de forças para as fatias financeiras da mesma. E, outro 

problema, é que a região Norte do país carece de equipamentos e produtos tecnológicos, 

o que dificulta a reposição de tecnologias assistivas já existentes ou outros avanços que 

se identifica em outras regiões.  

É redundante discutir a existência de materiais escolares, adquiridos em 

papelarias e outros, alternativos, que poderiam suprir a demanda. Tais questões 

perpassam pela subjetividade. 

Quanto à prática educativa, sua desconexão com a formação inicial e continuada 

foi pontuada. Houve relatos, no entanto, que atribuíram às formações continuadas 

disponibilizadas, com profissionais especialistas e competentes, como colaboração na 

viabilização do trabalho. A questão identificada consta de, no ato da prática educativa 

com estudante cuja singularidade diferia muito das demais experienciadas, o professor 

culpabilizar os aspectos formativos. 

O que se infere é que, talvez, ainda não esteja claro que cada caso requer um 

estudo, que pessoas não são robôs previsíveis, que o ser humano possui digitais únicas e 

que, por isso, não se encaixa numa fôrma. No entanto, a aprendizagem, na formação 

continuada, faz mais sentido, estando diante de uma experiência, de uma vivência.  

Nos dois Sistemas de Ensino pôde-se perceber a presença de outros profissionais 

efetivos, concursados da Educação Especial, empossados para outras funções dentro da 

Escola, que de certa forma contribui e facilita o trabalho docente do professor exclusivo 

do AEE, quanto ao atendimento qualitativo ao estudante. 

Quanto às particularidades das múltiplas funções estabelecidas em documentos 

legais e, considerando-se por aptidão, a escolha dos professores em entender melhor o 

trabalho com determinada condição humana do que em outra, a concentração de mais de 

um professor de AEE na mesma S.R.M., bem como uma polarização dessas salas, com 

profissionais específicos para atender as demandas, por aptidões docentes, seria, 
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também, outra alternativa. O professor se especializaria numa dada condição da 

modalidade, que facilitaria muito os investimentos financeiros, pessoais e formativos, 

do seu trabalho. Por outro lado, a inclusão escolar se efetivaria de forma qualitativa, não 

apenas quantitativa.  

Devido à inobservância das práticas educativas, no decorrer deste processo e, 

entendendo que a maior contribuição seria nas questões ligadas à formação inicial, 

considera-se que uma pesquisa se vinculando os resultados acadêmicos da sala de aula 

comum dos estudantes inseridos no serviço do AEE e os relatórios avaliativos dos 

professores da Educação Especial poderiam dar maiores contribuições. 

Outras contribuições de pesquisas, seriam nas interrelações dos professores das 

salas comuns e os do AEE.  
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Entende-se como modelo de ensino colaborativo, quando o professor da sala 

comum trabalha em colaboração com o docente de educação especial. Conhecido 

também como coensino, este tipo de serviço faz parte da proposta de alguns países 

para favorecer a escolarização de alunos público-alvo da educação Especial (PAEE) na 

classe comum das escolas regulares. Vem sendo apontada como uma estratégia 

bastante promissora, pois pode favorecer tanto a aprendizagem dos alunos quanto o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos educadores. 

De acordo com Vilaronga e Mendes (2014), esse tipo de serviço ainda é pouco 

conhecido no Brasil e realizado ainda de forma muito tímida pelos municípios, 

utilizado apenas em casos pontuais e experimentais, e nem sempre com os elementos 

que se constituem numa interação verdadeiramente colaborativa entre os professores. 

Neste modelo, um professor de ensino comum e um professor especialista dividem 

todas as responsabilidades de uma sala de aula, ou seja, elaboram o planejamento, 

instruem, combinam as regras, criam atividades e avaliam o ensino dado a um grupo 

heterogêneo de estudantes. 

Este serviço de atendimento educacional surgiu como meio alternativo ao 

trabalho das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), classes especiais ou escolas 

especiais para responder às demandas das práticas de inclusão escolar de estudantes 

PAEE, pois uma vez que o aluno é inserido numa classe comum, todos os recursos dos 

quais precisa devem estar na sala de aula, junto a ele, incluindo o professor 

especialista. O objetivo é, por meio da combinação de habilidades do professor comum 

e do especialista, criar opções para o aprender e prover apoios adequados e funcionais. 

Alunos com deficiência devem ser atendidos no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), preferencialmente nas escolas regulares (Resolução CNE/CEB 

no 2/2001– BRASIL, 2001), no entanto, precisaria estar prevista nas políticas 

municipais, estaduais e federais de educação a capacitação de professores 



 

228 

 

especializados em educação especial, que atuariam em consonância com os 

professores das salas regulares. Com uma formação debilitada no que tange à educação 

especial, com cursos que na maioria das vezes não correspondem à realidade das 

escolas e sem troca efetiva com os professores especialistas em educação especial 

(quando fazem parte do corpo de profissionais da escola), os professores recebem 

todos os anos alunos com as mais distintas deficiências. O discurso de obrigatoriedade 

da matrícula e o enfraquecimento da prática pedagógica desse professor que não 

encontra espaços efetivos de troca e de formação faz com que a política real da 

inclusão se torne cada vez mais distante e mais utópica nas escolas públicas do País. 

Em contraponto, na política atual, os professores de educação especial possuem 

uma demanda excessiva de atendimento individual nas salas de recursos 

multifuncionais, não existindo tempo para a formação específica do profissional 

durante a carga horária de trabalho e para a atuação em colaboração com o professor 

da sala comum. 

Visando à proposta de ensino colaborativo, Conderman; Bresnahan; Pedersen 

(2009), enfatizam que é preciso discutir na escola questões relacionadas ao tempo de 

planejamento em comum entre o professor de educação especial e o professor da sala 

regular; aos conteúdos que devem ser incluídos no currículo; às adaptações 

curriculares; à distribuição de tarefas e responsabilidades; às formas de avaliação; às 

experiências em sala de aula; aos procedimentos para organização da sala; à 

comunicação com alunos, pais e administradores; ao acompanhamento do progresso de 

aprendizagem dos alunos; às metas para o Plano Educacional Individualizado dos 

alunos com deficiência. 

A proposta implica a redefinição do papel dos professores de ensino especial, 

como apoio centrado na classe comum e não somente serviços que envolvam a retirada 

dos alunos com deficiência das salas de aula regulares (WOOD, 1998). O conjunto da 

literatura relacionada à temática revela que, quando eficazmente implementado, pode 

haver benefício para todos os estudantes, para o crescimento profissional, para o 

suporte pessoal e para a melhoria na motivação para ensinar (WALTHER-THOMAS; 

BRYANT; LAND, 1996; WALTHER-THOMAS, 1997; WALTHER-THOMAS; 

KORINECK; MC LAUGHIN, 1999; ARGUELES; HUGHES; SCHUMM, 2000, etc.). 

No entanto, quando não há um planejamento cuidadoso ou os papéis são indefinidos, 

esse tipo de suporte pode resultar em dificuldades para ambos os professores e também 

para os gestores (ARGUELES; HUGHES; SCHUMM, 2000; GATELY; GATELY, 
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2001). 

Este modelo não é um trabalho fácil de ser implementado, existem as 

dificuldades para sua implantação. Envolve o voluntarismo dos profissionais para o 

trabalho em conjunto e habilidades de comunicação e relação interpessoal que são 

construídas em longo prazo. Gately e Gately (2001) definem três diferentes estágios, 

com graus variados de interação e colaboração entre profissionais da educação regular 

e especial, que ocorrem após a implantação da proposta de coensino, sendo eles: 

 

1) Estágio inicial: os dois professores se comunicam superficialmente, criando limites 

e tentativas de estabelecer um relacionamento profissional entre si, mas a comunicação 

é formal e infrequente, e corre-se o risco da relação profissional ficar estagnada nesse 

primeiro estágio; 

2) Estágio de comprometimento: a comunicação entre eles se torna mais frequente, 

aberta e interativa, o que possibilita que eles construam um nível de confiança 

necessário para a colaboração, e gradualmente o profissional da Educação Especial 

deve passar a assumir um papel mais ativo na sala de aula; 3) Estágio Colaborativo: os 

dois profissionais se comunicam e interagem abertamente, sendo que a comunicação, o 

humor e um alto grau de conforto são vivenciados por todos, e como resultado, eles 

trabalham verdadeiramente juntos e a prática docente de um, complementa a do outro. 

 

O ensino colaborativo prioriza a discussão na escola de questões relacionadas 

ao tempo de planejamento em comum entre o professor de educação especial e o 

professor da sala regular; aos conteúdos que devem ser incluídos no currículo; às 

adaptações curriculares; à distribuição de tarefas e responsabilidades; às formas de 

avaliação; às experiências em sala de aula; aos procedimentos para organização da 

sala; à comunicação com alunos, pais e administradores; ao acompanhamento do 

progresso de aprendizagem dos alunos; às metas para o Plano Educacional 

Individualizado dos alunos com deficiência (CONDERMAN et al., 2009). 

Neste sentido, um dos fatores mais importantes para o sucesso da inclusão 

escolar é o trabalho em conjunto dos profissionais envolvidos, porém a escola não está 

preparada para promover e possibilitar a colaboração entre os professores, pois esta 

exige uma mudança na cultura escolar e nas formas de se trabalhar em sala de aula. A 

fim desta promoção, a formação inicial e continuada de qualidade devem ser 

oferecidas aos professores para conseguirem lidar de forma eficaz com os desafios da 
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inclusão. Formações que abordem as preocupações dos professores em salas de aula 

podem reduzir a resistência à inclusão. Competências dos professores, por si só, não 

são suficientes. Todas as dimensões da organização escolar devem ser cuidadosamente 

planejadas para acontecer a inclusão escolar bem sucedida, incluindo a elaboração do 

currículo, instalações, serviços de apoio, colaboração e envolvimento dos pais 

(VILRONGA, 2016). 

Mendes e Vilaronga (2017) afirmaram que a proposta de coensino tem como 

característica ser adaptativa e que requer tempo para mudanças contextuais. Deve ser 

intencionalmente cultivada ou desenvolvida por meio da atuação profissional a qual 

permite a prática e a reflexão sobre ela. Entretanto, se não houver idealização 

minuciosa do projeto ou se os papéis desempenhados pelos professores forem 

indefinidos, esse tipo de suporte pode resultar em dificuldades para ambos os 

educadores, assim como para os gestores. 

O presente trabalho surgiu da parceria entre UNESP e Secretaria municipal de 

Educação de um município do interior paulista. A proposta do ensino colaborativo 

para o serviço de educação especial, por meio de formação continuada, envolveu os 

professores especialistas e os professores do ensino comum da educação infantil, o que 

resultou em reflexões acerca da prática docente no atendimento ao aluno com 

Transtorno do Espectro Autista. Esta proposta partiu de temas específicos no decorrer 

das formações, realizadas durante o ano de 2018. 

Compreende-se que é preciso olhar para o modo como estes professores se 

aproximam dos saberes pedagógicos e o tipo de atitude diante do saber. Oferecer 

espaços mais frequentes para discussão e instigar o diálogo reflexivo sobre as 

problemáticas reais (MENDES, VILARONGA, 2017). 

Porém, este processo de reflexão que o professor desenvolve sobre sua prática, 

não pode ser um ato solitário. É necessário uma troca, um diálogo com toda equipe. A 

construção dos saberes que a Educação Inclusiva nos exige deve ser coletiva, 

envolvendo, além dos professores do ensino regular, os professores do ensino 

especializado, pautados numa ampla rede de colaboração (DIAS, 2018). 

 

 

Objetivo 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal apresentar a pratica de duas 

professoras especialistas da educação especial pautadas no princípios do ensino 
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colaborativo. 

 

 

Método 

 

O presente estudo é baseado na modalidade da pesquisa-ação colaborativa. 

Nesse tipo de estudo, o pesquisador leva ideias de práticas ao campo de pesquisa para 

causar algum impacto sobre o ambiente e os participantes (BRANTINGLER et al., 

2005). Também se busca explanar e diagnosticar uma situação ou um problema prático 

que se quer melhorar ou resolver (PEREIRA, 1998). De acordo com Kemmis e 

Wilkinson (2008) na pesquisa-ação colaborativa planeja-se uma ação; há uma ação, 

observa-se o processo de mudança e reflete-se sobre esses processos, possibilitando 

um novo replanejamento. Esta abordagem foi escolhida para o estudo, pois, ao mesmo 

tempo em que atende à necessidade de intervenção produz conhecimento científico na 

área da Educação Especial. 

Participaram deste estudo quatro professoras especialistas e três professoras do 

ensino comum que atuavam com alunos com TEA. Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de iniciar o trabalho. 

A participação das professoras deu-se a partir das formações continuadas 

oferecidas na Secretaria de Educação do município pela pesquisadora durante o ano de 

2018. As professoras do ensino comum participaram no segundo semestre em virtude 

da proposta do trabalho. Nesse momento os professores especialistas buscaram 

professores do ensino comum que aceitassem realizar o ensino colaborativo. 

Conseguiu- se três duplas de trabalho, pois uma professora especialista não conseguiu 

dupla. Os temas trabalhados foram: 

 

- Trabalho colaborativo; 

- Currículo e adaptações curriculares para o TEA; 

- Comunicação alternativa e o acesso à aprendizagem; 

- Relações interpessoais/ preconceito acerca da criança com TEA na sala de aula. 
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Quadro 1 – Professores especialistas 

 

 
Gênero Idade Formação Tempo de atuação 

(Educação infantil) 

Tempo de atuação 

(Educação especial) 

Carga 

horária 

Feminino 49 anos Pedagogia com 

habilitação em educação 

especial. 

8 anos 8 anos 20 horas 

Feminino 32 anos Pedagogia com 

habilitação em educação 

especial Especialização 

em psicopedagogia, 

educação infantil e 

neurociência. 

8 anos 3 anos 20 horas 

Feminino 38 anos Pedagogia com 

habilitação em educação 

infantil Especialização 

em educação especial; 

Atendimento 

Educacional 

Especializado; Autismo 

e saúde mental. 

12 anos 12 anos 20 horas 

Masculino 41 anos Pedagogia 

Especialização em 

deficiência auditiva e 

psicopedagogia. 

4 anos 4 anos 20 horas 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Quadro 2 – Professoras do ensino comum 

 

 
Gênero Idade Formação Tempo de Atuação na 

Educação infantil 

Carga 

horária 

Feminino 53 anos Fonoaudiologia e Pedagogia 10 anos 40 horas 

Feminino 42 anos Letras e Pedagogia Especialização em 

psicopedagogia, deficiência intelectual, TEA 

11 anos 30 horas 

Feminino 42 anos Pedagogia 22 anos 30 horas 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Com as formações buscou-se compreender o funcionamento do serviço de 

educação especial itinerante realizado na educação infantil e criar situações de reflexão 

acerca das práticas dos professores com alunos com TEA por meio de encontros 

temáticos voltados para o ensino colaborativo. 

Para este trabalho será apresentada a prática de uma dupla de trabalho que 
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atendeu aos princípios do ensino colaborativo e as dificuldades encontradas por outra 

professora especialista diante da proposta. 

 

 

Considerações finais 

 

A primeira prática apresentada envolveu o atendimento da professora 

especialista voltado para uma criança com TEA, favorecendo não só o 

desenvolvimento e aprendizagem desta criança, como da turma toda, no total de 

dezessete crianças, que tiveram a oportunidade de participar do projeto “Brincando 

com as cores”. 

As atividades desenvolvidas foram planejadas de forma conjunta entre a 

professora do ensino comum e a professora de Educação Especial. Definiu-se, durante 

o planejamento, o papel de cada professora na regência da aula. No desenvolvimento 

das atividades, ambas as professoras conduziram a turma, tendo em vista sempre a 

aprendizagem de todo grupo. Dessa forma, assim como os demais, o aluno com TEA 

envolveu-se de forma satisfatória durante as atividades. 

Pode-se dizer que os objetivos foram alcançados devido ao envolvimento das 

professoras, na perspectiva do ensino colaborativo. 

Os resultados obtidos mostraram que a criança com TEA mudou seu 

comportamento, permanecendo por mais tempo dentro da sala de aula, concentrando-

se nas atividades propostas e as executando com autonomia. De forma direta, 

direcionou seu olhar para a professora, o que o levou a interagir com os pares e fazer 

uso da comunicação oral, formando frases simples, diminuindo assim a sua 

agressividade. 

Entretanto, surgiram alguns obstáculos, como a falta de recursos estruturais e 

materiais. Além disso, o modelo de atendimento itinerante limitou a prática das 

professoras, pois, dentro deste modelo, a professora especialista comparece às escolas 

duas vezes na semana e não participa das reuniões pedagógicas o que dificultou o 

planejamento com a professora regente. Mesmo diante de tais adversidades, as 

professoras mostraram-se empenhadas em colocar em prática os princípios do ensino 

colaborativo. A professora especialista realizou nos horários de trabalho pedagógico da 

escola discussões acerca do ensino colaborativo, o que gerou momentos de estudo e 

reflexão do corpo docente sobre a prática pedagógica, principalmente em relação aos 

alunos PAEE. 
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A segunda pratica apresentou as dificuldades de uma professora especialista em 

realizar o ensino colaborativo. A busca pela parceria interrompeu-se diante do 

desinteresse da professora do ensino comum em continuar na pesquisa. Este primeiro 

obstáculo foi seguido de outros, como a falta de tempo para o planejamento ou para 

uma simples conversa sobre determinado aluno. 

Além disso, a resistência dos professores do ensino comum em aceitar o 

professor especialista em sua sala de aula mostrou-se como outro obstáculo, como 

apontado por Gately e Gately (2001), no estágio inicial do coensino, os dois 

professores se comunicam superficialmente, criando limites e tentativas de estabelecer 

um relacionamento profissional entre si, mas a comunicação é formal e infrequente, e 

corre- se o risco da relação profissional ficar estagnada nesse primeiro estágio. 

Entretanto, apesar das dificuldades encontradas houve superação de algumas 

delas, como a busca de diálogo com a professora do ensino comum em espaços de 

tempo curtos durante os atendimentos o que gerou aceitação em realizar atividades 

diferenciadas para uma criança com TEA, mesmo não havendo tempo adequado para o 

planejamento em comum, como percebido no estágio dois de Gately e Gately (2001), 

do comprometimento, em que a comunicação entre as professoras se torna mais 

frequente, aberta e interativa, o que possibilita que elas construam um nível de 

confiança necessário para a colaboração, e gradualmente o profissional da educação 

especial deve passar a assumir um papel mais ativo na sala de aula. 

Por último, a mudança significativa na prática docente, o terceiro estágio de 

Gately e Gately (2001), o colaborativo: os dois profissionais se comunicam e 

interagem abertamente, sendo que a comunicação, o humor e um alto grau de conforto 

são vivenciados por todos, e como resultado, eles trabalham verdadeiramente juntos e 

a prática docente de um, complementa a do outro. Infelizmente essa última professora 

não chegou nesse estágio. 

Tendo em vista a responsabilidade profissional e acadêmica de refletir sobre a 

inclusão escolar como um processo que garante a aprendizagem dos alunos PAEE, na 

Educação Infantil, na perspectiva inclusiva, professores do ensino regular e da 

educação especial realizaram um trabalho em parceria, pois acreditaram no coensino. 

Houve a necessidade dos professores planejarem juntos as ações em sala de aula, para 

o desenvolvimento escolar e social dos alunos, em que um educador comum e um 

educador especial dividiram a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a 

instrução para um grupo diversificado. (FERREIRA, MENDES, ALMEIDA e DEL 
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PRETTE, 2007). 

 
[...] um educador comum e um educador especial dividem a 

responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a instrução a um grupo 

heterogêneo de estudantes, sendo que esse modelo emergiu como uma 

alternativa aos modelos de sala de recursos, classes especiais ou 

escolas especiais, e especificamente para responder às demandas das 

práticas de inclusão de estudantes com necessidades educacionais 

especiais (MENDES, 2006, p. 32). 

 

Várias estratégias pedagógicas foram elaboradas respeitando às 

particularidades das crianças, pois cada uma é única em suas características. Apesar de 

suas necessidades de aprendizagem acadêmica, as crianças, nas diferentes áreas de 

abrangência da Educação Especial, trazem conhecimentos significativos, que precisam 

ser respeitados e valorizados. Nesse sentido, o coensino indicou que as atividades 

desenvolvidas apresentaram melhora na qualidade do ensino regular, pois possibilitou 

para as professoras, momentos de reflexão e planejamento. Para tanto, a busca pelo 

diálogo foi constante e, somando as responsabilidades ao processo de ensino, 

estabeleceu-se objetivos comuns para serem alcançados, bem como a necessidade do 

acesso e a flexibilização curricular, a avaliação diferenciada, a organização de 

metodologia e estratégias pedagógicas, de forma a atender as necessidades 

educacionais especiais das crianças. 

Um dos maiores obstáculos foi manter a relação profissional dos professores, 

onde se trabalhou de forma conjunta dentro da sala de aula. Nesse processo surgiu a 

afinidade, apoiada numa relação de afeto para que o trabalho pudesse ser feito de 

forma dinâmica em busca de um único objetivo - a aprendizagem plena e satisfatória, 

pois não são apenas os alunos PAEE que necessitam de um processo de ensino-

aprendizagem eficaz e divertido, mas sim todos. 

Em relação às perspectivas de atuação em sala de aula, os resultados apontaram 

que é preciso difundir nos contextos escolares a real contribuição do ensino 

colaborativo, garantindo que os momentos vivenciados entre a professora do ensino 

comum e a especialista possam refletir em práticas futuras, pois o ensino colaborativo 

ainda é pouco conhecido e realizado nas escolas. 

Tal empenho foi adquirido a partir da formação continuada sobre a temática. 

Durante o período de estudos, pesquisa, reflexão e contato com novas concepções e 

perspectivas foi possível a busca por superações e mudanças na prática pedagógica. 
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Contudo, não basta apenas o empenho das professoras. Para tanto, deve-se haver 

mudanças na forma como o serviço da itinerância é realizado, pois a dificuldade maior está na 

articulação do tempo para planejar, instruir e avaliar em comum acordo com a professora do 

ensino comum e, tal articulação depende de políticas públicas referentes ao sistema de 

educação do município. 
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Autonomia das universidades estaduais paulistas trinta anos depois: dilemas e 

perspectivas 

José Munhoz FERNANDES 

Maria Teresa Miceli KERBAUY 

No ano de 2019 as três universidades públicas do estado de São Paulo: UNESP, 

UNICAMP e USP completam 30 anos de autonomia de gestão didático-científica, 

administrativa, financeira e patrimonial, estabelecida por meio do Decreto Estadual nº 29.598 

de 02 de fevereiro de 1989.  

Passadas três décadas, observa-se nestas instituições, de um lado, indicadores positivos 

relacionados a expansão da presença dos campi universitários em diversas regiões do estado, 

refletindo no aumento do número de cursos de graduação e pós-graduação e na consequente 

ampliação de milhares de vagas nas centenas de cursos gratuitos e de qualidade oferecidos em 

grande parte das regiões do estado de São Paulo, além do importante impacto socioeconômico 

que os campi universitários das três instituições de ensino superior proporcionam nas cidades e 

nas regiões onde estão instalados. Por outro lado, nos últimos anos, está sendo sentida uma crise 

administrativa e financeira, que vem merecendo a análise preocupante de vários especialistas e 

pesquisadores da área de política e gestão educacional e tem sido objeto de discussões nos 

ambientes internos (colegiados, assembleias de discentes, docentes e técnicos, gabinetes e 

órgãos assessores, dentre outros) e externos (Assembleia Legislativa do estado, governo, 

Conselho de Reitores, imprensa, especialistas, educadores, dentre outros) e que levou, inclusive, 

a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI no órgão legislativo paulista.  

Para se buscar entender e explicar este paradoxo, três questões importantes têm 

aparecido com maior relevância nessas discussões. Estaria o modelo de autonomia paulista, que 

é vinculado à arrecadação de impostos, esgotado? O cenário econômico nacional afetou este 

modelo, que é único no país? Temos uma crise de política e gestão educacional diante deste 

modelo?  

Neste contexto, o presente trabalho de pesquisa objetiva propor algumas reflexões no 

sentido de se compreender este fenômeno e sugerir caminhos de investigação no tema 

autonomia universitária. 



 
 

239 

 

Justificativa 

 

Justifica-se a presente pesquisa em função da importância que o tema autonomia 

universitária possui e, em especial, ao modelo diferenciado de autonomia implantado nas três 

universidades públicas paulistas: UNESP, UNICAMP e USP, as quais são consideradas 

nacional e internacionalmente referências no ensino, pesquisa e extensão, e que proporcionam 

juntas significativos resultados quantitativos e qualitativos neste tripé.  

O modelo de autonomia implantado, único no país, vincula o orçamento das três 

universidades ao repasse de 9,57% da arrecadação estadual do ICMS – Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços.  

 

 

Objetivos 

 

Enquanto objetivo geral, a presente pesquisa buscará contribuir para uma discussão e 

reflexão sobre o modelo de autonomia universitária das universidades estaduais paulistas, por 

meio de uma análise dessa experiência ao longo dos trinta anos de sua implantação, em especial 

à partir de alguns indicadores e dados disponibilizados pelas instituições, relacionados a 

expansão do ensino superior público do estado de São Paulo neste período.  

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se compreender o que acredita-se estar 

ocorrendo no presente momento: uma dicotomia entre a autonomia didático-científica e a 

autonomia de gestão administrativa, financeira e patrimonial. 

 

 

Fundamentação teórica 

 

A palavra autonomia, tem origem grega e é composta pelos radicais auto (que significa 

próprio, peculiar) e nomia (que significa lei, regra), o que designa a ideia de direção própria. Da 

explicação depreende-se que a universidade tem o direito de regular a si própria, mas sem 

ultrapassar os limites constitucionais (RANIERI, 2013, apud RIBEIRO, 2016). 

A autonomia universitária no Brasil pode ser entendida como algo recente, pois ela 

surge com a Constituição Federal de 1988, prevista que foi em seu artigo 207. 

 
Art. 207 – As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1988). 
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Já a autonomia nas universidades estaduais paulistas, fundamentada no artigo 207 da 

carta magna, surgiu pelo Decreto Estadual nº 29.598 de 2 de fevereiro de 1989, que em seu 

artigo 1º estabeleceu: 

 
Artigo 1º – Os órgãos da Administração Centralizada do Estado adotarão 

procedimentos administrativos cabíveis para viabilizar a autonomia das 

Universidades do Estado de São Paulo de acordo com os parâmetros deste 

decreto até que a Constituinte Estadual promulgue a nova Constituição do 

Estado e que a Assembleia Legislativa decrete a legislação referente ao 

Sistema de Ensino Superior Paulista (SÃO PAULO, 1989). 

 

O modelo originalmente previsto nesse Decreto, diferentemente dos modelos das demais 

universidades públicas brasileiras, foi vinculado à arrecadação do ICMS do estado, sendo 

sucessivamente mantido. Já em relação ao montante de recursos que o sustenta, foi ampliado 

por leis orçamentárias anuais, pois, conforme previa o artigo 2º daquele Decreto, para o ano de 

1989 havia sido destinado 8,4% do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS, arrecadado pelo estado.  

 
Artigo 2º – A execução dos orçamentos das Universidades Estaduais Paulistas, 

no exercício de 1989, obedecerá aos valores fixados no orçamento geral do 

Estado, do corrente ano, e às demais normas e decretos orçamentários, 

devendo as liberações mensais de recursos do Tesouro a essas entidades 

respeitar o percentual global de 8,4%, da arrecadação do ICMS – quota parte 

do Estado no mês de referência (SÃO PAULO, 1989). 

 

De acordo com Ranieri (2015), o modelo de autonomia universitária das universidades 

estaduais paulistas pode ser considerado uma exclusividade brasileira. Não há no mundo 

estrutura legal que assegure o repasse de verbas públicas, atualmente 9,57% do imposto 

estadual sobre circulação de mercadorias, serviços e transportes – ICMS, em duodécimos 

mensais, além do amplo espaço de gestão administrativa, financeira e patrimonial combinado 

com a autonomia didático-científica, porém, destaca a autora, no direito brasileiro a autonomia 

universitária também pressupõe limites e controles internos e externos. 

Neste sentido, Balbachevsky e Kerbauy (2016), consideram as universidades estaduais 

paulistas possuidoras de uma condição de autonomia quase absoluta, raras vezes encontradas 

em âmbito internacional, corroborando com Ranieri (2015), no que diz respeito às limitações 

impostas pelo uso dos recursos públicos.  

Considerando que ao longo desses trinta anos de autonomia universitária, houve uma 

significativa expansão de campi universitários, cursos de graduação e pós-graduação, vagas no 

ensino superior público gratuito, atividades de pesquisa e extensão, dentre outras, o que pode 
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ser comprovado nos anuários estatísticos disponibilizados pelas três instituições, pressupõe-se 

que as universidades públicas paulistas podem estar cumprindo bem o seu papel. 

É notório, portanto, que nestas três décadas as instituições cresceram em indicadores 

acadêmicos, mas sua situação orçamentária ficou cada vez mais dependente dos recursos do 

estado, agravando-se num período mais recente em que a arrecadação por parte do estado e 

consequentemente o repasse do ICMS às universidades tem sido menor. 

Analisando o caso da USP, Muzy e Drugowich (2018), debatem sobre a alta 

dependência e a insuficiência dos recursos provenientes desse modelo de financiamento das 

universidades paulistas, que é vinculado ao contribuinte, pois, segundo os autores, a instituição 

em um dado momento chegou a gastar 25% além do que recebia do tesouro estadual, trazendo à 

tona uma pergunta que surgira no meio acadêmico: o que a universidade fizera de sua 

autonomia? 

Neste sentido, notadamente nos últimos três anos, um fenômeno denominado de crise, 

aparentemente atribuído ao cenário econômico nacional, parece ter atingido essas instituições 

de ensino, impactando a gestão administrativa, financeira e patrimonial, especialmente o custeio 

das despesas, principalmente relacionado a folha de pagamento dos servidores técnicos-

administrativos e docentes. 

Considerando a importância que as três instituições de ensino superior públicas paulistas 

têm no cenário nacional e internacional, acredita-se que a presente pesquisa se torne relevante 

para se discutir e entender o problema, que parece estar se agravando a cada ano e ameaçando 

não só o crescimento das universidades, mas sua manutenção.  

 

 

Autonomia universitária: um breve histórico 

 

As primeiras universidades surgiram na Europa ocidental no início do século XIII, não 

sendo possível atribuir a nenhuma delas uma data precisa de nascimento, mas podem ser 

consideradas contemporâneas as universidades de Bolonha, Paris e Oxford (CHARLE; 

VERGER, 1996).  

De acordo com os autores, já naquela época a universidade não estava isenta de conflitos 

e crises. De um lado, autoridades eclesiásticas e leigas respeitavam bem ou mal a autonomia das 

universidades, mas, por outro lado, o papado intervinha frequentemente nos assuntos da 

universidade, supervisionando, inclusive, a ortodoxia dos ensinamentos.  
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Em seus primórdios, a universidade voltava-se principalmente para a formação 

intelectual do clero, somente muito tempo depois, no Renascimento, proprietários e pessoas 

bem nascidas também passaram a frequentá-la (MARCOVITCH, 1998).  

Segundo Durhan (2005), muitos dos pressupostos relativos à autonomia com os quais 

trabalhamos, têm origem com a criação das primeiras universidades, ainda no século XIII, pois 

já naquela época elas respondiam a forças sociais muito amplas surgindo quase ao mesmo 

tempo em diferentes países. O caso da Universidade de Paris, instituição genuinamente 

autóctone é exemplar, pois nasceu espontaneamente durante o processo de urbanização e 

desenvolvimento cultural da Europa Medieval, sendo o modelo que se generalizou mais 

amplamente na Europa, demonstrando desta maneira, como a questão da autonomia já estava 

presente no início da história das universidades. 

Analisando o financiamento e gestão do sistema universitário francês, Moraes, Silva e 

Castro (2017), afirmam que o Ministério da Educação da França regula e administra 

praticamente todo o sistema, embora algumas iniciativas foram tomadas nas últimas décadas na 

direção de alguma autonomia para as universidades.  

Passadas algumas centenas de anos, parece que a Europa atual também enfrenta seus 

desafios relacionados a autonomia universitária.  

A atribuição de autonomia às IES europeias surge no final dos anos 1980, 

reconfigurando a relação dessas instituições com o Estado. Na Europa ocidental, a passagem do 

modelo de controle estatal para o modelo de supervisão estatal (NEAVE; VAN VUGHT, 1991 

apud BIANCHETTI; MAGALHÃES, 2015), corresponde, nesse primeiro momento, ao 

movimento e tendências gerais das reformas da administração pública nos diferentes países, que 

baseavam-se na assunção de que o excessivo controle estatal tornava as instituições públicas 

menos eficientes e menos responsivas às transformações do seu meio ambiente organizacional, 

significando uma reforma mais intrusiva do controle, pois a ênfase é no desempenho das 

universidades, na sua eficiência e de seus professores e pesquisadores (POLLIT; 

BOUCKAERT, 2004 apud BIANCHETTI; MAGALHÃES, 2015). 

De acordo com os autores, nos anos 1990 essa tendência reformadora foi apropriada 

pelas narrativas de governação influenciadas pelo neoliberalismo, induzindo nos sistemas e 

instituições de educação superior modos de governo e de gestão conformados a partir dos 

modelos empresariais, na competição por estudantes e por formas de gestão originárias das 

organizações empresariais (MEEK, 2003; MAGALHÃES; SANTIAGO, 2012 apud 

BIANCHETTI; MAGALHÃES, 2015).  



 
 

243 

 

Na ótica dos autores, a exigência de eficiência, de qualidade e de prestações de contas, 

reconfigurara os modos de governo e gestão acadêmica, até aí essencialmente fundados no 

colegialismo e ainda com algum protagonismo dos dirigentes das instituições de ensino 

superior. 

Nos modelos modernos de ensino superior na Europa, designadamente no modelo 

humboldtiano, o Estado garantia a não interferência dos interesses externos na procura do 

conhecimento levada a cabo na universidade pelos acadêmicos. Porém, no modelo de 

supervisão estatal, a ênfase é colocada sobretudo na autonomia da instituição e menos na 

liberdade acadêmica (MAGALHÃES, 2004 apud BIANCHETTI; MAGALHÃES, 2015). O 

controle do Estado é substituído pela sua função de supervisão, na qual a avaliação, 

tendencialmente ligada ao financiamento, desempenha um papel central. 

 

 

Autonomia universitária no Brasil: uma breve reflexão 

 

A autonomia universitária parece ser, no Brasil, objeto de um amplo consenso, pois, 

professores, estudantes e governantes manifestam-se todos a favor dela e pretendem defendê-la. 

É assim um valor e, por isso mesmo é tratada como um pressuposto inerente à própria natureza 

da instituição. É desta forma, inclusive, que ela aparece no próprio texto constitucional 

(DURHAN, 2005).  

Para a autora, a inclusão da autonomia no corpo constitucional transferiu uma parte 

importante do debate sobre a universidade para a esfera jurídica, especialmente porque o 

conceito não é juridicamente claro. Sobre esta questão, destaca que há apenas um ponto de 

consenso: o de que autonomia não significa soberania e, portanto, não exclui formas de controle 

por parte do poder público. 

De acordo com Buarque (1994), quando o sistema socioeconômico funciona de forma 

eficiente, não há razões especiais para se preocupar com a autonomia de cada universidade, 

porém, o mesmo não ocorre em momentos de crise, quando as receitas desaparecem e cada 

universidade, como instituição pensante, deveria se lançar a buscar novos caminhos para si e 

para o conjunto da sociedade.  

Segundo o autor, a sociedade e o estado não têm a consciência da autonomia plena 

necessária à universidade e tendem a mantê-la sob normas e controles. Para ele, a universidade 

deve lutar para conquistar o exercício de sua autonomia em relação às amarras estatais. Mas 

frisa, a universidade deve ser autônoma, mas não autista. Para isso sugere vínculos externos e 

alianças. 
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Para Marcovitch (1998), a autonomia universitária é imperativa, porque os ciclos de 

tempo da universidade e do governo são diferentes. Na academia se trabalha com um ciclo de 

quatro a seis anos na formação de alunos ou na preparação de pesquisadores. Portanto, afirma o 

autor, não é possível que gestores da universidade fiquem desorientados a cada ano, com 

drásticas flutuações na liberação de recursos financeiros, o que seria fatal para projetos 

acadêmicos, o que não significa que na gestão universitária não se deva ter zelo pelos recursos 

públicos.  

Para o autor, a autonomia não implica no fechamento da universidade ao meio externo, 

nem a ausência de fiscalização por parte do poder público. 

Segundo Durhan (2005), no caso das universidades públicas, especialmente as federais, 

a autonomia teve efeitos praticamente inversos. Há plena liberdade de ensino e pesquisa. Em 

compensação, a autonomia administrativa e de gestão financeira está fortemente cerceada pelas 

normas de administração pública e muito longe da autonomia plena da qual goza, por exemplo, 

o setor particular. 

Hass (2007), afirma que é longo o caminho a percorrer para vivenciarmos plenamente a 

autonomia didático-científica no Brasil, porque ainda teremos de experienciar a autonomia 

administrativa-financeira-patrimonial. 

 

 

Métodos e técnicas 

 

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, procura descrever a complexidade do problema 

por meio da interação entre variáveis, no presente caso duas vertentes da autonomia 

universitária paulista: a didático-científica e a gestão administrativa-financeira. 

Em relação aos seus objetivos, a presente investigação pode ser classificada como sendo 

do tipo exploratória, considerada, segundo Cervo, Bervian e Da Silva (2007), um passo inicial 

na pesquisa, não requerendo a elaboração de hipóteses e restringindo-se a definir objetivos e 

buscar mais informações sobre determinado tema, objetivando com isso, segundo os autores, 

familiarizar-se com o fenômeno ou obter novas percepções ou ideias. 

Para os autores, a pesquisa exploratória busca realizar descrições precisas da situação, 

com o objetivo de descobrir as relações existentes entre seus elementos componentes, 

requerendo para tanto um planejamento flexível. 

Quanto aos procedimentos para a coleta das informações, ou delineamento, utilizar-se-á 

da pesquisa documental, que para Dihel e Tatim (2004) e Gil (2007), se assemelha a pesquisa 

bibliográfica, sendo que a principal diferença entre ambas é a natureza das fontes. Enquanto a 
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pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos autores sobre 

determinado tema, a pesquisa documental vale-se de material que não recebeu ainda um 

tratamento analítico, podendo ser reelaborado pelo pesquisador, conforme o objetivo do 

trabalho. 

 

 

Resultados 

 

Num primeiro momento apresentaremos de forma resumida, alguns indicadores 

relacionados a expansão das três universidades públicas paulistas, considerando para tanto os 

dados de 1999, ano em que se completou dez anos de autonomia e 2017, cujas informações se 

encontram nos anuários estatísticos de 2018 das três universidades, os mais recentes disponíveis 

no momento desta pesquisa. Num segundo momento, uma breve análise crítica relacionada a 

crise administrativa-financeira, que se agravou nos últimos anos, concomitante com a expansão 

do ensino.  

Na tabela 1 temos os indicadores relativos aos cursos de graduação e pós-graduação, 

alunos da graduação e pós-graduação, cidades presentes e área construída no ano de 1999, ano 

em que se completou uma década do estabelecimento da autonomia universitária no estado de 

São Paulo, instituída por meio do Decreto nº 29.598 de 2 de fevereiro de 1989. 

Como podemos observar, uma década após a instituição da autonomia, já era expressiva 

a participação do ensino público superior paulista representado pelas três universidades: 

UNESP, UNICAMP e USP.  

 

Tabela 1 – indicadores do ano de 1999 

 
IES/INDIC

ADORES 

Cursos 

Graduação 

 

Cursos  

Pós-Graduação 

 

Alunos 

Graduação 

 

Alunos  

Pós-Graduação 

  

Cidades 

Presentes 

 

Área 

Construída 

(mil m2) 

UNESP 81 101 22.542 7.764 15 650.000 

UNICAMP 50 61 10.819 12.025 03 550.000 

USP 162 206 39.155 22.570 06 1.371.000 

Fontes: Anuários estatísticos da UNESP, UNICAMP e USP, adaptado pelos autores 

 

 

Passados dezoito anos, portanto no ano de 2017, verifica-se na tabela 2, o 

comportamento desses indicadores, que como se pode observar, demonstram uma significativa 

expansão do ensino superior público paulista no período pesquisado.  

Os números encontrados em cada um dos indicadores escolhidos e em cada uma das três 

universidades, sem exceção, demonstram um aumento significativo na oferta de cursos e no 

número de alunos matriculados, tanto na graduação quanto na pós-graduação, bem como em 
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relação a presença nas cidades paulistas e, por consequência, no aumento de área construída, 

fato este que ocorreu para dar suporte a expansão do ensino.  

 

Tabela 2 – indicadores do ano de 2017 

 
IES 

Indicadores 

Cursos 

Graduação 

 

Cursos  

Pós-Graduação 

 

Alunos 

Graduação 

 

Alunos  

Pós-Graduação 

  

Cidades 

Presentes 

 

Área 

Construída 

(mil m2) 

UNESP 136 150 37.997 13.998 24 966.634 

UNICAMP 66 158 19.869 17.625 04 692.412 

USP 321 264 58.957 30.202 07 1.981.720 

Fonte: Anuários estatísticos da UNESP, UNICAMP e USP, adaptado pelos autores 

 

 

Quando analisadas comparativamente, as tabelas 1 e 2 demonstram que todos os 

indicadores tiveram um crescimento importante nas três instituições de ensino, o que representa 

uma significativa expansão do ensino superior público no estado de São Paulo, fenômeno esse 

que pode ser atribuído ao modelo de autonomia didático-científica e administrativa, financeira e 

patrimonial, pois possibilitou liberdade para que as três instituições de ensino realizassem, cada 

uma, o seu planejamento direcionado a atividade fim: ensino, pesquisa e extensão. 

Para Muzy e Drugowich (2018), é inconteste que as universidades cresceram desde 

1989, assim como cresceram os recursos públicos à elas disponibilizados. Porém, destacam os 

autores, não há registros de políticas de crescimento ou de critérios para a instalação de cursos, 

construção de áreas, abertura de vagas, mas sim, às vezes, apelos políticos para abertura de um 

novo campus ou de novos cursos para o desenvolvendo de uma determinada região, por 

exemplo. 

Na ótica dos autores, se de um lado houve uma expansão significativa do ensino público 

gratuito, de outro, faltou planejamento ou governança, que se imagina fundamental para uma 

instituição se organizar com a autonomia e destinar com racionalidade seus recursos em ensino 

e pesquisa. O resultado foi a instalação de uma crise administrativa e financeira nos últimos 

anos, impactando, dentre outros, o seu principal ativo: o capital humano.  

Criticando a falta de governança, Muzy e Drugowich (2018), afirmam que as 

universidades se equivocaram ao adotar um modelo de crescimento ingênuo, replicando a 

lógica estatal, ou seja, distribuindo vantagens, aumentando o quadro de pessoal, criando e 

inflando suas unidades, sendo que a partir de 2014 um descompasso interno foi instalado, dando 

início a um ciclo de insuficiência de sua única fonte de financiamento, para o qual as 

universidades não haviam se preparado, conforme se observa na tabela 3.  
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Tabela 3 – Percentual de comprometimento da folha de pagamento com o orçamento (em %) 

 
 IES/ANO UNESP UNICAMP 

 

USP 

 

MÉDIA  

1989 71,42 69,12 75,96 72,16 

1999 90,51 90,67 86,28 89,15 

2009 85,46 85,83 81,95 84,41 

2016 101,00 101,49 104,95 102,48 

Fonte: Muzy e Drugowich (2018) 

 

 

Os dados demonstram que nos primeiros vinte anos de autonomia (1989 a 2009), as 

universidades mantiveram os custos com folha de pagamento praticamente indexados à receita, 

entretanto à partir de 2014 e, principalmente em 2016, verificou-se uma tendência de se gastar 

tudo o que se ganha, um princípio econômico que pode ser questionável numa organização que 

pretende ser responsável e sustentável economicamente. 

Perguntam os autores se não houvera faltado criatividade e prudência para se planejar o 

crescimento, pois se autonomia é indissociável de ensino, pesquisa e extensão, o que significa 

expandir cada uma destas funções com autonomia? 

 

 

Considerações finais 

 

Os números relativos a expansão do ensino superior público no estado de São Paulo, de 

responsabilidade das três universidades estaduais paulistas, indicam um significativo 

crescimento em todos os indicadores. Entretanto, os últimos anos também foram marcados, 

paralelamente, por uma crise financeira e administrativa que refletiram principalmente num dos 

aspectos mais cruciais de uma organização: o pessoal. 

Face as limitações orçamentárias que ocorreram ano a ano, as universidades 

praticamente ficaram impedidas de contratar novos técnicos e docentes e viram seu 

comprometimento com a folha de pagamento aumentar a cada ano, provocando reflexos 

importantes como a impossibilidade de concessão de reajustes salariais nas datas-bases e até 

mesmo atrasos nos pagamentos do 13º salário.  

Neste contexto, temos então um paradoxo. De um lado a expansão do ensino superior 

público no estado de São Paulo promovido pelas três instituições e, de outro, uma crise 

administrativa e financeira, ambos fenômenos reflexos da ampla autonomia de que possuem as 

três universidades. A grande questão que surge é o que de fato ocorreu? 



 
 

248 

 

Como limitação, o presente estudo apresentou alguns indicadores, em sua maioria, 

relativos ao ensino, entretanto carece de se ampliar esta investigação, coletando dados relativos 

à pesquisa e à extensão, que formam o tripé universitário. 

Recomenda-se, ainda, um estudo mais aprofundado dos aspectos relacionados ao 

orçamento das três universidades, como por exemplo, histórico dos repasses do ICMS, uma 

análise crítica do modelo que é altamente dependente desses repasses, que por sua vez está 

atrelado a saúde econômica do país, dentre outros, possibilitando assim, uma análise mais 

ampliada do fenômeno, procurando assim compreendê-lo. 
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