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Abstract.
A

Las personas con
c
discapac
cidad auditiiva
deben enfrentarsse a diario con
c
obstácullos
que d
dificultan en muchos cas
sos su relaci ón
con e
el mundo que les rodea. Sin embarg
go,
en la
a era digittal estas trrabas pued en
mejorrar más aún. En este artícu
ulo
habla
aremos del concepto
c
de déficit auditiivo
y la d
diferencia con el término “hipoacusia”” y
las in
ntervencione
es educativa
as que deb en
llevarrse a cabo, hablando y describien do
finalm
mente, de los recurso
os disponiblles
para facilitar la incclusión en la
as escuelas.

Th
he hearing impaired must face daily
ob
bstacles in many
m
casess their relatio
onship
with
w
the world around thhem. Howev
ver, in
th
he digital age these barrriers may further
f
im
mprove. Thiis article w
will discuss
s the
co
oncept of deafness and tthe differenc
ce with
th
he term "h
hipoacusia" and educa
ational
in
nterventions to be carriedd out, talking and
de
escribing eve
entually avaiilable resources to
fa
acilitate inclus
sion in schoools.

Palab
bras clave: audición, dé
éficit, escuela
as,
recurrsos.

Keywords:
K
re
esources.
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schools,

siendo mayor para las frecuencias altas y
bajas y menor para las frecuencias medias.

Introducción.

El timbre es la cualidad que nos permite
distinguir dos sonidos de la misma
frecuencia emitidos por dos fuentes
sonoras diferentes. Por último la duración
es la sensación de permanencia temporal
de un sonido. El oído humano es un
potente analizador de la duración del
sonido llegando a captar diferencias de
duración inferiores a los 5 milisegundos. La
duración de los sonidos del habla es un
rasgo distintivo que crea oposiciones
fonológicas,
como
por
ejemplo
sorda/sonora.

Vivimos en un mundo sonoro. El oído es el
sentido más activo desde antes de nacer y
durante toda nuestra vida. A través del oído
podemos activar procesos tan importantes
como la atención y el lenguaje. Una de las
deficiencias con importantes implicaciones
en el proceso de enseñanza-aprendizaje es
la asociada a la audición. La audición se
encuentra íntimamente ligada al desarrollo
del lenguaje, habilidad implicada en los
procesos
básicos
de
comunicación,
aprendizaje y socialización. Por ello, los
profesionales de la enseñanza, deben
saber en qué consiste, los tipos que hay y
cómo tratarlo.

La delimitación del concepto de sordo y su
distinción de otros conceptos varía de unos
países a otros. Los términos “deficientes
auditivos” o “minusválidos auditivos” se
aplican al conjunto de sujetos cuya
agudeza auditiva es insuficiente para
permitirles aprender a hablar, a seguir con
provecho una enseñanza ordinaria y a
participar activamente en las actividades
propias de su edad. En muchas ocasiones
se utiliza el término “hipoacúsicos” para los
sujetos
parcialmente
deficientes
en
audición, reservando el término de “sordos”
para lo que carecen totalmente de ella.
Se puede hablar por tanto de dos niveles
clasificatorios de acuerdo con la pérdida
auditiva: el de los sordos, con una pérdida
auditiva superior a 75 decibelios, y el de los
hipoacúsicos con pérdida inferior a 75
decibelios.

Concepto y tipos.
Para entender el alcance de la sordera hay
que tener en cuenta algunos conceptos
básicos en relación a las estructuras y
funciones auditivas del sujeto humano. El
sonido como fenómeno fisiológico es una
sensación en el órgano del oído por el
movimiento vibratorio de los cuerpos,
transmitido por un medio aéreo en el oído
externo, mecánico en el oído medio y
liquido en el oído interno. Nuestro oído
recoge las vibraciones en forma de ondas y
las transmite como señales bioeléctricas al
cerebro a través del nervio auditivo. En el
cerebro se interpretan, se reconocen y se
atribuye significado a dichas señales.
Las cualidades del sonido son: intensidad,
tono, timbre y duración. La intensidad es
una cualidad del sonido que depende de la
amplitud de las vibraciones. La intensidad
se mide en decibelios y viene determinada
por el número de fibras activadas en el
nervio coclear. El oído normal puede
percibir sonidos hasta una intensidad
máxima de 120 decibelios. Por encima de
este límite la sensación es dolorosa. La vos
susurrada tiene una intensidad de unos 25
decibelios mientras que la conversación
normal se sitúa alrededor de unos 60dB.

Para evaluar la pérdida auditiva, no basta
una medida global del deterioro auditivo
para hacerse una idea del problema de
audición que presenta una persona. Hace
falta saber además a que espectro de
frecuencias afecta la sordera y en qué
medida. Para efectuar un diagnóstico
correcto de una sordera es precioso hacer
una exploración audiométrica del grado de
pérdida a través de un espectro de
frecuencias que vaya de 125 a 4000
hertzios, que son las frecuencias más
utilizadas en el habla humana.

La frecuencia se mide en hertzios y
corresponde al número de veces por
segundo que se repite la onda vibratoria.
Un hertzio corresponde a un ciclo por
segundo. Si la frecuencia es más baja los
tonos normales son más graves y a medida
que aumenta la frecuencia los tonos son
más agudos. El oído tiene sensibilidad
diferencial para las distintas frecuencias,

La clasificación de las deficiencias auditivas
se puede realizar en base a distintas
variables entre las que destacan: la
cantidad de pérdida, la cualidad y el
momento de aparición de la aparición de la
pérdida. Según una clasificación de tipo
cuantitativo,
podemos
distinguir
los
siguientes grupos de deficiencias auditivas

2

en función del grado de la pérdida,
siguiendo la propuesta del BIAS (Bureau
International d’Audiophonie (1997))
- Deficiencia auditiva ligera: la
perdida se sitúa entre los 26 y los
40 dB, en esta situación la persona
oye bien el habla con voz normal
en ambientes tranquilos, pero
presentará
dificultades
para
escuchar en ambientes ruidosos.
- Deficiencia auditiva media: la
pérdida se sitúa entre 41 y 70 dB.
El habla solo es percibida si se
eleva la vos. La persona entiende
mejor si mira cuando le hablan y
con frecuencia necesita que le
repitan lo dicho. El desarrollo del
lenguaje puede ser tardío y con
defectos. Se necesita intervención
logopédica y utilización de prótesis.
- Deficiencia auditiva severa: la
perdida se sitúa entre 71 y 90 dB.
Se perciben los ruidos fuertes y el
habla con voz fuerte y cerca de
oído. A veces la persona parece
ajena si darse cuenta de que le
están hablando. La utilización de
prótesis no soluciona el problema
en muchos casos. Se requiere
intervención logopédica y medios
alternativos de comunicación.
- Deficiencia auditiva profunda: la
pérdida se sitúa entre 91 y 119 dB.
No hay ninguna percepción del
habla, solo se perciben ruidos muy
fuertes. Resulta imprescindible el
uso de sistemas alternativos de
comunicación.
- Deficiencia auditiva total o cofosis:
la pérdida es de 120dB, no se
percibe nada.

-

y se localizan en la cóclea (oído
interno), en las vías de conducción
hasta el cerebro o en las zonas
cerebrales implicadas. Suele verse
afectada no sólo la calidad del
sonido. En la actualidad alguna de
estas hipoacusias son tratadas
mediante implantes cocleares. Sus
efectos son más graves y
permanentes, presentando peor
pronóstico.
Hipoacusia mixta, se encuentran
afectados los oídos externo, medio
e interno.

Según el momento de la adquisición se
puede diferenciar entre:
- Sordera prelocutiva: se desarrolla
antes de la adquisición del
lenguaje, es decir, antes de los 3
años de edad aproximadamente, si
la pérdida auditiva es importante, la
adquisición del lenguaje oral de
verá drásticamente alterada.
- Sordera postlocutiva: se desarrolla
cuando el niño ya posee el
lenguaje, después de los 3-4 años.
Si se realiza una intervención
logopedica adecuada la lengua oral
no tiene por qué verse alterada. Sin
embargo una pérdida de este tipo
puede producir dificultades en la
inserción social y personal, por la
dificultad
para
establecer
intercambios
comunicativos
satisfactorios.
El grado de intensidad de la pérdida
auditiva es posiblemente la dimensión que
tiene más influencia en el desarrollo de los
niños sordos, no sólo en las habilidades
lingüísticas sino también en las cognitivas,
sociales y educativas. El momento en que
se introduce la pérdida auditiva tiene una
gran repercusión sobre el desarrollo infantil.

Según una clasificación cualitativa en
función de donde se situa la lesión que
produce la sordera tenemos los siguientes
grupos:
- Hipoacusia conductiva o de
transmisión. Se produce una
alteración en la conducción o
transmisión por vía aérea del
sonido. Están localizadas en el
oído externo o medio. Suele estar
afectado el nivel de audición pero
no la calidad de la misma. Por lo
general tienen tratamiento médico
o quirúrgico. La intensidad de la
pérdida no supera los 60 dB. Sus
efectos no son muy graves.
- Hipoacusia neurosensorial o de
percepción, son alteraciones en la
función de transducción del sonido

Cuanta más edad tenga el niño, mayor
experiencia con el sonido y con el lenguaje
oral posee, lo que facilita su posterior
evolución lingüística.
Las lesiones que producen pérdida de
audición sueles ocurrir por causas
desconocidas
en
un
determinado
porcentaje de casos (entre un 20 y una
30% según Valmaseda, 1995). Entre las
posibles causas podemos distinguir las
siguientes:
- Sordera
hereditaria:
es
responsable de un 50% de las
sorderas de causa conocida. Es
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de prótesis adecuadas y tipo de educación
que recibe.

debida a una alteración contenida
en un gen del individuo. Dos tercios
de dichas anomalías son recesivas,
y suelen localizarse a nivel de la
cóclea
o
vías
nerviosas,
manifestándose desde el momento
del nacimiento o tardíamente en
forma de degeneración progresiva.
El resto se deben a herencia
dominante.
Sordera adquirida: puede ocurrir en
la etapa prenatal, perinatal o
postnatal. En la etapa prenatal el
déficit auditivo puede producirse
por enfermedades infecciosas de la
madre
como
la
rubeola,
toxoplasmosis o herpes zoster,
problemas
en
el
desarrollo
intrauterino factores exógenos
como
drogas,
medicación,
irradiación o hipoxia. En el periodo
perinatal este tipo de déficit puede
producirse como consecuencia de
anoxias,
prematuridad,
complicaciones y traumatismos
obstétricos. Finalmente en el
periodo posnatal las causas de los
defectos auditivos se relacionan
con dos tipos de factores: los
procesos
infecciosos
y
los
traumatismos. Entre las infecciones
destacan enfermedades infantiles
como la meningitis y encefalitis, el
sarampión… con respecto a los
traumatismos
destacan
los
craneales, lesiones por punción,
reacciones a medicamentos, o por
exposición a ruidos intensos.

Para realizar el diagnóstico de la
deficiencia auditiva se comienza por una
evaluación audiológica con el fin de
detectar el grado de pérdida auditiva,
además confirmaremos el resto auditivo
que queda para ver si mediante una
prótesis conseguimos un determinado nivel
de audición. En este tipo de evaluación
clínica debemos de tener presente que la
evaluación con niños pequeños no suelen
tener un gran rigor y sólo nos da una idea
aproximada de su pérdida auditiva.
Entre los principales medios de evaluación
nos encontramos la audiometría tonal y la
audiometría vocal. En la primera, se
emplea un audiómetro que produce tonos
de distintas intensidades y frecuencias. Se
puede realizar con niños a partir de 4 o 5
años. El niño tiene que dar una respuesta
oral o con signos cuando percibe el sonido,
el cual de valora en cada uno de los oídos
por separado. En la audiometría vocal se
requiere que el niño tenga el lenguaje
adquirido, así como adaptar las palabras a
su etapa lingüística. En este caso la que
presenta al sujeto son sílabas y palabras.
Posteriormente se lleva a cabo la
evaluación logopédica en la que un
especialista del lenguaje analizará los
aspectos comunicativos y lingüísticos.
Algunos de estos aspectos se refieren a las
funciones del lenguaje que el niño emplea:
reguladora, declarativa o interrogativa. Hay
que analizar también el tipo de
comunicación que el niño utiliza: oral,
gestual, signada y en su lenguaje
espontáneo los fonemas, la morfología el
contenido, el ritmo del habla, la
acentuación y la entonación. En muchos
casos es necesario hacer pruebas de tipo
psicológico, como test de inteligencia para
descartar posibles dificultades intelectuales
y pruebas de personalidad para analizar
problemas emocionales y su grado de
adaptación al ambiente. Los problemas con
estas pruebas es que su gran cantidad de
contenidos verbales dificultan la realización
de las mismas. En la mayoría de los casos
no existen pruebas específicas para ellos.

La sordera puede estar presente en al
menos un 4 por ciento de la población,
siendo
las
dificultades
conductivas
ligeramente más frecuentes que las
neurosensoriales.
En comúnmente aceptado que existe
menor probabilidad de un trastorno
asociado a la sordera cuando su origen es
hereditario. Este hecho explica que los
niños sordos profundos cuya causa es
hereditaria tengan un mayor nivel
intelectual que los sordos con otro tipo de
etiología.
Además de estos factores que puede
aportar alguna información, es preciso
considerar otro tipo de variables como la
actitud de los padres ante la sordera del
hijo, el que los padres sean sordos o sean
oyentes, grado de inteligencia, utilización

En los casos en que el niño esté
escolarizado hay que hacer una evaluación
curricular analizando sus conocimientos en
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comportamental que los niños con audición
normal. La única característica destacable
es una cierta lentitud en el desarrollo que
dependerá del grado de dificultad auditiva y
del momento de identificación de la pérdida
auditiva. Otra variable importante se refiere
a la situación de los padres, de forma que
cuando los padres son hipoacúsicos o
sordos, lo que suelen implicar que inicien a
sus hijos en el uso de lenguajes
alternativos más tempranamente, la
situación para los niños es más favorable.

las distintas áreas y sus estrategias de
aprendizaje. Además es interesante
estudiar las características del centro
escolar con el fin de poder presentar una
propuesta adecuada para potenciar la
intervención del sujeto. Por último debemos
evaluar el contexto familiar, dado que éste
puede potenciar o inferir en la intervención
y antes de comenzar el trabajo debemos
conocer las ayudas con las que contamos.
Algunos signos comportamentales que se
pueden considerar signos de alerta a tomar
en consideración por cuidadores y
educadores son los siguientes:

En el caso de los niños sordos la hipótesis
de la compensación sensorial se ha puesto
a prueba en relación con los sentidos de la
vista y el tacto, no pudiéndose comprobar
una superioridad ni visual ni táctil en estos
niños para compensar la pérdida auditiva.
En el desarrollo motor en algunos estudios
que comparan niños sordos y oyentes se
encuentran diferencias, en los que los
primeros resultan inferiores. En muchos de
estos casos la inferioridad puede deberse a
los trastornos asociados, ya que se
comprueba que si estos trastornos no
existen, la evolución es normal.

- Primeros meses: ausencia de reacción a
los ruidos, sueño demasiado tranquilo,
reacciones muy positivas a las vibraciones
y al tacto.
- De los 2 a los 12 meses: sonidos emitidos
no melódicos, ausencia de articulación,
instalación de comunicación gestual de
designación.
- De los 12 a los 24 meses: Ausencia de
palabra articulada, niño inatento a todo lo
que no cae en su campo visual, emisiones
vocálicas incontroladas.
- De los 24 a los 36 meses: retraso en la
palabra, gran dificultad de articulación,
trastornos del comportamiento de relación.
- En la sordera adquirida aparece regresión
de la expresión vocal, deterioro de la
palabra articulada y modificación del
comportamiento (agresividad, sobresaltos
de noche).

Con respecto al desarrollo cognitivo no
existe mucha información de las primeras
etapas debido al retraso en el diagnóstico
de la sordera. Las investigaciones más
recientes apuntan a que la competencia
cognitiva es similar en sordos y oyentes
aunque en los primeros existe cierta
lentitud. Se constata una mayor dificultad
para el pensamiento abstracto. A partir de
los años 80 la psicología cognitiva pone de
manifiesto las complejas relaciones entre
pensamiento y lenguaje acentuando la
importancia del lenguaje en el pensamiento
simbólico, la planificación de la conducta y
la formulación y contrastación de hipótesis.

Hay diversas variables que marcan
diferencias en el desarrollo de los niños
sordos. Entre otras podemos citar el grado
de pérdida auditiva, el entrenamiento de los
restos auditivos, la edad de aparición de la
sordera, la edad de implantación de las
prótesis, la etiología o el estatus de los
padres. Además de estas variables los
niños con sordera están afectados por las
mismas fuentes de variabilidad que el resto
de niños, es decir, la familia, la escuela y
otros factores.

El área del desarrollo infantil donde más
claramente se observan los efectos de la
pérdida auditiva es en el lenguaje y la
comunicación. Durante el primer año de
vida no se aprecian diferencias entre
normo-oyentes y niños con deficiencias
auditivas. A partir de esta edad, en los
niños sordos los balbuceos se mantienen y
comienzan a utilizar gestos que parecen
equivaler a la pronunciación verbal. Si los
padres presentan deficiencias auditivas,
responden a los signos del niño
desarrollando los requisitos de un futuro
lenguaje de signos. Por el contrario los
padres oyentes (el 90 por ciento de los

Para centrar el tema, al hablar del
desarrollo de los niños sordos nos
referimos a los niños sordos profundos y
prelocutivos, en los que el efecto de la
pérdida auditiva puede ser más claro y que
constituyen el grupo más estudiado.
Desde hace relativamente poco tiempo ha
quedado probado que los niños con
dificultades de audición siguen las mismas
secuencias en su desarrollo psicológico y
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casos) no suelen reconocer los gestos ni
desarrollan las bases de un futuro lenguaje.
Necesidades educativas y recursos de
intervención en las discapacidades
auditivas.

-

Las necesidades del hipoacúsico se sitúan
en el terreno de la amplificación de la señal
auditiva para aprovechar su resto de
audición. El empleo de prótesis auditivas
(audífonos) ha de iniciarse precozmente
pero con paciencia para que el niño se
acostumbre a utilizarlo. En el caso de una
hipoacusia grave será recomendable la
combinación de la lectura labial con el
audífono.

adecuado es enseñar a los niños
sordos la lengua mayoritaria del
entorno
para
garantizar
si
integración familiar, escolar y
laboral.
Enfoques bilingües: posiciones que
plantean el uso necesario de la
lengua de signos con fines
comunicativos y educativos. Esto
les permitirá el desarrollo de sus
potencialidades y mayor igualdad
de oportunidades.

El objetivo común de los enfoques
monolingües es la enseñanza de la lengua
oral y escrita y su utilización como
instrumento de interacción y de aprendizaje
de los contenidos escolares. Sin embargo
aun partiendo de un mismo objetivo existe
diversidad de enfoques en cuanto al modo
de alcanzarlo. Básicamente podemos
establecer una diferenciación entre:

La utilización de prótesis auditivas permitirá
al niño:
- Detectar
postas
auditivas
ambientales y recibir información
del ambiente.
- Distinguir entre varias frecuencias,
acentuación y ritmo del habla.
- Distinguir ciertos elementos del
habla dentro del alcance de su
oído.

-

La labor de los padres es fundamental en el
sentido de despertar y mantener el deseo
de comunicarse en el niño. La mayoría de
los niños con pérdida parcial de audición
tiene lenguaje suficiente para aprovechar la
escolaridad ordinaria. El profesor puede
facilitarle la tarea: hablándole claramente,
corrigiendo sus defectos de lenguaje,
estimulándolo a efectuar una lectura labial,
haciendo uso se material audiovisual y
posibilitando su participación en actividades
en grupo.

Los enfoques oralistas puros que
proponen la enseñanza de la
lengua oral basándose en la
estimulación auditiva y en la lectura
labiofacial.
Los enfoques que propugnan el
empleo
de
sistemas
complementarios a la lengua oral
que permiten su desarrollo de
forma más temprana y natural.

Por lo que se refiere a la enseñanza de la
lengua oral, la mayoría de los niños sordos
requieren una intervención específica para
conseguirla. En esta intervención se parte
de una rentabilización de la audición
residual en base al diagnóstico audiológico
y a una adecuada adaptación protésica.
Además el programa de estimulación
auditiva pretenderá que el niño desarrolle
un conjunto de habilidades lingüísticas
jerárquicamente organizadas dirigidas a la
detección, discriminación, identificación y a
la comprensión de la información auditiva.

En relación a la educación de las personas
sordas existe una gran variedad de
modelos y tendencias que ofrecen
opciones muy diversas tanto en lo que se
refiere al contexto educativo más adecuado
como al modo de comunicación al emplear
en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

En segundo lugar se potenciara la lectura
labiofacial por constituir una vía de acceso
imprescindible para comprender los
mensajes orales. A continuación se
trabajará la producción del habla que
supone la producción adecuada de
aspectos
segmentales
(fonemas)
y
supresegmentales
(entonación,
acentuación ritmo) , todo lo cual suele
constituir un camino largo y complejo.
Partiendo de criterios tanto evolutivos como
funcionales se enseñará de forma

El elemento central de los debates
educativos sobre las personas sordas es
como dotar a los niños de un lenguaje que
les permita incorporarse plenamente a la
sociedad.
Podemos decir que en la actualidad existen
dos tendencias bien diferenciadas frente a
esta problemática:
- Enfoques monolingües: posiciones
que consideran que los más
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progresiva el vocabulario y los aspectos
gramaticales y sintácticos.

demás componentes estructurales de la
comunicación.

Los sistemas complementarios a la lengua
oral acompañan pero no sustituyen a los
mensajes orales. Añaden más información
visual mediante signos o complementos
manuales facilitando la comprensión de los
mensajes que el niño recibe. El objetivo
fundamental es que las personas que
rodean al niño aprendan y utilicen estos
sistemas siempre que se dirijan al niño
sordo. En nuestro país los sistemas
complementarios más utilizados son la
palabra complementada y el sistema de
comunicación bimodal.

El objetivo del bimodal fue conseguir la
competencia lingüística de los niños sordos
hijos de padres oyentes, sin embargo estos
objetivos no se han visto correspondidos
con los resultados obtenidos al utilizar este
sistema
de
comunicación.
Las
investigaciones no confirman que el
bimodal facilite la comunicación entre
oyentes y sordos ni que posibilite el
desarrollo lingüístico en su modalidad oral
en muchos casos. En España el sistema
bimodal fue introducido por Monfort y
Juárez (1982). Estos autores han planteado
las ventajas de combinar la palabra
complementada y el lenguaje bimodal. Así
el primer sistema ayuda a los niños a
comprender pero no a iniciar interacciones,
aspecto que sí puede cubrir la
comunicación bimodal.

Cabe resaltar por su carácter internacional,
sencillez de aprendizaje y aplicación “La
Palabra Complementada” (Cued Speech)
creada por Cornett (1967). La Palabra
Complementada es un sistema compuesto
de dos elementos esenciales: lectura
labiofacial y complementos manuales si
significado
lingüístico.
Estos
dos
componentes perfectamente sincronizados
son capaces de hacer visible el habla al
sordo. El principio básico es muy simple:
las ambigüedades orofaciales quedan
despejadas mediante distintas formas
manuales, mientras que la mano no cambia
cuando los labios son visiblemente
distintos. Lectura labiofacial y manos se
complementan gasta lograr el 100% de la
percepción visual del habla. El sistema de
palabra complementada en español consta
de 3 posiciones de la mano (lado, barbilla,
garganta) para complementar las vocales y
8 formas de la mano para complementar
las consonantes. Este sistema representa
una ayuda para la recepción de los
mensajes hablados y puede favorecer el
desarrollo
del
lenguaje
pero
no
necesariamente de la producción hablada.

Los enfoques bilingües se iniciaron a
principios de los años ochenta y consideran
la lengua de signos como la lengua
materna del niño sordo por ser la que
puede adquirir de forma natural con el
simple contacto con usuarios que la
empleen. Además se considera que si se
posibilita que el niño adquiera competencia
lingüística a través de la lengua de signos
será más fácil construir sobre ella una
segunda competencia lingüística, y se le
dotará de un instrumento de acceso al
curriculum escolar. Los enfoques bilingües
tienen en cuenta que los niños sordos son
miembros potenciales de dos comunidades
y por ello enfatizan la incorporación de
adultos sordos que sirvan como modelo
lingüístico, social y cultural a esos niños.
Entre los enfoques bilingües se puede
establecer una diferenciación entre el
bilingüismo sucesivo y el bilingüismo
simultáneo. El primero busca en primer
lugar desarrollar la competencia en la
lengua de signos y, a partir de ella,
construir la competencia de la lengua de
los oyentes, básicamente en su modalidad
escrita. El bilingüismo simultáneo pretende
desarrollar desde el principio ambas
competencias aún siendo consciente del
diferente ritmo con el que cada desarrollo
tendrá lugar.

Otro de los sistemas que suponen un
oralismo complementado con gestos
manuales es el lenguaje bimodal. El
bimodalismo supone el uso simultáneo del
lenguaje oral y del lenguaje de signos de
los sordos. Con el sistema bimodal el sordo
recibe los signos de su propio lenguaje en
estructuras sintácticas propias de la lengua
oral correspondiente. El bimodal simultanea
dos lenguas bien diferentes puesto que la
gramática del español es distinta a la del
lenguaje de signos, lo cual hace difícil para
el sordo entender nuestros actos del habla
aunque en lugar de palabras pongamos
gestos, manteniendo intactos todos los

Por lo que se refiere al lenguaje de signos,
muchos de los signos o señas mímicas que
se emplean en este lenguaje son naturales
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para el alumnado con discapacidad
auditiva, ya que hacen funcional la
capacidad
de
oir,
corrigiendo
y
rehabilitando la audición. De esta forma,
estas prótesis resultan muy necesarias
para el acceso al lenguaje.

pero en otros signos son arbitrarios. El
lenguaje de signos no se corresponde
exactamente con nuestro lenguaje oral. En
este lenguaje los gestos se corresponden
con una palabra, con una idea o a veces
con una frase. En ocasiones el orden de las
frases no refleja fielmente la lengua
hablada, es decir la estructura de las
oraciones no coincide con la del lenguaje
de signos. En el lenguaje de signos no
existe diferencia en la práctica entre
sustantivo, adjetivo y verbo. Los artículos
no existen y para la determinación del sexo
se antepone a la palabra deseada el signo
correspondiente a hombre o mujer. Los
verbos poseen solo el infinitivo por lo que
para la expresión de los tiempos se han de
utilizar adverbios o locuciones. No existen
perífrasis verbales no voz pasiva. El
lenguaje de signos suprime la mayoría de
los nexos, convirtiéndose en un lenguaje
telegráfico. El lenguaje de signos no es
universal., cada país tiene el suyo propio.

El audífono es una prótesis externa,
mientras que el implante coclear es una
prótesis quirúrgica, que consta de una
parte interna y otra externa, indicada para
casos de sorderas neurosensoriales
bilaterales profundas en la que el audífono
no resulta suficiente.
En ambos tipos de prótesis la tecnología
permite el tratamiento digital de la señal
acústica, mejorando la percepción del
sonido, de la voz, por ende, del lenguaje y
sobre la inteligibilidad del habla. El
procesamiento de la señal sonora de estas
ayudas aporta a mejorar la calidad de vida
a nivel familiar del niño/alumno, además de
tener consecuencias positivas en el ámbito
educativo y rehabilitador, permitiéndoles
una mayor independencia.

La mayoría de los estudios han indicado
que la experiencia temprana el lenguaje de
signos favorece el desarrollo cognitivo del
niño y la adquisición de habilidades como
la lectura y escritura. El lenguaje de signos
proporciona al niño durante sus primeros
años una estimulación lingüística que
favorece el desarrollo de estructuras
neurológicas y procesos básicos del
lenguaje. Por estas razones, en la
actualidad se reivindica una mayor atención
por parte de la institución escolar al
lenguaje
de
signos
debiendo
proporcionarse una enseñanza formalizada
del mismo. De esta forma el lenguaje de
signos se enriquecería convirtiéndose en
un instrumento aún más valioso y útil.

Sistemas de inducción magnética y
sistemas de FM: estas herramientas
acercan y mejoran la señal acústica a
través de la prótesis auditiva. Es
recomendable
utilizar
en
los
establecimientos sistemas de inducción
magnética o bucles magnéticos, además
de sistemas de frecuencia modulada, los
que permiten disminuir el ruido ambiente,
evitando interferencias y situaciones
auditivas desfavorables. Estos son equipos
de menor tamaño que poseen un
transmisor -usado por el interlocutor, en
este caso, el profesor- y un receptor del
que dispone el alumno en conexión con su
prótesis.

Los enfoques bilingües proponen la lengua
de signos no solo como un instrumento de
comunicación y realización de los
aprendizajes escolares sino también como
área curricular. De esta forma se contempla
como objetivo el desarrollo de un mayor
conocimiento del colectivo de usuarios de
esta lengua. La enseñanza de la lengua
oral por parte de estos enfoques es similar
a la de los enfoques monolingües, a
excepción de dos diferencias: el tiempo que
se dedica a su enseñanza y el hecho de
basarse en el aprendizaje de la lengua de
signos. Es decir, la enseñanza de la lengua
oral de plantea como la enseñanza de una
segunda lengua.
Audífonos e implantes cocleares: son una
de las ayudas técnicas más importantes

Un bucle magnético puede ser un cable
que rodea el espacio que se quiere adaptar
para la accesibilidad del alumnado con
discapacidad auditiva que utiliza audífonos
(aula, patio, gimnasios). De esta forma
dentro de ese espacio las señales
provenientes de micrófonos, altavoces u
otras fuentes de sonido, se transforman en
magnéticas; el audífono recoge la señal
con mejor calidad y sin ruido ambiente.
Sistemas vibrotáctiles: estos elementos
complementan y apoyan la señal acústica
ya que permiten recibir información auditiva
a través de vibraciones percibidas a través
del tacto, las que son interiorizadas
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Entre ellos deben mencionarse:

mediante un entrenamiento adecuado para
identificar sonidos y como apoyo en la
discriminación del habla. Este sistema
puede ser complementario a otras ayudas
auditivas,
empleando
dispositivos
vibrotáctiles que se ubican sobre las
muñecas en contacto con el hueso.

Visualizador fonético Speechviewer III.
Programa informático desarrollado por IBM
que integra la gestión clínica con la
intervención dirigida a la rehabilitación del
habla. El programa utiliza retroalimentación
visual y auditiva para analizar y mejorar las
habilidades del habla en personas con
trastornos del habla, del lenguaje o de la
audición. Los parámetros del habla están
representados
por
diversos
objetos
(animales, juguetes) y efectos visuales
(volumen, altura), que resultan atractivos
para el niño y muy representativos del
parámetro a rehabilitar. El programa
comprende 13 módulos. Puede ser
especialmente útil para las personas con
discapacidad auditiva porque permite
visualizar los parámetros del sonido
articulando y proporcionar una retro
alimentación de la producción del habla.

Este sistema puede ser sustitutivo en el
caso que en no fuera posible la adaptación
de ningún tipo de prótesis auditiva por
alguna malformación.
Existen también ayudas técnicas con
soporte visual que funcionan como
complemento a las herramientas auditivas,
como programas (software) que ofrecen
información visual de los parámetros de los
sonidos como la intensidad y la frecuencia,
esto, a través de juegos y ejercicios
graduados en dificultad que permiten
visualizar las características de los sonidos
y de la producción hablada. Esto ayuda al
alumno a identificar y conocer sus
emisiones, corregir errores y entrenar.

Programa Imason.
Tiene
como
objetivo
favorecer
la
percepción auditiva.
El programa presenta distintas actividades
para la discriminación de sonidos
ambientales: identificación de sonidos, loto
y memoria auditiva. Previamente hay que
asignar a cada dibujo su sonido
correspondiente antes de empezar a
trabajar. Para más información véase

A esto se suman programas que permiten
trabajar el léxico y aspectos gramaticales
del lenguaje y que pueden ser empleados
en
la
intervención
logopédica
complementariamente, por ejemplo, en
iniciar y desarrollar el proceso lectoescritor.
Estos, permiten aprovechar el canal visual
y combinarlo con audio. De aquí nace una
recomendación necesaria. Es importante
subtitular el contenido del audio y de la
locución de todos los materiales. En el caso
de las proyecciones, además de estar
subtituladas, deben contar por ejemplo en
actos de la escuela, con transcripción en
tiempo real, para lo que se necesita un
teclado de estenotipia y un software
procesador de textos.

Programa Exler.
Desarrollado en la Escuela de Patología del
Lenguaje de San Pablo de Barcelona. En
su origen el programa fue diseñado para el
tratamiento logopédico de las afasias en
personas adultas. Posteriormente se ha
utilizado en el ámbito escolar, tanto en
educación de alumnado con necesidades
educativas especiales como en la
educación ordinaria, para ejercitar las
competencias lingüísticas en el campo de
la comprensión y expresión oral o escrita.
Propone seis clases de actividades:
exploración del nombre, comprensión oral,
comprensión
escrita,
dictado,
denominación
escrita
y
campos
semánticos.
Pequeabecedario.

Sueñaletras: software diseñado para el
apoyo del aprendizaje de la lectura de
niños
con
déficit
auditivo
parcial
(hipoacúsico) o total (sordo). Utiliza lengua
de señas, escritura dactilológica y lenguaje
labial. Incluye mediación del aprendizaje de
la lectura. Al igual que Cantaletras, con
Sueñaletras es posible el intercambio de
archivos multimedia (videos, imágenes,
textos), lo que permite traducirlo fácilmente
a diferentes comunidades de lengua de
señas.
Afortunadamente, existen una amplia gama
de programas para la atención de las
personas con discapacidad auditiva.

Programa para el aprendizaje del
vocabulario de niños y niñas con
deficiencias auditivas, elaborado por la
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Fundación
Sin
Barreras
de
la
Comunicación. Se utiliza como refuerzo
para la adquisición de un primer
vocabulario.

Heward, W. L (1998). Los alumnos
ciegos o con déficit visual. En W. L:
Heward, Niños excepcionales. Una
introducción a la Educación Especial.
Madrid: Prentice Hall.

Cada palabra cuenta con el apoyo visual de
animaciones y traducción a lengua de
signos y lectura labial.

Webgrafía
http://www.a2000.es
http://www.fundacionapanda.es/
http://needirectorio.com/.
http://www.ondaeduca.com/.
http://www.santpau.es/santpau/epl/indexe.h
tm.

Sedea.
El programa Sedea está diseñado para ser
usado siguiendo una secuencia de tareas
en función de la etapa de desarrollo
auditivo. Abarca desde la detección de
sonidos
cotidianos
hasta
llegar
a
situaciones de habla compleja como el
diálogo o la conversación, facilitando la
comprensión
con
recursos
complementarios como la lectura labial, las
ilustraciones o el texto escrito.
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umen.

Abstract.
A

nuevas
Las
tecnología
as
avanzzan
impettuosamente en la socied
dad en la q ue
en
vivimos ocupando un lugar privilegiado
p
el de
esarrollo de la vida cotid
diana de tod
das
las p
personas, ess por ello qu
ue es esenccial
conse
eguir el óptimo
ó
desa
arrollo de la
comp
petencia digital desde las aulas de llas
escue
elas de una manera resp
ponsable.

Th
he new te
echnologies are adva
ancing
im
mpetuously with
w
the socciety in whic
ch we
liv
ve occupying a privilegged place in the
de
evelopment of the daily life of all pe
eople,
which
w
is why it is essenttial to the optimal
de
evelopment of digital ccompetence from
sc
chool classro
ooms a respoonsibly.
It is equally essential
e
to cconsider how
w new
te
new
echnologies
help
annd
offer
op
pportunities to pupilss with special
s
ed
ducational needs,
n
and to create new
op
pportunities in
i line with tooday's societty.

Del mismo mod
do es esen
ncial tener en
cuentta cómo las nuevas
s tecnologíías
ayuda
an y ofrecen
n nuevas op
portunidades al
alumn
nado con necesidade
es educativvas
especciales,
p
propiciándole
es
nuevvas
oporttunidades acordes
a
con
n la socied ad
actua
al.

Th
his article will disccuss how new
te
echnologies can offer a lot of possib
bilities
when
w
it comes
s to visual im
mpairment rellates.

En el presente arrtículo tratare
emos cómo llas
nueva
as tecnolog
gías puede
en ofrecer un
abanico de posibilidades en
n lo que a la
disca
apacidad visu
ual se refiere
e.
digital
Keywords:
K
new
tecchnology,
co
ompetence, Special Edducational Needs,
N
po
ossibilities, visual
v
impairm
ment.

bras clave
e: nuevas tecnología
as,
Palab
digital,
comp
petencia
Necesidad
des
posibilidade
Educcativas
Esspeciales,
es,
disca
apacidad visu
ual.
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2. “Legal”: Se relaciona con la medición de
la agudeza visual y el campo. Así una
persona es legalmente ciega cuando su
agudeza visual es menor a 20/200 pies, en
su mejor ojo, y con corrección, y tiene un
campo muy estrecho (menor a 20 grados),
en las mismas condiciones anteriores.

Introducción.
La discapacidad visual se encuentra
enmarcada dentro de la categoría de
discapacidad sensorial, que abarca tanto
discapacidad visual como auditiva, además
de la sordoceguera.

3. Educativa: Se define en relación a la
funcionalidad a la hora de leer que tiene
una persona: braille, audio…

La
característica
principal
de
la
discapacidad visual se encuentra en un
déficit enmarcado en el sentido de la vista,
ya sea por ceguera total o por, en el mejor
de los casos, tener restos visuales.

Para una definición de deficiencia visual
acudimos a dos perspectivas:
1. Científica: Las anomalías orgánicas o
anatómicas del ojo, y/o de
la vía óptica, condicionarán defectos de la
función visual

El origen de la ceguera puede estar
ocasionado por cinco factores:
hereditarios,
congénitos,
víricos,
accidentales y recurrentes a otras
enfermedades.

2. Educativa: Se asocia a personas con
resto visual, capaces de leer en tinta,
aunque con adaptaciones del material,
(modificaciones en las características,
ayudas técnicas...).

Es importante tener en cuenta que la
sociedad avanza y por tanto la intervención
en las diferentes Necesidades Educativas
Especiales tienen que verse afectadas y
avanzar al ritmo de la sociedad en la que
nos encontramos inmersos, es por ello que
es muy importante que los profesionales de
la educación que trabajan a diario con este
tipo de alumnado tengan en cuenta no sólo
las características de los mismos si no las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías y cómo pueden facilitarles y
dotar a los niños y niñas de sistemas
alternativos de manera que puedan
desarrollar una vida plena, activa y de
manera independiente.

1.2.- Clasificación.
Las enfermedades más comunes que nos
encontramos son las relacionadas con la
refracción, siendo la causa la no refracción
correcta sobre la córnea o por la curvatura
de esta, y son:
- Miopía: capaz de ver los objetos de cerca,
pero no lo lejanos.
- Hipermetropía: capaz de ver los objetos
lejanos, pero no los cercanos.

Es por ello que a continuación se presenta
un breve marco teórico de la discapacidad
visual y de las nuevas tecnologías en
diferentes modelos de aplicación, tanto
técnicos como tecnológicos.

Astigmatismo:
distorsionada.

visión

borrosa

o

La mayoría de estos trastornos tienen base
genética, y se pueden corregir por medio
de gafas o lentes. Estas dificultades no son
en sí un impedimento visual. Se convierten
en ello cuando se asocian a patologías
visuales más graves como albinismo,
cataratas, estrabismo…

1.- Discapacidad visual.
1.1.- Definición.
Se realiza una distinción entre personas
ciegas y deficientes visuales
Para definir la ceguera se acuden a tres
perspectivas:

Una parte muy afectada del ojo suele ser la
retina. Las patologías más conocidas son
retinosis y glaucoma.

1. Científica: Las anomalías orgánicas o
anatómicas del ojo, y/o de
la vía óptica, condicionarán en su parte
externa la ausencia de visión.

1.3.- Etiología.
El origen de la ceguera puede estar
ocasionado por cinco factores: hereditarios,
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congénitos,
víricos,
accidentales
recurrentes a otras enfermedades.

y
Percepción táctil: este sentido juega un
papel extraordinario para el niño con déficit
visual, en el conocimiento del entorno,
aunque este sentido nos proporciona una
información limitada, lenta y analítica,
mientras que la vista es rápida y
globalizada. Aun así será preciso que el
niño desarrolle el sentido del tacto,
mostrándole todos los objetos de que se
hablen.

Las causas de la deficiencia visual son
diversas, pueden obedecer a lesiones en
las vías nerviosas y/o trastornos o lesiones
cerebrales. Como por ejemplo: la
hidrocefalia, la meningitis, agenesia de la
corteza occipital, traumatismos graves del
lóbulo occipital....
Es importante tener esto en cuenta porque,
la visión no es sólo y exclusivamente una
función que
depende de los ojos. Vemos a través de los
ojos pero en el cerebro.
Las causas más frecuentes de
deficiencia visual son las que afectan al
globo ocular.

Percepción visual: aquellos niños que
tengan restos visuales, deben ser
aprovechados al máximo. Y en el niño
ciego que carece de este sentido,
deberemos compensar su déficit con los
demás sistemas sensoriales.

la

Percepción espacial: El niño con déficit
visual no puede adquirir de forma
espontánea los conceptos espaciales ya
que dispone de menos puntos de
referencia que las personas videntes,
porque la orientación se basa en la fijación
de puntos de referencia. Para orientarse se
vale de otras sensaciones, muchas veces
complejas que les proporcionan los
restantes sentidos; estas sensaciones
deben ser reforzadas con programas
educativos adecuados.

1.4.- Características generales.
Se entiende por áreas del desarrollo,
aquellas dimensiones de la personalidad o
grupos de habilidades que demuestran
cierto grado de
labilidad entre sí, y de independencia con
relación a los restantes.
Existen diversos modos de catalogar estas
habilidades en dimensiones o
áreas de desarrollo, pero nosotros vamos a
seguir la clasificación de
Jesús Garrido Landívar, diferenciando
entre las siguientes áreas del
desarrollo:

-Área motriz.
Destacan los trabajos de Fraiberg, la cual
llegó a la conclusión de que la visión, y el
desarrollo de la coordinación óculo –
manual, es un elemento propiciador del
movimiento. En general estos estudios han
aportado las siguientes consideraciones:

-Área Perceptiva:
La percepción es un proceso dinámico, por
el cual obtenemos
información de primera mano sobre nuestro
entorno inmediato mediante
el uso e integración de los receptores
sensoriales.

El desarrollo motriz en sí mismo es más
lento en los niños ciegos. La motivación por
el movimiento se desarrolla a un ritmo
distinto, en función de la ausencia de la
carencia de entrada de información visual.
El movimiento en los niños con deficiencia
visual ocurre a un ritmo normal siempre
que se propicien las ayudas necesarias
para orientarse solos en el ambiente y para
moverse adecuadamente.

a) Percepción sensorial:
Percepción auditiva: una buena parte de
los conocimientos que tenemos
del mundo, nos llega por vía auditiva,
teniendo para los deficientes visuales tiene
una especial importancia ya que les
proporciona la información del medio que
debiera recibirse por el sistema visual, les
sirve de medio para orientarse y les
proporciona datos para una actuación
independiente en el medio. Tendrá por
tanto que potenciarse la percepción
auditiva para que el niño pueda percibir la
realidad que le rodea.

Los niños con déficit visual desarrollan
ciertas habilidades motrices a la misma
edad que los niños videntes; sin embargo,
otras están considerablemente más
atrasadas (posturas y movimientos que el
niño debe iniciar por sí mismo, como por
ejemplo cuanto está tumbado o sentado).
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médicos y de otros especialistas que
corroboran la discapacidad.

- Área verbal.
El lenguaje constituye el principal elemento
para el aprendizaje y la
interiorización de elementos socioculturales
del medio ambiente que
rodea al individuo. La palabra y el lenguaje
proporcionan al niño con
deficiencia visual la capacidad de
relacionarse con otras personas y
medios de control sobre objetos que al no
verlos quedan fuera de su
alcance.

En ocasiones, encontramos en el aula
niños que aparentemente no prestan
atención o no realizan bien las actividades
que se plantean, en estos casos hemos de
plantearnos la posibilidad de que exista
algún tipo de deficiencia visual que le
impida seguir el normal rito de la clase;
ante esta situación podemos recurrir a un
cambio de lugar en el aula informando a los
tutores del alumno del problema para que
en caso de ser necesario use gafas.

a) Comprensión: presentan retraso en la
comprensión del
vocabulario

1.6.- Intervención.
Será de crucial importancia evaluar y
determinar
minuciosamente
las
necesidades educativas especiales de los
alumnos con déficit visual, con
el fin de ofrecer al alumno una correcta
adaptación del currículo escolar.

b) Expresión: presenta los denominados
verbalismos.
-Memoria.
El niño ciego no puede recibir todos los
aspectos y claves sensoriales
que la visión trasmite. Esto supone no
poder llevar a cabo un análisis de
los componentes, ni poder integrar y
globalizar la información. Por ello es
necesario que se potencien otras vías
sensoriales (auditiva, táctil), con el
fin de que el niño logre recibir la mayor
cantidad del medio que sea
posible.

Para llevar a cabo esta identificación será
necesario llevar a cabo una evaluación del
alumno en el contexto de enseñanza –
aprendizaje que recogerá la información
relevante sobre el alumno y sobre su
entorno escolar, familiar y social. Estos
datos quedarán reflejados en el informe
psicopedagógico elaborado por el EOE,
documento que de forma clara y completa
reflejará los siguientes aspectos: Datos
personales, motivo de la demanda,
características de la visión, valoración del
entorno escuela, proceso de aprendizaje,
aspectos específicos de la baja visión o la
ceguera y valoración correspondiente a la
etapa educativa: infantil, primaria o
secundaria.

-Aptitud numérica.
Presentan dificultades en la comprensión y
utilización de los llamados
conceptos básicos (mitad alrededor, doble,
muchos, algunos).
-Área socio – afectiva.
Las deficiencias visuales no confieren una
personalidad distinta, pero en algunas
implicaciones psico – sociales están
directamente
relacionadas
con
las
limitaciones visuales. Además tienden a
quedarse más tiempo egocéntrico, son más
inmaduros socialmente. Tienen más
dificultades para percibir las situaciones
desde el punto de vista de otra persona. La
madurez
social
se
adquiere
con
experiencias sociales, y estos tienen
pocos contactos con compañeros videntes.
1.5.Criterios
identificación.

diagnósticos

2. Aspectos diferenciales en las distintas
áreas del desarrollo.
Se entiende por áreas del desarrollo,
aquellas dimensiones de la personalidad o
grupos de habilidades que demuestran
cierto grado de labilidad entre sí, y de
independencia con relación a los restantes.
Existen diversos modos de catalogar estas
habilidades en dimensiones o áreas de
desarrollo, pero nosotros vamos a seguir la
clasificación de Jesús Garrido Landívar,
diferenciando entre las siguientes áreas del
desarrollo:

e

Los alumnos que presentan ceguera o
deficiencia visual son alumnos que
presentan en el centro diversos informes

1.
Área Perceptiva:
La percepción es un proceso dinámico, por
el cual obtenemos información de primera
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movimiento. En general estos estudios han
aportado las siguientes consideraciones:

mano sobre nuestro entorno inmediato
mediante el uso e integración de los
receptores sensoriales.

La maduración neuro – muscular se lleva a
cabo de modo semejante en los videntes y
en los invidentes, pero en estos se produce
un retraso en el inicio de las nuevas
conductas de forma autónoma

a) Percepción sensorial: lo más importante
es saber cómo el niño deficiente visual
accede al conocimiento de sí mismo y del
mundo que le rodea. La primera fuente de
conocimiento son los sentidos:

El desarrollo motriz en sí mismo es más
lento en los niños ciegos. La motivación por
el movimiento se desarrolla a un ritmo
distinto, en función de la ausencia de la
carencia de entrada de información visual.

Percepción auditiva: una buena parte de
los conocimientos que tenemos del mundo,
nos llega por vía auditiva, teniendo para los
deficientes visuales tiene una especial
importancia ya que les proporciona la
información del medio que debiera recibirse
por el sistema visual, les sirve de medio
para orientarse y les proporciona datos
para una actuación independiente en el
medio. Tendrá por tanto que potenciarse la
percepción auditiva para que el niño pueda
percibir la realidad que le rodea.

El movimiento en los niños con deficiencia
visual ocurre a un ritmo normal siempre
que se propicien las ayudas necesarias
para orientarse solos en el ambiente y para
moverse adecuadamente.
Los niños con déficit visual desarrollan
ciertas habilidades motrices a la misma
edad que los niños videntes; sin embargo,
otras están considerablemente más
atrasadas (posturas y movimientos que el
niño debe iniciar por sí mismo, como por
ejemplo cuanto está tumbado o sentado).

Percepción táctil: este sentido juega un
papel extraordinario para el niño con déficit
visual, en el conocimiento del entorno,
aunque este sentido nos proporciona una
información limitada, lenta y analítica,
mientras que la vista es rápida y
globalizada. Aun así será preciso que el
niño desarrolle el sentido del tacto,
mostrándole todos los objetos de que se
hablen.

3.

Área verbal.

b) Percepción espacial:
El niño con déficit visual no puede adquirir
de forma espontánea los conceptos
espaciales ya que dispone de menos
puntos de referencia que las personas
videntes, porque la orientación se basa en
la fijación de puntos de referencia. Para
orientarse se vale de otras sensaciones,
muchas veces complejas que les
proporcionan los restantes sentidos; estas
sensaciones deben ser reforzadas con
programas educativos adecuados.

El lenguaje constituye el principal elemento
para el aprendizaje y la interiorización de
elementos socioculturales del medio
ambiente que rodea al individuo. La palabra
y el lenguaje proporcionan al niño con
deficiencia visual la capacidad de
relacionarse con otras personas y medios
de control sobre objetos que al no verlos
quedan fuera de su alcance.
a)
Comprensión: presentan retraso en
la comprensión del vocabulario, y este es
más reducido por no poseer tantas
imágenes como los videntes, además para
el para el aprendizaje de la lecto – escritura
precisa el poder percibir, precisa de una
memoria de percepciones.
b)
Expresión:
presenta
los
denominados verbalismos (utilizar en el
discursos palabras sin conocer su
significado), intentando adaptarse al mundo
de los videntes y se da la ausencia de
gestos en al conversación.

2.

4.

Percepción visual: aquellos niños que
tengan restos visuales, deben ser
aprovechados al máximo. Y en el niño
ciego
que carece de este sentido,
deberemos compensar su déficit con los
demás sistemas sensoriales.

Área motriz.

Memoria.

El niño ciego no puede recibir todos los
aspectos y claves sensoriales que la visión
trasmite. Esto supone no poder llevar a
cabo un análisis de los componentes, ni

Destacan los trabajos de Fraiberg, la cual
llegó a la conclusión de que la visión, y el
desarrollo de la coordinación óculo –
manual, es un elemento propiciador del
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poder integrar y globalizar la informació
ón.
Por ello es neccesario que se potenci en
otras vías sensorriales (auditiva, táctil), ccon
el fin de que el niño
n
logre re
ecibir la mayyor
cantid
dad del medio que sea posible.
p
5.

ca
antidad de te
extos a travéés de un acc
cesible
pu
uerto USB. Posee unna voz cálida y
ag
gradable la que se pueede modific
car en
cu
uanto a su tono y veloocidad, y gra
ado a
gu
usto del usu
uario. Posee opcionalme
ente la
ca
apacidad de leer en idioomas diferen
ntes al
Español.

Aptitud nu
umérica.

Prese
entan dificulttades en la comprensión
c
ny
utiliza
ación de los llamado
os concepttos
básiccos (mitad alrededor,
a
doble, mucho
os,
algun
nos)
6.

Razonam
miento abstracto.

Tiene
en grandes dificultades a la hora de
abstracttos
consttruir
pen
nsamientos
princiipalmente po
or tener que
e trabajar ccon
un có
ódigo háptico
o – auditivo
7.

Área sociio – afectiva..

Las d
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onalidad disstinta, pero en algun
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p
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directtamente
r
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s
con
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Graficador
G
de
e Relieve: Eqquipo que pe
ermite
prroducir gráficos, dibujoss, mapas, ettc. en
re
elieve, utiliza
ando un papeel termo-sen
nsible.
Produce relie
eve a partir de la impresión
por
prrevia
medio
de
imprresora
co
onvencional de tinta, o por foto
ocopia
co
omún o por dibujo
d
directoo en tinta neg
gra.

El facctor de aisla
amiento es inherente a la
visión
n limitada. Las
L
interacciones socialles
les cuestan grran trabajo, y prefierren
arse a zonass más segurras. Tienden
n a
retira
ser m
más pasivoss y más dependientes ya
que m
muchas decisiones se to
oman por ello
os,
y a e
exhibir maniierismos o conductas
c
q ue
adecuad
no
son
socialmente
das
(balancearse, gira
ar la cabeza
a y los ojos. ..),
aunque estas con
nductas auto
o – reforzanttes
de a
aburrimiento tienden a desapareccer
cuand
do el niño se
s encuentra ocupado en
algo q
que le intere
esa.
Máquina
M
porrtátil de lecctura de textos:
Escáner portá
átil que incluuye una peq
queña
ámara que captura
c
la imaagen y la procesa
cá
in
nmediatamen
nte por meddio de su OCR
O
–
Reconocedor
R
óptico dee Caracterres.Se
co
onecta por entrada
e
USB
B a una Note
ebook,
siendo esta la
a única fuentte de alimentación
ue
requie
ere.
Perm
rmite
esc
cuchar
qu
in
nmediatamen
nte, en vozz alta– hum
mana,
clara y agrada
able- textos i mpresos.

3.- N
Nuevas tecn
nologías ap
plicables a la
disca
apacidad vis
sual.
3.1.-R
Recursos té
écnicos (harrdware).
Máqu
uina de lecctura : Es un elemen
nto
comp
pacto de una
u
sola pieza
p
que se
asem
meja a una
a pequeña fotocopiado
ora
donde se coloca
a el texto im
mpreso que se
desea
a leer. Permite archiv
var una grran

16

s tecnológiccos (softwarre)..
3..2-Recursos
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Básicamente es un procesador de textos
(como Word) con la variante de que es
parlante.

http://educacion.once.es

Conclusiones.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ca
idv/
www.coopervision.es

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ca
idv/interedvisual/index.htm

Las nuevas tecnologías suponen una
nueva oportunidad para todos los alumnos
y alumnas, aunque sí es cierto que en
mayor medida para todos aquellos que
presentan
necesidades
educativas
especiales.
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internet,
para
una
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discapacidad, sea ésta cual sea, se trata de
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Resumo.

Abstract.

Esta pesquisa concentrou-se na página do
facebook “Moça, você é machista”, que o
próprio facebook apresenta ser uma
comunidade. Portanto, é nesse contexto que
identificamos o facebook como importante
instrumento capaz de possibilitar novas
práticas de sociabilidades por diferentes
comunidades no ciberespaço, sendo correto
afirmar que, a relação mediada pelo uso da
internet, acabará modificando a maneira de
ver, consumir e fazer comunicação,
principalmente através dessas comunidades
dentro das redes sociais digitais. A utilização
de um arcabouço teórico fundamentado no
ciberfeminismo demonstra a necessidade da
exclamação apresentada no título, ou seja,
com o propósito da investigação frente à
relação
das
mulheres
inseridas
na
comunidade/página do facebook “Moça você
é machista” com seus próprios preconceitos e
estereótipos à cerca do movimento feminista.

This research focused on the Facebook page
"Girl, you're sexist", which itself has to be a
facebook community. So it is in this context
that we have identified as important facebook
instrument capable of enabling new ways of
sociability by different communities in
cyberspace, being correct to state that the use
of internet-mediated, relationship eventually
modifying the way to see, eat and do
communication
mainly
through
these
communities within online social networks.
Using a theoretical framework based on the
cyberfeminism demonstrates the necessity of
exclamation appears in the title, ie, for the
purpose of research opposite relationship of
women entered the community of facebook /
page "Girl you're sexist" with their own
prejudices and stereotypes the fence of the
feminist movement.
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A
pesquisa
apoiou-se
numa
metodologia qualitativa, onde foram
entrevistadas mulheres que não se
consideram feministas, mas estão
nessa página/ comunidade do
facebook analisada. Por isso a
relevância do estudo de caso, em
que é justamente a relação entre o
fenômeno
e
seu
contexto,
construindo a abordagem de estudo
de caso não como um método
propriamente dito, mas como uma
estratégia de pesquisa. (HARTLEY,
1994). Podendo concluir a princípio
que a internet é um instrumento
com uma força poderosa para
conectar
e
compartilhar,
o
conhecimento, sobretudo no que
tange ao engajamento sobre
movimentos sociais como este: o
feminismo.

Introdução.
O
presente
artigo
é
um
desdobramento de uma pesquisa
feita na página do facebook: “Moça,
você é machista” em que a análise
girava em torno das novas
perspectivas
sobre
gênero,
identidade e identificação no
facebook, para buscar perceber
como os atores sociais desta página
se identificavam. Os resultados
caminharam
para
uma
nova
possibilidade de pesquisa, em que
realizamos uma reflexão sobre a
situação das mulheres em relação à
apropriação da cultura digital,
analisando
os
impasses,
perspectivas,
contradições
e
desafios que elas e o próprio
movimento feminista têm em
relação às TICs (tecnologias da
informação
e
comunicação),
utilizando-se de um arcabouço
teórico
fundamentado
no
ciberfeminismo. Demonstrando a
necessidade
da
exclamação
apresentada no título, ou seja, com
o propósito da investigação no que
tange a relação das mulheres
inseridas na comunidade/página do
facebook “Moça você é machista”
com seus próprios preconceitos e
estereótipos à cerca do movimento
feminista.

1. Feminismo: convicções e
contradições
Quando se discute sobre feminismo
muitas interpretações são feitas,
sejam
elas
sociais
culturais,
históricas,
psicológicas
ou
biológicas. No presente artigo
identificamos o feminismo como um
“movimento social cuja finalidade é
a
equiparação
dos
sexos
relativamente ao exercício dos
direitos cívicos e políticos” (Oliveira,
1969, p.442 apud Nogueira, 2001,
p.132).

Para tal utilizamos também, uma
revisão histórica sobre a perspectiva
feminista e suas problematizações.
Tendo como recorte essencial para
este trabalho os muitos olhares
diferenciados para o feminismo,
recaindo sobre as mulheres que se
autodenominam e atuam como
feministas. Uma vez que no
imaginário social é muito comum
associar feministas às mulheres
homossexuais, ou até mesmo como
inimigas concorrentes dos homens.

Muitos foram os movimentos
feministas
desde
seu
estabelecimento
enquanto
movimento social,
Pode-se dizer que o feminismo
é
um
conceito
muito
controverso, já que desde as
suas origens até ao presente
esteve sempre envolto em
polêmica e conflitos quer com
grupos opositores (Lamas,
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1995) quer mesmo no seio do
próprio movimento (Hirsch &
Keller,
1990ª;
1990b).
Passaram cerca de duzentos
anos desde a publicação de
Mary
Wollstonecraft,
A
Vindication of the Rights of
Woman, em 1792, talvez o
primeiro livro feminista onde
autora exigia a independência
econômica para as mulheres,
como forma de emancipação
pessoal e de respeito pela
igualdade. Desde aí, o mundo
sofreu profundas alterações,
como o foram as grandes
guerras, ou correntes de
pensamento como as de Freud
e Marx, que vieram alterar
profundamente a compreensão
do mundo social e emocional
(Evans,
1994).
Segundo
Kaplan (1992), é possível
identificar a existência de três
vagas no movimento feminista:
a primeira que se situa no meio
do século XIX, a segunda
associada aos movimentos do
pós 2. Guerra Mundial e a
terceira vaga, a atual, que
muitos designam por pósfeminismo, caracterizada por
fenômenos como o backlash.

Apesar de tantas mudanças, a
natureza das relações entre
homens e mulheres e entre as
próprias mulheres, assim como
o mundo social permaneceram
relativamente semelhantes. As
mulheres, pelo menos as do
mundo ocidental, controlam a
sua fertilidade de formas nunca
pensadas nos anos 70 e
recebem pelo menos 10 anos
de escolaridade obrigatória. As
mulheres (ainda as do ocidente
e não universalmente) têm
mais liberdades formais e
cívicas (para viajar, votar, ter
propriedades, etc.), mas, no
entanto, continuam a ter a
responsabilidade pelo cuidado
prestado às crianças e às
famílias.

(Nogueira, 2001, p. 142)
Não se pode negar que
muitas
foram
as
conquistas
realizadas por iniciativas das
mulheres que reivindicavam seus
direitos enquanto cidadãs, contudo,
o que ainda se notava nos meados
dos anos 80 era uma separação
entre a teoria e a prática, “os
direitos e os princípios mantiveramse teóricos, especialmente em
termos sócio-econômicos e no que
diz respeito às vidas privadas das
mulheres”(Nogueira, 2001).
Ao
longo da década de 80 o movimento
ganha força no mundo acadêmico,
promovendo estudos sobre a
condição da mulher na sociedade
brasileira e diversos núcleos de
estudos são criados para debates
com o intuito de fomentar os ideais
feministas para além da academia.
Mudanças ocorreram, o
cenário não é mais o mesmo do
século passado, historicamente e
politicamente o movimento feminista
se instaura como extensão das
mudanças sociais e culturais
resultantes da busca incessante por
igualdade daquelas mulheres que

(Nogueira, 2001, p. 133)
A concepção aqui analisada será a
cerca pelos fenômenos atuais,
como descritos acima sobre a
terceira
vaga
no
movimento
feminista, em que “meados da
década de 80 começou a ‘ficar fora
de moda’, e esta informação foi
sistematicamente veiculada pelos
meios de comunicação social”
(Nogueira, 2001, p.141), que
relatavam que a juventude da época
estava totalmente indiferente ao
feminismo e principalmente às lutas
que
foram
determinantes
no
passado para o processo de
consolidação do movimento que,
lutava contra as injustiças e as
desigualdades de gênero e sexismo
no
âmbito
legal
político
e
socioeconômico.
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moral especificamente no que
diz respeito à vida familiar. As
posições feministas são alvo
de profundas críticas, já que a
vida das mulheres no trabalho,
a liberdade sexual, a liberdade
do
ponto
de
vista
da
reprodução, a liberalização da
vida
marital,
provocam,
segundo
o
movimento
backlash, uma disrupção nos
papeis tradicionais da vida
familiar.

não aceitavam as injustiças e um
modelo estabelecido culturalmente
patriarcal, porém no final da década
de 80, o discurso do feminismo
começa a deteriorar-se, situação
intrinsecamente relacionada com a
realidade dos últimos anos, em que
é possível notar com mais
intensidade um regresso bastante
acentuado em seu próprio discurso
feminista, causando a impressão de
que este nunca existiu enquanto
movimento ideológico forte e
coerente.

Esse processo ruinoso de
“andar para trás” e de esquecimento
de tudo que foi almejado merece
destaque no contexto da produção
cultural de alguns grupos virtuais
que, em comunidades no facebook
apropriam-se
da
linguagem
mediada pela internet, para difundir
comunicação, informação sobre
correntes feministas.

E é precisamente neste
momento cultural vulnerável,
que se pode observar o
emergir de ideologias, que
revertem os conceitos e as
crenças.
Exemplo
desta
situação é o caso de algumas
mulheres
chegarem
à
conclusão que têm virtudes e
forças
especiais,
especificamente porque são
biológica e “intrinsecamente”
diferentes dos homens. Esta
“perspectiva
de
valor
específico” sugere que as
mulheres possuem virtudes
especificamente
femininas
(como cuidar das crianças, e
por isso ser maternal, dar
suporte afetivo, etc.), às quais
tem
sido
dado
pouco
reconhecimento.
Se
ser
feminista, implica, no discurso
tradicional, ser uma mulher mal
amada, desinteressante do
ponto de vista sexual, com
problemas de relacionamento
interpessoal ou lésbica, as
mulheres podem optar por ser
“verdadeiras”
mulheres,
afastando-se
assim
deste
estereótipo limitativo. Assim, a
frase “Eu não sou feminista,
mas...” representa o fato de
muitas mulheres pretenderem
distanciar-se dos estereótipos
veiculados pela caricaturização
do feminismo veiculada pela
ideologia tradicional, aceitando,
no entanto, a existência de
alguns problemas. O backlash
tem também uma componente

2. Ciberfeminismo:
no facebook

ativismo

A rede social digital denominada
facebook se popularizou. Adeptos
ou não adeptos do facebook deve
concordar
que
esse
novo
instrumento comunicacional virtual
ganhou muita força e amplitude na
sociedade
contemporânea.
Atualmente das inúmeras redes
sociais existentes na Internet, é a
que possui o maior número de
adeptos em todo o mundo:
A rede social Facebook foi
fundada por Mark Zuckerberg,
Dustin Moskovitz, Eduardo
Saverin e Chris Hughes, exestudantes da Universidade de
Harvard, em fevereiro de 2004.
Inicialmente, a adesão ao
Facebook era restrita apenas
aos
estudantes
da
universidade à qual faziam
parte. Após rápida abertura
para adesão de estudantes de
outras
universidades,
o
Facebook, em setembro de
2006, passou a ser aberto para
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usuários a partir dos treze anos
de idade. Segundo Ad Planner
Top 1000 Sites3, que registra
os sites mais acessados do
mundo, através do mecanismo
de busca do Google, divulgado
em julho de 2011, o Facebook
aparece como 1º colocado,
com 590 milhões de visitas. O
mesmo possui cerca de 800
milhões de usuários e é
atualmente o maior site de
compartilhamento de fotos do
mundo,
superando
o
concorrente
especializado
Flickr, do Yahoo! (Oliveira,

receptor da mensagem pode
rapidamente
compartilhar
o
conteúdo, gerando uma maior
difusão sobre o assunto.
Ora, com maior visibilidade,
mobilidade e interação, o facebook
foi sendo utilizado para designar
uma parte do movimento feminista,
uma vez que condena a dominação
masculina e as atitudes de mulheres
que são machistas. As “estruturas
psicológicas” estão comprometidas
com questões como identidade e
direitos da mulher dentro do âmbito
do ciberespaço. O que intensifica o
conceito que vem sendo discutido
atualmente, que é sobre o
ciberfeminismo:

2012, p.1)
A
população
brasileira
aderiu a “moda facebook”, suas
práticas comprovam a utilização da
rede social, seja através de
aparelhos celulares, tablets ou
notebooks, tornando-se um hábito,
que faz parte da rotina diária da
maioria dos brasileiros. E os lugares
que irão se apropriar para entrar na
rede social será desde os lugares
públicos aos ambientes mais
restritos. (Shoppings, universidades,
empresas, praças, lanchonetes,
restaurantes, ônibus, etc.). Basta
está conectado à internet para
acessar o facebook.
Se a rede social digital
possibilita
novas
práticas
de
sociabilidades, é correto afirmar que
a relação mediada pelo uso da
internet acaba modificando a
maneira de ver, consumir e fazer
comunicação,
principalmente
através dessas comunidades ou
páginas dentro das redes sociais
digitais, como é o caso específico
nesta pesquisa: a página “Moça,
você é machista” cuja essência é
fundamentada nas idéias feministas,
onde bastou curtir a página para
receber todas as notícias, imagens,
vídeos, charges, textos e afins da
comunidade. A proporção do que é
postado é muito ampla, quando o

As ciberfeministas se utilizam
da
internet
para,
por
exemplo, fortalecer seus
programas educacionais e
propagandas políticas. Na
rede é fácil encontrar artigos,
revistas e muitos sites com
material sobre feminismo, e
esses
servem
para
conscientizar e mobilizar
pessoas.
A
internet
é
também
um
grande
facilitador para provocar
cooperação local e global,
tanto quanto em encontrando
novas alianças quando em
mantendo as já existentes.

(Brunet e
2010, p.4).

Natansohn,

A pesquisa faz esse significativo
desdobramento a fim de, explicitar
que
o
ciberespaço
exerce
fenômenos que estão relacionados
à cibercultura, gerando novas
formas e práticas de relações
sociais, com códigos próprios e
inéditos.
Com
interesses
e
significados
compartilhados.
Vivenciamos hoje um processo
cultural mediado pelas tecnologias,
Como a cultura é mediada e
determinada
pela
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comunicação, às próprias
culturas, isto é, nossos
sistemas de crenças e
códigos
historicamente
produzidos
são
transformados de maneira
fundamental
pelo
novo
sistema tecnológico e o
serão ainda mais com o
passar do tempo. (Castells,

Pedagogia, de 24 anos de idade e
cidade natal Muzambinho – MG.
Na entrevista feita, ele
afirma que:
A página foi criada, a partir do
momento em que eu e os
demais criadores percebemos,
em
outra
pagina
que
possuímos o reforço que existe
das mulheres ao machismo,
assim, criamos a pagina
“moça, você é machista” com o
intuito de alertar a reprodução
do machismo pela própria
mulher de maneira humorada e
irônica na maioria das vezes.
Nossos interesses são que
haja
uma
mudança
no
pensamento das pessoas em
relação às coisas que já estão
naturalizadas pela sociedade,
que haja formação de um
pensamento crítico e que as
desigualdades de gênero e
sexuais terminem, bem como
demais preconceitos no que
tange o tema de sexualidade e
gênero.

2008, p. 414.)
As relações sociais e
afetivas perpetuam no ciberespaço
e a militância virtual assume uma
ação
estratégica
para
os
movimentos sociais, um novo
ativismo mediado pelas redes
sociais
digitais
reconfigura
a
informação, escapando às mídias
tradicionais.
Ugarte aplica o termo ciberativismo
que,
É
toda estratégia que
persegue a mudança da
agenda pública, a inclusão
de um novo tema na ordem
do dia da grande discussão
social, mediante a difusão de
uma determinada mensagem
e sua propagação através do
‘boca a boca’ multiplicado
pelos meios de comunicação
e
publicação
eletrônica
pessoal” (2007, p. 77).

Sobre o que mudou em sua vida ou
se
sofreu
algum
tipo
de
conseqüência
por
passar
a
administrar uma página no facebook
ele respondeu:
Tenho Menos tempo e muito
mais
responsabilidades.
Buscamos refletir sempre
sobre o que vamos postar,
visto que acreditamos que a
página tem formado opiniões
e
contribuído
para
o
crescimento
e
“popularização”
do
feminismo.

Dentre as inúmeras possibilidades
de interação nessa rede social, a
ênfase é para o engajamento de
movimentos feministas, com o foco
na página Moça, você é machista,
que será analisado neste artigo.
3. “Moça, você é machista”
como estudo de caso
A página foi idealizada por Victor
Augusto Vasconcellos4,
universitário, estudante de

Quando lhe é perguntado como
enxerga o feminismo hoje no Brasil,
ele usa o termo – cibermilitância,
que seria o que já apresentamos
como ciberativismo:

4

Seu nome foi devidamente autorizado para a
publicação deste artigo.
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Vejo que a cibermilitância tem
ajudado muito a “popularizar” o
feminismo no Brasil, coletivos
tem aparecido mais e a marcha
das vadias ganha força e os
discursos sobre legalização do
aborto e igualdade salarial e
estupro estão bem mais
presentes do que há alguns
anos
atrás.
Porém
fundamentalistas
aparecem
também, há ainda uma grande
luta para quebrar o machismo
instaurado socialmente pela
mídia e demais instituições
como igrejas e escolas, os
estereótipos e as marcações
de gênero ainda estão muito
presentes e também dentro do
movimento feminista e LGBT.
Assim,
acredito
que
o
feminismo deve “evoluir” para
uma luta que vise os direitos da
mulher e das demais minorias
como também vise a quebra
dos gêneros da maneira como
os conhecemos, acredito que
somente assim chegaremos de
fato a uma igualdade, quando o
gênero não importar mais.

aquilo que dá a alguém sua
natureza essencial e sua
continuidade; em seguida, ao
que faz duas pessoas, ou
grupos de pessoas, terem
características comuns. O
conceito envolve negação e
diferença: algo é alguma
coisa e não outra. Por tal
motivo, é comum se ouvir
falar
de
políticas
de
identidade ou de filosofias da
diferença para abordar o
mesmo assunto, qual seja,
grosso modo e amplamente,
o
direito
das
pessoas
expressarem livremente o
seu pensamento e serem o
que quiserem ser. (Pires,

2002, p. 11)
E no ciberespaço expressar
livremente seus pensamentos e ser
o que quiser ser, acaba por ganhar
uma proporção efetiva, incapaz de
ser medida aqui, uma vez que o real
confunde-se com o virtual e tudo
parece ser uma grande ficção,
desde a escolha da foto do perfil às
postagens.

A pesquisa de caráter
qualitativo contou ainda, com um
questionário semi-estruturado com
dez perguntas que ficou disponível
na própria página para que as cem
primeiras pessoas que curtiam a
comunidade
respondessem.
Analisando os questionários foi
possível constatar que 90% se
consideram feministas. E quarenta e
nove explicaram o porquê de se
identificarem como feministas ou
não feministas. O fato de assinarem
a página não faz dessas pessoas
feministas, é o que a análise dos
resultados vai dizer mais a frente,
mas é importante ressaltar que o
simples “curtir” no facebook também
faz parte do processo de identidade
deste ator social no meio virtual e
para além desse espaço,

Compreender
como
os
atores
constroem
esse
espaço e que tipo de
representações e percepções
são
colocados
é
fundamental. Outro elemento
importante do estudo dessas
apropriações
como
representações e extensões
do espaço social dos atores
é a percepção de quem são
os atores. Esses espaços
são
sim
espaços
de
expressão e de construção
de
impressões.
Donath
(2000) aponta que grande
parte
do
processo
de
sociabilidade está baseada
nas impressões que os
atores sociais percebem e
constroem quando iniciam
sua interação, baseada nos
estudos de Simmel. Essas
impressões são em parte
construídas pelos atores e
em parte percebidas por eles
(Goffman, 1975) como parte

Em filosofia, de onde o termo
é
originário,
identidade
refere-se
primeiramente,
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dos papéis sociais. Ribeiro
(2005) defende que essas
representações
são
possíveis
graças
à
possibilidade de interação
dos
ambientes
no
ciberespaço. Através
da
comunicação entre os atores
no ciberespaço, afirma o
autor, é que a identidade
desses é estabelecida e
reconhecida pelos demais.
(Recuero, 2005, p.28)

homossexuais. E ninguém se
identificou como assexual.
Vejamos
agora,
alguns
discursos
marcantes,
não
explicitamos todos, porém, a
maioria se considera feminista por
desejar direitos igualitários entre os
diferentes gêneros e sexos. Das
mulheres que não se consideram
feministas:
“Ainda
tenho
influência
da
sociedade machista e por vezes me
flagro em atitudes assim que
desaprovo.”
“A sociedade é machista e acredito
que tenho pensamentos machistas
‘incrustados’. Mas estou sempre
tentando evoluir nesse sentido, por
isso gosto da página, para me
alertar sobre essas coisas que
muitas
vezes
passam
despercebidas.”
“Não sou feminista porque não fui
educada para ser. Apesar de ser
mulher,
reproduzo
discursos
machistas e algumas atitudes
também, como achar que toda
mulher que dá no primeiro encontro
é puta.”
Foi possível perceber, que
as
mulheres
que
não
se
consideravam feministas tinham
razões parecidas, fundamentadas
na ideia de que elas mesmas
reproduziam o machismo, mesmo
sem querer, porque faz parte de
uma cultura onde a própria
sociedade é machista.

Além de assumirem uma
identidade ou não, entra em jogo
nessa interação a sensação de
fazer parte de um grupo, o
sentimento
de
pertencimento,
entendido como:
...o
principio
do
pertencimento traz em seu
bojo
a
questão
da
subjetividade como uma
dimensão
intrínseca
do
conhecimento
vivo
e
humano, e que integrá-la é
condição de acesso à
objetividade,
isto
é,
à
possibilidade
de
um
conhecimento que se sabe
pertencente e se quer
compatível
com
a
complexidade
do
vivido

(Mourão, 2006).
Pelos dados estatísticos
fornecidos pelo próprio facebook, foi
possível verificar que a maioria das
pessoas que curte/assina a página
são mulheres. E mulheres entre 18
e 24 anos de idade. De acordo com
os cem entrevistados, a respeito de
como se identificam a partir do sexo
biológico,
gênero
psíquico
e
orientação sexual, concluímos que
89% se consideram mulheres,
sendo que 87% afirmaram ter o
gênero psíquico feminino. E quanto
à orientação sexual: 63% se
identificam como héteros, 27%
como bissexuais, 10% disseram ser

Pierre Bourdieu (1996) atribui
tal atitude das mulheres à
dominação masculina, “forma
particular e particularmente
acabada
da
violência
simbólica”, acentuando que
outros exemplos podem ser
encontrados na dominação
de uma etnia sobre outra ou
das
classes
dominantes
sobre as classes dominadas
através
da
cultura.
Explicitando tal teoria, o
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historiador Roger Chartier
(1995), retomando a tese de
Bourdieu, afirma que a
construção da identidade
feminina teria se pautado na
interiorização pelas mulheres
das
normas
enunciadas
pelos discursos masculinos;
o que corresponderia a uma
violência
simbólica
que
supõe
a
adesão
dos
dominados às categorias que
embasam sua dominação.
Assim, definir a submissão
imposta às mulheres como
uma
violência
simbólica
ajuda a compreender como a
relação de dominação – que
é uma relação histórica,
cultural e lingüisticamente
construída – é sempre
afirmada
como
uma
diferença de ordem natural,
radical, irredutível, universal.

vem com piadinhas machistas ou
ultrapassadas sobre como a mulher
deve se submeter ao homem e etc.
Eu sempre pago minhas contas e
no máximo, divido a conta de um
restaurante, jamais fico esperando o
moço pagar para mim. Tenho 33
anos, solteira e muito bem! E
sobrevivo a todas as piadinhas que
perguntam ‘já casou?’ Tá esperando
o príncipe encantado? Entre outras
coisas (é tanta coisa, que não sei se
consigo resumir aqui).”
“Porque sempre, desde quando era
criança me sentia muito irritada com
as diferenças que as pessoas fazem
entre meninos e meninas, sempre
me senti incomodada com o: ‘Você
não pode, porque é menina’, e
sempre odiei injustiças de todos os
tipos... Agora como adulta me vejo
na obrigação de lutar contra isso,
gosto de ler e aprender cada dia
mais, como deixar totalmente de
lado o machismo, já q essa é uma
cultura que está sempre presente e
entranhada em nossa sociedade!

(Soihet, 2008, p.198)
Ora, para Bourdieu (2002) a
questão da “dominação masculina”
se dá essencialmente a partir de
uma perspectiva simbólica. Ele
encara a dominação masculina
como uma forma particular de
violência simbólica. Por esse
conceito, Bourdieu compreende o
poder que impõe significações,
impondo-as como legítimas, de
forma a dissimular as relações de
força que sustentam a própria força.
Como evidenciamos nas seguintes
respostas, ainda sobre a construção
histórica cultural da dominação
masculina.
“Ser feminista é algo que devemos
conquistar todo dia, pois não é uma
tarefa fácil já que fomos criados (as)
em uma sociedade patriarcal e
muitas vezes ainda temos alguns
pensamentos arraigados. Por isso
eu me considero uma feminista em
constante aprendizagem.”
“Acredito que feminismo é sobre
igualdade entre mulheres e homens,
escolha e respeito. Creio que luto
por isso e sempre brigo com quem
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dos entrevistados, é que a
orientação sexual ou gênero
psíquico,
não
são
fatores
determinantes para afirmar ou
influenciar a identificação feminista
de um indivíduo e que nem todas as
pessoas que curtem/assinam a
página
são
necessariamente
femininas, há sim, um número maior
de mulheres, porém nem todas se
consideram feministas. Inclusive,
como
foi
visto,
algumas
entrevistadas levantaram a questão
da cultura patriarcal, e que existe
uma dominação enraizada na
atualidade, do homem em relação à
mulher, porém, conforme Margaret
Mead:

E ainda pelo fato de serem
mulheres, que levariam à condição
de se estabelecerem feministas:
“O que é mais ridículo é eu ter que
me considerar feminista, quando
todas as mulheres do mundo
deviam ser feministas, todas deviam
lutar pela sua igualdade e pela
misoginia, todas deviam perceber
que ser feminista não é queimar
sutiãs, não raspar as pernas ou
nunca mais sair com homens, e sim
que é algo importante, sobre nossos
direitos.”
“Se eu não fosse, seria no mínimo
incoerente”.
“Acima de tudo porque sou mulher e
sei dos meus direitos.”
“Por muito tempo confundi feminino
com feminismo, e só entendi que
sou feminista porque antes de
qualquer coisa, sou mulher e
preciso do feminismo pra sobreviver
nesse mundo machista.”

Todas as discussões sobre o
estado das mulheres, sobre o
caráter, o temperamento das
mulheres, sobre a submissão
e
a emancipação das
mulheres fazem perder de
vista o fato fundamental, isto
é, que os papéis dos dois
sexos
são
concebidos
segundo a trama cultural que
se acha na base das
relações humanas e que o
menino, à medida que se vai
desenvolvendo, é modelado
tão inexoravelmente quanto à
menina, segundo um cânone
5
particular e bem definido.

E como associam o feminismo às
lutas dos homossexuais:
“Vejo o mal que o machismo, o
pensamento binário homofóbico e
cisnormativo causa e sei que o
feminismo nos liberta e fortalece.
Gosto das discussões e princípios
que norteiam o feminismo.”
“Desejo uma sociedade livre do
machismo
com
respeito
às
mulheres e LGBTs.”
“Porque é preciso acabar com o
pensamento que toda mulher
feminista é sapatão, os gays e
lésbicas assim como nós mulheres
sofrem muito
preconceitos
e
injustiças, acredito que nossa união
fortalece a luta das minorias.”
Sobre
os
homens,
a
maioria, héteros, consideram-se
feministas, mas não justificaram,
enquanto um homem e mulheres
homossexuais, responderam não
serem feministas. O que podemos
confirmar analisando os discursos

Para Belotti (1987), “a paridade de
direitos com o homem, a igualdade
salarial, o acesso a todas as
carreiras são objetivos sacrossantos
e, ao mesmo no papel, já foram
oferecidos às mulheres no momento
em
que
o
homem
julgou
conveniente”. A autora alerta que,
ainda
assim,
continuarão
inacessíveis se não existir uma
mudança
nas
estruturas
5

Margaret Mead, Sesso e temperamento, II
Saggiotare, Milão 1967, p.22. Referência
retirada do livro Educar para Submissão de
Elena Gianni Belotti (1987), página 10.
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psicológicas,
estas
que
impossibilitam as mulheres de
desejar arduamente apropriar-se
dos seus direitos.

A partir do estudo feito na página,
se pode concluir que as “estruturas
psicológicas” que Belotti coloca, no
ciberespaço
ganharão
uma
consistência muito forte e coerente,
caminhando para um avanço,
avanço
este
pautado
na
comunicação tecnológica mediada
pelo uso da internet, uma vez que
agrega questionamentos feministas
que saem do “mundo real” e se
constroem também no espaço
virtual, ganhando uma maior
mobilização, e uma repercussão
impressionante,
pelos
próprios
mecanismos, por exemplo, no
facebook, o indivíduo mesmo não
fazendo
parte
da
página/comunidade,
pode
compartilhar
as
informações,
imagens, vídeos... etc, que é
postado
pela
mesma
e
(re)compartilhar de alguém que
tenha colocado em seu feed de
notícias, fazendo assim, que um
número muito grande de pessoas
tenha acesso ao conteúdo.

A necessidade de se realizar como
indivíduos, a autoafirmação, o desejo de
autonomia e de independência, cuja a falta
se reprova às mulheres na adolescência,
no momento das opções fundamentais, já
sofreram duros abalos: e isto ocorreu
desde os primeiros anos da infância.

(Belotti, 1987, p.11)
Como a proposta desta pesquisa foi
a análise da página/comunidade
virtual juntamente com as pessoas
que nela se inserem, foi importante
a breve reflexão de alguns
conceitos, como a dominação
masculina,
para
melhor
compreensão do que se trata o
“machismo” na contemporaneidade,
porém, não com a finalidade de um
estudo amplo e específico sobre
gêneros, mas para perceber na
frase “Moça, você é machista” suas
implicações no cenário virtual.
Dialogando com Weber6, é
possível fazer uma relevância sobre
o que ele diz ser “tipo ideal”, que é a
idealização que temos sobre
determinada coisa, essa idealização
muitas vezes não existe do modo
como a imaginamos e fica somente
na nossa imaginação. Podendo
assim considerar, que o tipo ideal
em relação à página “Moça, você é
machista”, seria que todas as
“moças”,
mulheres
fossem
feministas.

As pessoas engajadas na página
contribuem para o movimento
feminista
dentro
e
fora
do
ciberespaço, um movimento social
que na contemporaneidade vai
aderindo
novos
valores
e
significados, unindo-se às outras
minorias também, como foi exposto
neste trabalho, vivenciando um
necessário e importante período de
aprimoramento e enriquecedora
reflexão oriunda das novas práticas
de sociabilidades nas redes sociais
virtuais. o machismo é um grande
problema para as mulheres que
lutam contra a absoluta capacidade
e dominação do homem, e a fim de
promover uma sociedade mais
justa, com direitos igualitários,
muitas delas curtem/assinam a
página “Moça, você é machista”,

4. Considerações finais
6

Ler WEBER, Max. Conceitos sociológicos
fundamentais. In: Economia e Sociedade:
fundamentos da sociologia compreensiva.
Volume 1. Brasília: Editora da UnB. São Paulo:
Imprensa Oficial, 1999.
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para
formularem
seus
posicionamentos sobre o feminismo.
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Finalizando que, as correntes
feministas continuam relevantes e
engajadas na vida cotidiana da
sociedade, e que os instrumentos
digitais virtuais potencializam a
compreensão da cultura dos
movimentos sociais.
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2010, p.4. Disponível em:
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Notou-se que o facebook só
ampliou e engajou ainda mais o
debate sobre as culturas populares,
neste caso o feminismo. O que
confirmou que quando não se
assume uma atitude de rejeição aos
atuais meios de comunicação é
possível o engajamento sobre
questões de gênero.
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Resumo.

Abstract.

Este trabalho tem como objetivo principal destacar
a importância de o professor alfabetizador possuir
embasamento Linguístico, bem como da
Sociolinguística, para desenvolver seu trabalho
diante das questões polêmicas que afetam as
escolas em relação às variações linguísticas, ao
“erro” e ao “acerto”. Dessa forma, objetiva-se tecer
considerações acerca do papel do alfabetizador
enquanto
professor
de
língua
na
contemporaneidade, como também apresentar as
contribuições que a Sociolinguística traz para o
ensino de língua materna e o destaque para com a
mobilização para o aprendizado, por meio da
interação professor x aluno dentro de sala de aula.
Faz-se necessário, portanto, ressaltar que não se
tem a pretensão da linguística como salvação da
alfabetização, mas sim de salientar que um
professor que obtém essa formação terá mais
embasamento para aperfeiçoar seu trabalho.
Baseado na metodologia de revisão bibliográfica,
este artigo se apoiou principalmente nas
considerações dos seguintes teóricos: Marcos
Bagno (2004, 2010), Stella Maris Bortoni-Ricardo
(2012), Luiz Carlos Cagliari (2006), Vygotsky
(2010) e Bernard Charlot (2012) para estruturar
uma a ideia já preconizada, de que a aplicação dos
conhecimentos linguísticos no processo da
alfabetização é importante para desmistificar o
conceito de que a Língua Portuguesa possui
apenas uma variante, a ensinada e valorizada pela
escola e pela sociedade.

This work has as main objective to highlight the
importance of teachers having literacy foundation
Language and Sociolinguistics, to develop their
work on the controversial issues that affect schools
in relation to linguistic variations, the "Error" and
"hit" but also in the desire to learn. Thus, the
objective is to make considerations about the role
of literacy as a language teacher in contemporary
society, but also make contributions to
Sociolinguistics brings to the teaching of language
and emphasis on the mobilization for learning
through teacher interaction x student from the
classroom. It is necessary, therefore, to emphasize
that there is no pretense of salvation as linguistic
literacy, but to point out that a teacher who gets
this training will have more basis to improve their
work. Based on the methodology of literature
review, this article is structured on the following
considerations Marcos Bagno, Stella Maris BortoniRicardo Luiz Carlos Cagliari, Vygotsky and Bernard
Charlot for structuring an already advocated the
idea that the application of linguistic knowledge in
the process literacy is important to demystify the
concept that the Portuguese has only variant, the
taught and valued by the school..

Palavras-chave: Alfabetização, Sociolinguística,
Variação Linguística; Mobilização, Desejo.

Keywords: Literacy, Sociolinguistics, Linguistic
Change, Mobilization, Desire.
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Neste texto, objetiva-se tecer algumas
considerações acerca do papel do
alfabetizador enquanto professor de língua
na contemporaneidade, uma vez que é
possível compreender que o ensino desta
deve ser pautado em um exercício críticoreflexivo, de modo a garantir uma
educação linguística para além da
gramática, que valorize as variações que
existem
fora
da
escola
e
que,
principalmente, valorize-se ao aluno,
buscando despertar no mesmo, desde a
alfabetização, o desejo de aprender.
Busca-se, para tanto, apresentar também
as contribuições que a Sociolinguística traz
para o ensino de língua materna e o
destaque para como a mobilização para o
aprendizado, por meio da interação em
sala de aula. Em tempos em que tanto se
fala e se discute acerca da inclusão social,
o professor deve valer-se das contribuições
dessas teorias a fim de formar cidadãos
críticos
e
conscientes
combatendo,
sobretudo, o preconceito linguístico.

Introdução.
A grandeza territorial e a diversidade
cultural, social e econômica do Brasil o
definem por excelência como plural. E a
Língua
Portuguesa
reflete
essa
diversidade. Desse modo, essa grande
variedade que é aqui vista, justificada por
diferenças regionais, sociais, escolaridade,
gênero e principalmente pelo fator tempo,
leva
a
profundas
transformações,
ininterruptas, que ocorrem na língua. Nessa
perspectiva, nenhuma língua consegue
manter-se rigorosamente a mesma numa
grande expansão territorial, evoluem com o
tempo, transformam-se e vão adquirindo
peculiaridades próprias em função do seu
uso por comunidades específicas.
Por isso, percebe-se que as várias
maneiras de se falar, de se comunicar,
perceptíveis em qualquer língua, são
transformadas ao longo dos anos,
configurando-se a partir das características
sociais de onde um indivíduo vive. Alguns
autores enfatizam enquanto a língua for
falada, ela será modificada.

Faz-se necessário, portanto, ressaltar que
não se tem a pretensão da linguística como
salvação da alfabetização, mas sim de
salientar que um professor que obtém essa
formação terá mais embasamento para
aperfeiçoar seu trabalho. Para isso é
necessário estudar as diferenças, divulgálas adequadamente e constatar que elas
precisam ser consideradas e valorizadas
no ambiente escolar.

Sendo a alfabetização uma atividade
pedagógica,
inserida
no
processo/aprendizagem de línguas que tem
como objetivo munir o alfabetizando com
mais um instrumento de comunicação
verbal, a escrita, torna-se imprescindível
que os professores tenham acesso a
conhecimentos linguísticos – bem como
sociolinguísticos – que lhes permitam
fundamentar criticamente sua prática
pedagógica. No entanto, a escola ainda
não se vale desses preceitos para que os
professores, especialmente os de língua
materna, valorizem as variantes linguísticas
e
assumam
uma
postura
menos
preconceituosa e mais acolhedora com as
características do novo alunado.

Por esse motivo é que, partindo de uma
revisão bibliográfica, propõe-se através das
considerações
de
Marcos
Bagno
(2004,2010), Stella Maris Bortoni-Ricardo
(2012), Luiz Carlos Cagliari (2006),
Vygotsky (2010) e Bernard Charlot (2012),
a ideia já preconizada de que a aplicação
dos
conhecimentos
linguísticos
no
processo da alfabetização é importante
para desmistificar o conceito de que a
Língua Portuguesa possui apenas uma
variante, a ensinada e valorizada pela
escola.

Essas considerações apresentadas fazem
despertar
para
a
importância
do
embasamento
linguístico/sociolinguístico
na formação do professor alfabetizador
evidenciando seu papel no ensino da
língua portuguesa para que este não venha
adotar critérios como: “um é inteligente” e
“outro é ignorante” para os diferentes
dialetos usados por seus alfabetizandos,
valorizando a diversidade linguística e
principalmente, provocando a mobilização,
o desejo de aprender nesses alunos.

1. Linguagem e Interação.
Neste artigo, a linguagem será entendida
não de uma perspectiva formal, em que
sua estrutura é posta em primeiro plano,
mas de uma perspectiva discursiva, em
que o seu contexto de uso é de extrema
importância.
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interação entre professor e aluno torna-se
relevantes para a compreensão, já que são
esses aspectos que caracterizam o
contexto dos atores envolvidos nesse
processo. Nessa perspectiva:

A linguagem humana tem
sido concebida, no curso da
História,
de
maneiras
bastante diversas, que podem
ser sintetizadas em três
principais:
a.
Como
representação (“espelho”) do
mundo e do pensamento; b.
Como
instrumento
(“ferramenta”)
de
comunicação; c. Como forma
(“lugar”)
de
ação
ou
interação. (...) A terceira
concepção, finalmente, é
aquela
que
encara
a
linguagem como atividade ,
como forma de ação, ação
interindividual finalisticamente
orientada; como lugar de
interação que possibilita aos
membros de uma sociedade
a prática dos mais diversos
tipos de atos, que vão exigir
dos semelhantes reações
e/ou
comportamentos,
levando ao estabelecimento
de vínculos e compromissos
anteriormente
inexistentes.
(KOCH, 2012, p.7)

Um domínio social é um
espaço
físico
onde
as
pessoas
interagem,
assumindo certos papéis
sociais. Os papéis sociais são
um conjunto de obrigações e
de direitos definidos por
normas socioculturais. Os
papéis
sociais
são
construídos
no
próprio
processo
da
interação
humana. Quando usamos a
linguagem
para
nos
comunicar, também estamos
construindo e reforçando os
papéis sociais próprios de
cada domínio. (BORTONIRICARDO, 2012, p.23)
Desse modo, é importante que fique claro
para o professor alfabetizador que a
linguagem não é só expressão de
pensamento
ou
transmissão
de
informações para um ou outro indivíduo,
mas é o lugar de ação ou “inter-ação”.
Logo, a linguagem é vista como uma
atividade, como forma de ação que
constitui e é constituída pelos sujeitos.
Claro fica, então que a língua está longe de
se constituir em um departamento
estanque, pois revela o seu aspecto
heterogêneo, multifacetado, que varia de
uma época para outra, de um grupo social
para outro, de um lugar diferente para
outro.
O português, por outro lado,
como qualquer outra língua,
não é propriedade de um
indivíduo ou de um grupo
fechado de pessoas, mas é
um fenômeno social, é um
bem cultural de um povo e se
espalha por todos os níveis
de estratificação social. O
português, como qualquer
língua, é um fenômeno
dinâmico, não estático, isto
é, evolui com o passar do
tempo. Pelos usos diferentes
no tempo e nos mais diversos
agrupamentos sociais, as
línguas passam a existir
como um conjunto de falares

Nesse sentido, a linguagem é vista como
uma atividade, como forma de ação que
constitui e é constituída pelos sujeitos. De
acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCNs (2001, p.23) “A
linguagem é uma forma de ação
interindividual orientada por uma finalidade
específica; um processo de interlocução
que se realiza nas práticas sociais
existentes nos diferentes grupos de uma
sociedade”.
Nessa
perspectiva,
a
linguagem é uma forma de ação, que se
realiza através do discurso, socialmente
situado e partilhado. Para Cagliari (2006) a
linguagem assume papel social, uma vez
que sobrevive por meio das convenções
sociais que são admitidas para ela. Assim,
as pessoas falam da maneira como seus
semelhantes e por isso se entendem,
dessa forma, se cada um falasse como
quisesse, não existiria a linguagem em uma
sociedade. Portanto, o que isso significa?
Isso significa que a língua não é fruto de
construção individual, descontextualizada,
mas é prática social, ou seja, se realiza
como ação conjunta e partilhada entre
sujeitos e o mundo. Nesse sentido,
considerar os aspectos sociais, históricos e
culturais envolvidos nos processos de
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indissoluvelmente entrelaçadas, já que se
influenciam e se retroalimentam.

diferentes ou dialetos, todos
muito semelhantes entre si,
mas cada qual apresentando
suas peculiaridades com
relação a alguns aspectos
linguísticos.
(CAGLIARI,
2006, p.36 grifos do autor)

Segundo os PCNs (2001) o domínio da
língua está relacionado com a efetiva
possibilidade de participação social, já que
é por meio dela que o “homem se
comunica, acessa a informação, expressa
e defende pontos de vista, partilha ou
constrói visões de mundo, produz
conhecimento” (p. 23). É por isso que
linguagem, cultura e sociedade estão
ligadas entre si por laços indissolúveis.
Todos têm uma linguagem, fazem parte de
uma sociedade e têm uma cultura que é a
marca da história de suas vidas. Cezario;
Votre (2012, p.141) explicam que “A
sociolinguística parte do princípio de que a
variação e a mudança são inerentes às
línguas e que, por isso, devem sempre ser
levadas em conta na análise linguística”. Já
Cagliari (2006, p.47) afirma que “A
Sociolinguística vai mostrar os problemas
da variação linguística e da norma culta”,
nesse contexto a Sociolinguística vem
contribuir para compreensão da língua por
meio de sua relação com a sociedade, de
modo que a língua varia e muda de acordo
com os contextos e os relacionamentos
sociais. Cagliari (2006, p.81) acrescenta
que “(…) as línguas, quando se
transformam com o passar do tempo, não
se degeneram, não se tornam imperfeitas,
estragadas, mas adquirem novos valores
sociolinguísticos,
ligados
às
novas
perspectivas da sociedade, que também
muda”. Mussalim; Bentes (2001, p.31)
explica que “(…) podemos dizer que o
objeto da Sociolinguística é o estudo da
língua falada, observada, descrita e
analisada em seu contexto social, isto é,
em situações reais de uso”. De tal modo, a
linguagem, por ser dependente das
situações de produção, não é vista como
estável e definitiva, mas como flexível e
mutável.
A linguagem é um dos
ingredientes
fundamentais
para a vida em sociedade.
Desse
modo,
ela
está
relacionada à maneira como
interagimos
com
nossos
semelhantes,
refletindo
tendências
de
comportamento delimitadas
socialmente. Cada grupo
social tem um comportamento
que lhe é peculiar e isso vai
se manifestar também na

Todas essas questões precisam ser
levadas em conta para que o processo de
ensino e aprendizagem da Língua
Portuguesa
na
alfabetização
seja
transparente, não impositivo e faça sentido
ao aluno (e ao professor, ao ensinar). Para
tanto, uma prática docente adequada é a
chave para a abertura das portas da
autonomia linguística dos alunos e para o
fechamento da porta do fracasso escolar.
2. O papel da sociolinguística.
Pela diversidade da linguagem, tanto no
seu aspecto estrutural, como nos usos que
se fazem dela, existem várias formas de
estudá-la. Para tanto, os estudos
linguísticos se dividem em diversas áreas,
de acordo com o foco de estudo, e cada
uma delas oferece uma parcela de
contribuição para o ensino de língua
materna. Nesse sentido, Cagliari explica
que “dentro da tradição do trabalho
linguístico existem várias áreas de
interesse, dependendo do ponto de vista
como é observada a linguagem” (2006,
p.42).
Dentro desta perspectiva, a
Sociolinguística é a parte da Linguística
que faz seus estudos enfocando a Língua,
a Cultura e a Sociedade. Para Cezario;
Votre (2012) a Sociolinguística se constitui
em uma área que estuda a língua em seu
uso real e considera, principalmente, as
relações entre a estrutura linguística e os
aspectos sociais e culturais desta
produção. A partir dessas considerações,
pode-se afirmar que Língua e Sociedade
são duas realidades que se interrelacionam de tal modo que é impossível
conceber-se a existência de uma sem a
outra. Para Mussalim; Bentes (2001) a
Linguagem e a Sociedade estão ligadas
interligadas, sendo a base da constituição
do ser humano e é, pois, no seio da
sociedade, com suas particularidades e
afinidades, que as falas fluem, que a
interação ocorre. De acordo com Bagno
(2010) o objetivo da Sociolinguística, é
assim, relacionar a heterogeneidade
linguística com a heterogeneidade social,
uma vez que a Língua e a Sociedade estão
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de sílabas, seus conceitos e regras,
levarão os alunos a lerem e escreverem
bem. Bagno (2010, p.36 grifos do autor)
enfatiza que “A língua é uma atividade
social, um trabalho coletivo, empreendido
por todos os seus falantes, cada vez que
eles se põem a interagir por meio da fala
ou da escrita”. Sendo assim, não há que se
falar em equivalência entre língua e
gramática.

maneira de falar de seus
representantes: os cariocas
não falam como os gaúchos
ou como os mineiros e, do
mesmo modo, indivíduos
pertencentes a um grupo
social menos favorecido têm
características
de
fala
distintas dos indivíduos de
classes favorecidas (CUNHA;
COSTA;
MARTELOTTA,
2012, p.19)

Dessa forma, há a necessidade que o
professor
alfabetizador
possua
conhecimento das variedades da língua,
para que seu trabalho tenha embasamento
das transformações linguísticas que se
apresentam em uma sala de aula. Sendo o
professor conhecedor dessas variações,
terá condições de avaliar e respeitar os
vários falares regionais, apresentados pela
língua a qual vai ensinar. Segundo Soares:

Trabalhar com a língua pressupõe o
entendimento histórico, das concepções
que permeiam seu uso, do povo que a fala.
É no processo de alfabetização que o
educador precisa propiciar ao educando o
gosto pela leitura e o respeito pela língua
materna. Por isso, torna-se imprescindível
que o professor que alfabetiza seja também
um conhecedor das variações linguísticas,
da estrutura e do funcionamento da língua
apresentadas em uma sala de aula.

Embora um grupo de pessoas
que utilizam a mesma língua
constitua uma comunidade
linguística, isto não significa
que esta língua seja uniforme.
A diferenciação geográfica e
social entre segmentos de uma
mesma comunidade linguística
resulta em um correspondente
processo de diferenciação
linguística, que pode dar-se
nos níveis fonológicos, léxicos
e
gramaticais.
(SOARES,
2006, p.40)

A
grande
mudança
introduzida
pela
Sociolinguística
foi
a
concepção de que a língua
como
um
“substantivo
coletivo”: debaixo do guardada-chuva chamado LÍNGUA,
no singular, se abrigam
diversos
conjuntos
de
realizações possíveis dos
recursos expressivos que
estão à disposição dos
falantes. (BAGNO, 2010,
p.39)

Diante de tantas variedades, há que se
refletir também acerca da noção de erro.
Em se tratando de língua, o que seria de
fato considerado erro? Segundo Cagliari
(2006) Certo e errado são conceituações
um tanto quanto desonestas, mecanismo
esse criado pela sociedade para destacar
os indivíduos e classes sociais pelos
modos de falar, revelando um preconceito
incutido, já que evidencia diferenças
linguísticas com marcas de prestígio ou
estigmas. Sendo assim, o que muitos
costumam chamar de “erro de português”,
constituem-se em desvios da ortografia
oficial. Bagno (2004) atenta para isso
quando explica que saber ortografia não
tem relação com o saber a língua, já que
são dois tipos diferentes de conhecimento,
simplesmente pelo fato de a ortografia não
fazer parte da gramática da língua. Bagno
(2004, p. 124) ainda defende que “ninguém
comete erros ao falar sua própria língua

É sobre essa expressão metafórica que se
visualiza a pluralidade que a Língua
assume em sociedade. Compreender os
processos de transformação da língua,
assim como sua mutabilidade na sociedade
de acordo com os diversos fatores que a
influenciam, é papel do professor, que
munido
deste
conhecimento
possa
compreender e interferir na aprendizagem
de seus alunos.
3. Variação Linguística e o Ensino da
Língua Portuguesa.
A alfabetização é um processo de interação
com a língua, em que os alunos tornam-se
produtores e realizam ações de reflexão
sobre a linguagem. Nesse sentido, não se
pode pensar que a simples memorização
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ações
ali
(2004, p.25)

materna”, segundo ele, “só se erra naquilo
que é aprendido, naquilo que constitui um
saber secundário, aprendido por meio de
treinamento, prática e memorização”. Para
ele, a língua materna não está incluída
nesses saberes, pois a criança a adquire
desde cedo, chegando a dominar a
gramática da língua entre os 4 e 5 anos de
idade. Bagno chega ainda a afirmar que
existem “erros de português”, mas explica
que nenhum falante nativo da língua os
comete. Cagliari (2006, p.29), corroborando
com Bagno (2004), diz que “A criança que
se inicia na alfabetização já é um falante
capaz de entender e falar a língua
portuguesa com desembaraço e precisão
nas circunstâncias da vida em que precisa
usar a linguagem”.

determinadas.

Defende-se, desta forma, que o professor
de língua materna precisa estar ciente
disso e não ignorar as diferenças
linguísticas em detrimento desse padrão
normativo. É necessário que o professor
conscientize os alunos de que existem
duas ou mais maneiras de dizer a mesma
coisa e que cada forma alternativa vai
servir a propósitos distintos, sendo também
recebidos de forma diferenciada pela
sociedade.
Segundo
Bortoni-Ricardo
(2004,p.33) crenças sobre a superioridade
de uma variedade é um dos mitos mais
profundos existentes na cultura brasileira.
“Toda variedade regional ou falar é, antes
de tudo um instrumento identitário, isto é,
um recurso que confere identidade a um
grupo social.”, conforme apresenta a
autora. E, ainda, concorda-se com Bagno
quando ele afirma:

Diante dessas considerações, é importante
que o professor alfabetizador compreenda
que a gramática normativa apresenta a
norma padrão, só que esse padrão
equivale ao modelo idealizado de língua
“certa”, não correspondendo ao uso real.

Ao contrário da normapadrão,
que
é
tradicionalmente
concebida
como
um
produto
homogêneo, como um fogo
de armar em que todas as
peças
se
encaixam
perfeitamente
umas
nas
outras, sem faltar nenhuma, a
língua, na concepção dos
sociolinguistas,
é
intrinsecamente
heterogênea,
múltipla,
variável, instável, e está
sempre em construção e em
reconstrução. Ao contrário de
um produto pronto e acabado,
de um monumento histórico
feito de pedra e cimento, a
língua é um processo, um
fazer permanente e nunca
concluído. (BAGNO, 2010,
p.36)

A escola usa e abusa da
força da linguagem para
ensinar e para deixar claro
que o lugar de cada um na
instituição
e
até
na
sociedade, fora dos muros.
(...) É uma forma de mostrar
que o autor do livro, a
professora a escola possuem
o saber, sem margens de
dúvidas, bem como possuem
o poder da autoridade
disciplinar e moral a que o
aluno deve se submeter
(CAGLIARI, 2006, p.25)
Como também afirma Bortoni-Ricardo:
Na sala de aula, como em
qualquer outro domínio social,
encontramos grande variação
no uso da língua, mesmo na
linguagem da professora que,
por exercer um papel social
de ascendência sobre seus
alunos, está submetida a
regras mais rigorosas no seu
comportamento verbal e não
verbal. O que estamos
querendo dizer é que, em
todos os domínios sociais, há
regras que determinam as

Ao eliminar a noção de erro, muitas
pessoas poderiam pensar que em termos
de língua vale tudo. Cagliari (2006, p.48)
afirma que “A escola não pode tomar a
atitude linguística de que vale tudo, de que
não existe o certo e o errado, porque tudo
comunica nada é mais falso” e mais
adiante explica o papel da escola diante
das variedades linguísticas: “a escola tem
que fazer do ensino de português uma
forma de o aluno compreender melhor a
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mais que um manual de regras a ser
seguido. Não se propõe aqui que não se
deva ensinar gramática, e sim, que o
ensino não deve ser pautado apenas num
modo de enxergá-la. Cagliari (2006, p.76)
explica que “A própria visão da gramática
muda dependendo do modo como se
incorpora a variação linguística: de uma
maneira tradicional ou da forma como a
Sociolinguística explica esse fenômeno”. O
professor precisa valer-se dos fundamentos
teóricos
claros
propostos
pela
Sociolinguística para suas atuações
práticas. Com esta atitude demonstra o
compromisso com a formação plena do
cidadão, contra toda forma de exclusão
social pela linguagem.

sociedade em que vivemos, o que ela
espera de cada um linguisticamente e o
que podemos fazer usando essa ou aquela
variedade do português”. Bagno esclarece
que (2004, p.154), “tudo vale alguma coisa,
mas esse valor vai depender de uma série
de fatores”. E ainda explica que “não tem
nada a ver com fator linguístico em si, mas
com os valores sociais atribuídos a quem
fala o quê, onde, quando e como” (BAGNO,
2010,p.78). Em cada situação comunicativa
o aluno precisa encontrar uma forma que
seja ao mesmo tempo mais adequada e
aceitável, isso tanto na modalidade oral
como na escrita. Corrobora-se, portanto,
com Cagliari (2006, p.28) quando diz que
“o professor de português deve ensinar aos
alunos o que é uma língua, quais as
propriedades e usos que ela realmente
tem, qual é o comportamento da sociedade
e dos indivíduos com relação aos usos
linguísticos, nas mais variadas situações de
suas vidas”.

4. Valorização das diversidades como
forma de mobilizar para aprender.
Martelotta (2012) evidencia que a
concepção funcional e pragmática da
língua, trata de uma visão do fenômeno
linguístico como produto e processo da
interação
humana
da
atividade
sociocultural. De acordo com tal conceito,
portanto, a língua sofre influências intra e
extralinguísticas.
Assim,
percebe-se
também, na abordagem Variacionista, a
defesa da ideia da valorização das
contribuições dos alunos, que incorporadas
e valorizadas em sala de aula , passam a
ser instrumentos teóricos para poder
envolver esses novos alunos no processo
educacional, ofertando uma educação de
qualidade, mas que seja ao mesmo tempo
significativa para o eles.

O professor, desta arte, precisa valer-se
dos fundamentos teóricos claros propostos
pela Sociolinguística para suas atuações
práticas. Com esta atitude, demonstra o
compromisso com a formação plena do
cidadão, contra toda forma de exclusão
social pela linguagem. Segundo Soares:
Um ensino da língua materna
comprometido com a luta
contra
as
desigualdades
sociais
e
econômicas
reconhece, no quadro dessas
relações entre a escola e a
sociedade, o direito que têm
as camadas populares de
apropriar-se no dialeto de
prestígio, e fixa-se como
objetivo levar os alunos
pertencentes
a
essas
camadas dominá-lo, não para
que
se
adaptem
às
exigências de uma sociedade
que divide e discrimina, mas
para que adquiram um
instrumento fundamental para
a participação política e a luta
contra as desigualdades.
(2006, p.78)

Segundo Galvão; Nascimento (2006), a
Sociolinguística Variacionista, que tem
como principal objetivo a compreensão de
como as mudanças se dão nos sistemas
linguísticos e podem se relacionar aos
processos variáveis linguísticos e sociais.
Esta visão proposta pela sociolinguística
variacionista, parte da proposição de que a
capacidade de mutação e variação que a
língua possui são características básicas e
inequívocas de qualquer língua natural.
Cagliari (2006, p.81) corrobora com tal
consideração, portanto, quando afirma que
“Os modos diferentes de falar acontecem
porque as línguas se transformam ao longo
do tempo, assumindo peculiaridades
características de grupos sociais diferentes,
e os indivíduos aprendem a língua ou o
dialeto da comunidade em que vivem”.

Sendo assim, o professor de língua
materna na contemporaneidade precisa
romper definitivamente com os equívocos
que recobrem a noção de erro,
conscientizar-se de que língua é muito
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pensamento, Diniz; Marquez (2003)
enfatizam que através mediações do outro,
no caso do professor, e da linguagem,
organiza-se a atividade mental, que é
essencial na constituição do sujeito. Dessa
forma, os processos de interação que
ocorrem na escola, assim como a
valorização do conhecimento e da
linguagem que o aluno já possui, são
etapas importantíssimas para que ocorra
uma aprendizagem significativa. Porém,
tanto as autoras como Charlot (2012)
ressaltam que a escola, apesar ser o é
lugar da juventude, tornou-se um espaço
indesejado por muitos alunos, o que
acarreta na necessidade urgente de um
olhar mais cauteloso, problematizador e
crítico por parte do professor sobre essa
realidade. Charlot (2012) ao conversar com
algumas crianças em suas pesquisas
destacou a partir de sua observação que o
problema não é a escola; uma vez que as
crianças parecem gostar de tudo, “fora das
aulas e dos professores" (p. 11). O
problema se encontra na “questão do
sentido, da questão da atividade e também
da questão do prazer” (p. 11).

Observa-se, portanto, que é através das
interações que ocorrem em meio social,
que a língua vai se moldando e assumindo
no dia a dia novas facetas, adaptando-se à
necessidade do falante, que também está
em constante transformação. Considerando
os estudos de Vigotsky (2010) de que toda
atividade individual é fruto de uma atividade
coletiva, percebe-se o quanto as relações
interpessoais no ambiente escolar são
importantes, principalmente porque, é no
processo coletivo e social vivenciando na
escola pela criança, que se é capaz de
formar socialmente a mente e compreender
as transformações que ocorrem na língua.
Vigotsky (2010) ao se debruçar sobre o
desenvolvimento da criança, destacou que
as funções psíquicas superiores são
formadas a partir do processo coletivo
social, chamado de função interpsíquica. E
ele ainda enfatiza a importância das
interações sociais, defendendo que um
intenso processo de interação entre as
pessoas que irá promover a construção do
conhecimento. Nesse sentido, Vygotsky
destaca a importância do outro não só no
processo de construção do conhecimento,
mas também de constituição do próprio
sujeito e de suas formas de agir. Portanto,
há que se destacar a importância da escola
na constituição das funções psíquicas
superiores, pois ao se compreender que
uma criança passa ao menos cinco horas
diárias de sua vida no ambiente escolar,
observa-se o quanto esse ambiente
influencia em sua formação.

O professor, dessa forma, deve assumir
uma postura ativa, uma vez que mantêm
seus sentidos dessintonizados com a
realidade, percebendo a importância que
os fenômenos que ocorrem no meio social
são indissociáveis à formação dos sujeitos.
Freitas et al (2010) afirmam que a relação
com o saber é a relação com o mundo,
com o outro e consigo mesmo.
Assim, é imprescindível compreender o
papel do educador quando se pensa em
sua relação com o aluno. Charlot (2012),
por conseguinte, destaca que alguns
professores compreendem que se tornar
professor seria um trabalho extraordinário
se não existissem alunos, porém, eles
existem e vêm carregados de informações
para a escola. Desse modo, é necessário
que o professor reveja essa relação por
meio de uma reflexão. O autor ainda
destaca a importância de o professor se
questionar sobre sua postura, se mobilizar,
se colocando no lugar do aluno. Freitas et
al (2010) também destaca que o professor
deve se colocar no lugar do aluno, para em
tal posição consiga refletir a partir das
próprias experiências a perspectiva do
aluno.

Vigotsky (2010) afirma que o aprendizado
da criança começa muito antes de elas
frequentarem a escola, sendo que o que se
aprende na escola tem sempre uma
história prévia. Ele ainda afirma que é a
partir das relações sociais que as funções
psicológicas ocorrem, por meio da
mediação entre o uso de instrumentos e
signos e vai além: os processos mentais
superiores (pensamento, linguagem e
consciência) que consistem no modo de
funcionamento psicológico humano são
considerados sofisticados, porque se
referem a mecanismos intencionais que
dão ao ser humano a possibilidade de
autonomia em relação ao meio social.
Em posse desse conhecimento, e
considerando que o sujeito vai se tornando
capaz de organizar suas experiências,
orientar suas ações e constituir seu
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interna, que parte do desejo de cada um.
Há que se destacar, todavia, que essa
dinâmica supõe uma troca com o mundo,
onde são encontras metas desejáveis,
meio de ação e outros recursos. Daí, a
necessidade de interação social para
mobilizar a aprendizagem.

Assim, Charlot (2012) destaca a questão
do sentido que a educação pode ter para
um aluno um aluno de bairro popular, por
exemplo, quando se questiona sobre o
sentido de se ir à escola, o sentido de
estudar, sobre o sentido em aprender e
compreender as coisas tanto dentro da
escola como fora dela. Dessa forma,
Charlot propõe a equação pedagógica que
se constitui em aprender = atividade
intelectual + sentido + prazer.

O sujeito da aprendizagem, para Charlot
(2012)
não
é
considerado
“como
imediatamente dado”, por sua formação
cognitiva e psicológica, “mas como (...)
sujeito envolvido tanto em relações de
desejo como em relações sociais e
instituições”. Freitas et al (2010) assim
enfatizam que a mobilização para o
conhecimento
implica
na
complementaridade do protagonismo de
alunos e professores. Observando por esta
perspectiva, os autores evidenciam que tal
processo não descarta a responsabilidade
do professor. Assim, se destaca que a
postura do professor “(…) não tem
exclusividade para configurar a ocorrência
da mobilização do estudante para o
conhecimento, mas é importante, pois é ele
que irá problematizar questões para que
surja no aluno a vontade de aprender.”
Assim, o autor propõe uma Sociologia do
sujeito, entendendo que o sujeito da
educação tem necessidade de aprender, é
um ser humano portador de desejos e
movido por eles; um ser social, inscrito em
relações sociais, e um ser singular, com
sua história própria, sua singularidade, que
age, interpreta e atribui sentido ao mundo.
É, portanto, um sujeito, ligado ao outro,
desejando, partilhando um mundo com
outros sujeitos e com eles transformando
esse mundo. (CHARLOT, 2000, p. 49).

Essa é a questão que temos
que resolver no que diz
respeito ao aluno, mas
também no que tange ao
professor. Ensinar: qual o
sentido de ensinar hoje? Qual
o prazer de ensinar hoje?
Qual
tipo
de
atividade
intelectual tem o professor
quando ele ensina? São as
questões básicas. E, afinal de
contas, a questão que está
por trás disso é a questão do
desejo. É por isso que, sendo
filósofo, tendo trabalhado
mais como sociólogo, eu
cheguei a me interessar pela
psicanálise, porque devemos
entender a questão do desejo
para podermos entender a
mobilização do aluno no
estudo. (CHARLOT, 2012, p.
11)
Dessa forma, Charlot (2012) evidencia
questões relativas à mobilização tanto do
aluno, que busca um sentido em aprender,
quanto do professor, que apresentando
muitos questionamentos sobre sua prática,
busca sentido no ensinar.

Dessa forma, Diniz; Marquez (2003)
destacam o significado da palavra desejo
(desiderium) que representa a decisão de
tomar o destino nas próprias mãos, assim
evidenciando a vontade consciente nascida
de uma determinação. As autoras ressalta
ainda que toda relação com o saber abarca
a identidade do sujeito quando considerado
neste processo “a história do sujeito, as
suas experiências e expectativas, as suas
concepções, as suas interações, a imagem
que tem de si mesmo.” (p. 143)

Diniz; Marques (2003) destacam que
Mobilizar é pôr recursos em movimento,
reunindo forças para fazer uso de si próprio
como recurso. É também engajar-se em
uma atividade originada por móbiles,
porque existem boas razões para fazê-lo.
Interessarão, então, os móbiles da
mobilização,
o
que
produz
a
movimentação, a entrada em atividade.
Tanto o professor quanto o aluno
mobilizam-se em uma atividade, quando
investe nela, quando fazem uso de si
mesmas como um recurso, quando são
colocadas em movimento que remetem a
um desejo, um sentido, um valor. A
atividade possui, portanto, uma dinâmica

Não obstante, Charlot (apud DINIZ,
MARQUEZ, 2003, p. 142) propõe uma
Sociologia do sujeito, percebendo que “o
sujeito da educação tem necessidade de
aprender, é um ser humano portador de
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em que são utilizadas e, principalmente,
que não existe “certo” e “errado”, existe o
diferente.

desejos e movido por eles; um ser social,
inscrito em relações sociais, e um ser
singular, com sua história própria”. É dessa
forma um sujeito que se conecta ao outro,
desejando, partilhando um mundo com
outros sujeitos e com eles transformando
esse mundo.

Considerações Finais.
O presente artigo partiu do pressuposto de
que é imprescindível que o professor
alfabetizador possua conhecimentos da
Linguística, bem como da Sociolinguística,
para desenvolver seu trabalho em meio à
grande variedade de dialetos de seus
alunos em sala de aula, pois estes
embasamentos
teóricos
oferecem
melhores
condições
do
professor
alfabetizador detectar as dificuldades dos
alunos e meios eficazes para trabalhá-los.

Assim, retoma-se novamente à questão da
valorização da língua. Esses alunos, por
estarem permeados da cultura e da
linguagem do lugar onde vivem, possuem
características específicas, que acabam
por compor o ambiente heterogêneo da
sala de aula. Diniz, Marquez (2003)
destacam, assim que muitos professores
apresentam dificuldade “de estar em
sintonia com seus alunos, de considerar as
suas falas, ver e escutar o que eles dizem,
sentem e pensam e não apenas esperar
que reproduzam as suas palavras” (p. 138)
uma vez que reproduzem “práticas
autoritárias e desprovidas de sentido” (p.
138), práticas essas adquiridas desde o
processo de formação.

Observou-se a importância desse preparo
linguístico ao professor alfabetizador, pois
este munido da linguística, certamente,
sobrepõe-se ao alfabetizador tradicional,
uma vez que promoverá em sala de aula o
incentivo às várias situações de uso da
língua, criando, por esse meio, o respeito
pelos diferentes dialetos existentes em
nosso país. Nesse sentido, o professor
alfabetizador
produzirá
um
ensino
adequado
à
realidade
de
seus
alfabetizandos, promovendo uma melhor
aprendizagem comprometida com uma
educação transformadora.

Cabe, neste momento, observar que o
processo de formação do professor é o
ponto principal para compreender todos os
movimentos que ocorrem no interior da
escola. Mas, o que se percebe, de acordo
com Diniz; Marquez (2003) é que “os
discursos que circulam no contexto escolar
em relação às crianças que não aprendem,
ou que apresentam dificuldades no
processo de aprendizagem, são repletos de
queixas e denotam uma preocupação em
caçar o culpado” (p.140). A busca por um
culpado se refere ao fracasso escolar,
sendo que o professor deixa de perceber
que este problema pode estar em sua
própria prática, que muitas vezes
estigmatiza, segrega e desvaloriza o
conhecimento do aluno, na tentativa de
homogeneizar as características de uma
sala de aula.

Nesse sentido, cabe destacar ainda que
esse professor poderá despertar no aluno o
desejo de aprender, uma vez que
respeitando a diversidade linguística trazida
para a escola, poderá provocar em seus
alunos o mover para a aprendizagem.
Sendo assim, a importância de o professor
assumir uma postura crítica frente ao seu
papel em sala de aula, principalmente a
partir da observação de sua prática e de
questionamentos constantes sobre o que
pode ser melhorado em sua práxis
pedagógica.
Dessa
forma,
os
conhecimentos
linguísticos são de extrema importância
não apenas para o profissional que atua
como alfabetizador, mas para todos os
demais profissionais da educação, uma vez
que tais conhecimentos promovem um
novo olhar sobre a realidade, o que
destaca a importância da língua e das
interações que ocorrem por meio dela, na
constituição social do ser.

Assim, mesmo sabendo que “a sociedade
moderna tende a impor a figura do saber”
(DINIZ; MARQUEZ, 2003, p,143) destacase o papel do professor ao valorizar as
variantes linguísticas que os alunos trazem
consigo para o ambiente escolar, como
forma de despertar o desejo e a vontade de
mobilizar-se, de querer aprender. Cabe
destacar que essa valorização deve ser
orientada, evidenciando que as variantes
que são utilizadas em sociedade assumem
diversas formas de acordo com o contexto
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se faz Compromisso.
Alegre – RS, 2010.
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Resumo.

Abstract.

Esta é uma análise interdisciplinar do texto
Decision Making and Free Will: A
Neuroscience Perspective, escrito por Kelly
Burns, J.D. e Antoine Bechara (2007). Os
autores do texto discorrem a respeito da
tomada de decisão e do livre arbítrio: uma
perspectiva para neurociência. Trata-se de
um estudo sobre a questão de saber se as
pessoas possuem "livre arbítrio", levando-se
em conta todo o processo de exercício dos
mecanismos neurais de tomada de decisão.
Além dessa análise, este artigo aborda
algumas questões do Direito Penal, em
relação ao seu sistema punitivo e à apuração
da culpabilidade do agente, a existência de
doença mental e o criminoso psicopata,
citando o exemplo o “caso maníaco do
parque”, famoso caso penal brasileiro com
crimes ocorridos em 1998 na cidade de São
Paulo/SP, fundamentado na obra de Edilson
Mougenot Bonfim.

This is an interdisciplinary analysis of the text
Decision Making and Free Will: A Perspective
Neuroscience, written by Kelly Burns, JD
Bechara and Antoine (2007). The authors of
the text discourse about decision-making and
free will: a perspective for neuroscience. This
is a study on the question of whether people
have "free will", taking into account the whole
process of exercising the neural mechanisms
of decision making. In addition to this
analysis, this article addresses some issues of
criminal law, in relation to its punitive system
and the determination of the guilt of the
offender, the existence of mental illness and
the criminal psychopath, citing the example "if
manic Park", due to crimes of murder, which
occurred in 1998 in the city of São Paulo / SP,
Brazil, based on the work of Edilson
Mougenot Bonfim.

Palavras-chave: Tomada de decisão. Livre
arbítrio. Doença mental. Sistema legal.

Keywords: Decision making. Free will.
Mental Illness. Legal system.
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são feitas as escolhas, e muito do que se
sabe a respeito desses mecanismos do
cérebro indica que o processo decisório é
muito influenciado por processos implícitos
que não atingem necessariamente a
consciência. Além disso, os autores
apontam que evidências neurológicas
sugerem que o dano cerebral focal pode
perturbar o funcionamento natural de
alguns
destes
processos
implícitos.
Bechara (2003) afirma que nesses casos
os indivíduos apresentariam uma espécie
de “doença” de sua vontade, que pode ser
evidenciada através da prática reiterada de
decisões e ações contrárias aos melhores
interesses da pessoa, como também
insuficiência para aprender com os erros
repetidos, mesmo estando inalterados o
intelecto, a memória, e outros.
Dessa forma, a neurociência traz
evidências de que indaga a ideia
presumida da lei de que o livre arbítrio seja
sempre intacto, e não haveria desculpa
para uma pessoa não ser capaz de
escolher entre o certo e o errado, entre o
lícito e o ilícito.
Burns e Bechara, citando Cotton (2005),
dizem que o sistema legal não deixa de
permanecer atento à noção de livre-arbítrio
como necessário, em sua opinião, para a
manutenção da ordem social.
Os pesquisadores informam que muitos
estudiosos, entre eles Cotton (2005),
Greene e Cohen (2004), Jones (2003), têm
argumentado que a neurociência, que
parece minar a noção de livre-arbítrio, não
precisa ser vista como uma ameaça ao
sistema legal americano. Ao contrário, esta
investigação oferece uma oportunidade
para
a
sociedade
reexaminar
os
fundamentos do sistema legal punitivo,
levando em consideração as explicações
da biologia humana, da psicologia e da
neurociência sobre o livre-arbítrio e a
tomada de decisão do ser humano.

1 Considerações iniciais.

Segundo os autores Burns e Bechara
(2007), muito do que se sabe sobre os
mecanismos neurais da tomada de decisão
indica que esta é muito influenciada por
processos implícitos que não podem
mesmo atingir a consciência. Além disso,
existem consequências causadas por
certos tipos de lesões cerebrais ou pelo
uso e abuso de drogas, que podem resultar
uma desordem da vontade. Exemplos
como esses demonstram que a ideia da
liberdade da vontade em que o nosso
sistema legal baseia-se não é suportado
pela neurociência de tomada de decisão.
Valendo-se do Direito Penal como
exemplo, os autores discutem como as
novas descobertas da neurociência podem
servir como uma ferramenta para reavaliar
as intuições legais de uma maneira que
conduza a um sistema mais eficaz e
humano.
Através de visitas a uma das prisões
americanas foi observado que muitas
pessoas praticaram o segundo ou terceiro
crime, apesar de terem o conhecimento
das consequências de suas ações, o que o
Direito denomina conduta. Por sua vez, a
sociedade crê que essas pessoas
poderiam ter evitado o cárcere, pois há o
pensamento de que se alguém passa anos
de sua vida em um estabelecimento
prisional, isso ocorre em razão de suas
próprias escolhas, ou seja, de uma
liberdade de vontade.
Os meios filosóficos e científicos têm
debatido e investigado acerca da análise
da existência ou não do livre arbítrio do
homem, bem como promovido investigação
a respeito das ações humanas, se estas
são determinadas ou não, o que trariam
importantes implicações para o sistema
jurídico, com ênfase ao sistema punitivo
aplicado para os autores de crimes.
2 As investigações de Burns e Bechara.

3 A neurociência do processo de
decisão e força de vontade, segundo
Burns e Bechara.

Para Burns e Bechara (2007), desde que o
núcleo de qualquer livre-arbítrio que pode
existir seja a capacidade de fazer escolhas,
é importante refletir sobre os mecanismos
neurais da tomada de decisão humana, e
se as pessoas possuem controle absoluto
sobre este mecanismo ou vice-versa. A
investigação continua a elucidar os
processos neurais subjacentes de como

Burns e Bechara (2007) apresentam o
conceito de vontade estabelecido pelo
Encarta World English Dictionary (2006), a
saber: é uma combinação de determinação
e autodisciplina que permite a alguém fazer
alguma coisa, apesar das dificuldades.
Este é o mecanismo que permite que uma
pessoa possa suportar sacrifícios agora, a
fim de obter benefícios depois.

43

Burns e Bechara (2007) falam do termo
“somático” e, parafraseando
Strack &
Deutsch (2004), explicam que os estados
somáticos do indivíduo muitas vezes são
contraditórios e podem ser desencadeados
ao mesmo tempo, porém, os mais fortes
podem ganhar vantagem seletiva sobre os
mais fracos. Assim, ao ser ponderada uma
decisão, marcadores somáticos positivos e
negativos que são considerados fortes são
reforçados, enquanto os fracos são
eliminados.
Os autores indicam que este processo de
eliminação pode ser muito rápido. Em
última análise, um vencedor leva tudo,
torna-se mais dominante, e surge o estado
somático (a intuição ou um palpite), o qual
fornece sinais ao cérebro, que modulam a
atividade em estruturas neurais envolvidas
na polarização de decisões.

velhas estruturas cerebrais, localizadas
profundamente nos lobos temporais
mediais. Uma vez em que os estados
somáticos de indutores primários são
induzidos, os sinais desses estados
somáticos são retransmitidos para o tronco
cerebral e para o prosencéfalo.
Para Burns e Bechara (2007), esses sinais
conduzem o desenvolvimento de padrões
somáticos no tronco cerebral ou no córtex.
A percepção desses padrões ao nível do
tronco cerebral é inconsciente, mas em
nível do córtex essa percepção pode se
tornar consciente sob a forma de um
sentimento subjetivo. Segundo os autores,
o córtex pré-frontal é uma estrutura do
cérebro que é tanto evolutivamente recente
e uma das últimas estruturas a
desenvolver-se de forma plena ao longo do
tempo de vida de uma pessoa.

4 O quadro marcador somático.

5 Mecanismos neurais de força de
vontade.

Burns e Bechara (2007) tratam do quadro
marcador somático citando Damasio
(1994). De acordo com os autores, o
quadro
marcador
somático
fornece
neuroanatômicos em nível de sistema e
quadro cognitivo para a tomada de decisão
e para a escolha, conforme o longo prazo
de resultados, em vez de curto prazo. Isto
sugere que o processo de decisão depende
dos substratos neurais que regulam
homeostase e emoção. Os estados
somáticos seriam induzidos a partir de
indutores primários e secundários. Os
indutores primários são os estímulos inatos
ou aprendidos que causam estados ou
sensações agradáveis ou aversivas. Os
indutores secundários são gerados pela
recordação de um acontecimento pessoal
ou hipotético emocional, que causam uma
resposta somática, como exemplo, Bechara
cita a experiência do uso das drogas por
uma pessoa viciada.
Burns e Bechara (2007) argumentam que a
amigdala é um substrato essencial no
sistema
neural
necessário
para
desencadear
estados
somáticos
de
indutores primários. Este estado somático é
evocado através de estruturas efetoras, tais
como o hipotálamo e autonômicos núcleos
do tronco cerebral que produzem
mudanças no meio interno e estruturas
viscerais juntamente com outras estruturas,
tais como o corpo estriado ventral, e outros
núcleos do tronco cerebral, que produzem
mudanças
na
expressão
facial
e
abordagem específica ou comportamentos
de abstinência. A amigdala é uma das mais

Burns e Bechara (2007) também tratam da
“operação não consciente de estados
somáticos” e citam um estudo utilizando
Iowa
Gambling
Task
illustrates;
mecanismos neurais de força de vontade.
Sustentados na estrutura do
marcador somático, Burns e Bechara
(2007) propõem que a força de vontade ou
a sua falta, tem seu surgimento a partir da
interação dinâmica entre dois sistemas
neurais, veja-se: a) sistema impulsivo que
desencadeia
estados
somáticos
de
indutores primários e b) sistema reflexivo
que provoca estados somáticos de
indutores secundários. O sistema refletor
controla o sistema impulsivo através de
vários mecanismos de controle dos
impulsos. Porém, este controle do sistema
refletor não é absoluto: A hiperatividade do
sistema impulsivo pode sobrecarregar ou
''sequestrar'' a influência do sistema
refletor.
Burns
e
Bechara
(2007)
apresentam a existência de diferença entre
dois mecanismos gerais: comportamental e
cognitivo controlador. Primeiro, em relação
à tomada de decisão, que os autores
afirmam que reflete uma tendência para o
indivíduo
pensar
a
respeito
das
consequências de um ato planejado
(premeditado) antes da prática da conduta
e da tomada de decisão.
Os autores citam como exemplo uma
pessoa que encontra uma maleta com
US$1.000.000,00 em um beco escuro. A
decisão de pegar ou não o dinheiro pode
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físicas encontradas em psicopatas. Tenga
(2009) afirma que através de estudos
eletroencefalográficos foram observados
alguns traços anormais em algumas
pessoas, decorrentes de lesões cerebrais,
principalmente nos lóbulos temporais.
Tenga (2009), fundamentado em Garrido
Genovés faz um resumo sobre o caso
“Phineas Gage”:

exigir alguma reflexão ética, moral, com
pensamento
voltado
para
as
consequências do resultado da ação.
Segundo, em relação ao controle de
impulso que reflete a inibição de um ato
prepotente (motor de controle de impulso),
ou uma imagem mental / pensamento
(controle de impulsos de atenção). A
aprendizagem de forma rápida pode
automaticamente inibir um ato ou
pensamento. Isso pode ocorrer em
decorrência do desencadeamento de um
estado somático, que indica a natureza
imediata de certas consequências da
conduta humana. Nesta hipótese, os
autores exemplificam uma pessoa que
encontra uma quantidade similar de US$
100.000,00 espalhados sobre uma mesa
dentro de um banco. Geralmente, qualquer
pensamento, intenção ou impulso de pegar
o dinheiro é inibido automaticamente e sem
esforço.

Como muestra cabal de esta hipótesis en
cuanto a la génesis del psicópata, Garrido
Genovés nos presenta el caso de un joven
de nombre Phineas Gage. En el año 1848,
Gage trabajaba para el ferrocarril “Ruthland
y Burlington”, en Vermont, Estados Unidos
de América. Luego de una explosión, un
trozo de hierro penetra por su mejilla
izquierda, le perfora la base del cráneo,
atraviesa la parte frontal y sale a gran
velocidad a través de la parte superior de la
cabeza. La barra de metal pesa cinco kilos
e medio, de más de un metro de longitud y
dos centímetros y medio de diámetro de
longitud y dos centímetros y medio de
diámetro. Por increíble que parezca, Gage
sobrevive, y una hora después puede
contestar las preguntas de los médicos. En
menos de dos meses está reestablecido,
pero nunca más volverá a ser el mismo. Su
carácter, gustos, antipatías, sueños y
aspiraciones, todos van a cambiar; hasta el
cuerpo de Gage tiene un nuevo espíritu
que lo anima. (TENGA, 2009, p.14-15).

6 Disfunção do sistema reflexivo.
A pesquisa de Burns e Bechara (2007)
demonstrou que os indivíduos que são
dependentes de substância entorpecente,
ou aqueles que sofreram danos ou lesões
no córtex pré-frontal ventromedial, mostram
semelhantes padrões de comportamento
relacionados à disfunção do sistema
reflexivo. Os pesquisadores apontam duas
características importantes para essa
discussão, a saber: Em primeiro lugar,
ambos os grupos frequentemente estão em
negação ou não sabem que têm qualquer
problema. Em segundo lugar, os indivíduos
em ambos os grupos tendem a atuar de
uma forma que traga recompensa imediata,
mesmo quando essa recompensa vem com
o risco de incorrer em consequências
futuras extremamente negativas, que
podem incluir a perda de emprego, casa,
relacionamentos importantes da vida e
reputação e, muitas vezes, problemas com
a Justiça. Essas pessoas, aparentemente,
agem na ignorância deste risco.

O professor argentino comenta sobre o
caso “Phineas Gage” ocorrido em 1848, em
que Gage estava trabalhando em Vermont,
nos Estados Unidos, quando, após uma
explosão, uma barra de ferro penetrou sua
bochecha esquerda, perfurando a base do
crâneo, atravessando a parte frontal da
parte superior da cabeça. A barra de ferro
pesava 5,5 kg, tinha mais de um metro de
comprimento e dois centímetros e meio de
diâmetro e mesmo assim Gage sobreviveu
e uma hora depois do ocorrido respondeu
às perguntas dos médicos. Tenga afirmou
que em menos de dois meses Gage tinha
se restabelecido, porém nunca mais seria o
mesmo, pois devido à lesão cerebral
sofrida, seu caráter, seus gostos, sonhos e
aspirações seriam modificados.
Segundo Tenga (2009) se pode observar
que a prática de convenções sociais e
normas éticas previamente adquiridas
podiam se perder como resultado de uma
lesão cerebral, mesmo quando nem o
intelecto básico, nem a linguagem

7 Genesis biológica – o caso “Phineas
Gage”.
No livro Imputabilidad del psicopata, Ádrian
Marcelo Tenga discorre sobre os principais
questionamentos levantados sobre os
psicopatas e fala a respeito do caso
“Phienas Gage”. De acordo com o
professor argentino, esse caso procura dar
uma resposta a partir de certas anomalias
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pareciam comprometidos. O exemplo de
Gage indicava que algo no cérebro
concernia especificamente a propriedades
humanas únicas, entre elas a capacidade
de antecipar o futuro e de planejar em
consequência dentro de um ambiente
social
complexo;
o
sentido
de
responsabilidade e a capacidade de
orquestrar deliberadamente a própria
sobrevivência e o controle do livre arbítrio.
Embora no momento da lesão de Gage as
razões neurais para esta mudança de
personalidade eram desconhecidas, a
neurociência moderna explica como os
seus processos cognitivos haviam sido
perturbados.

Dissuasão – os objetivos do sistema
punitivo de dissuasão exige que as
pessoas sejam capazes de agir sobre as
vedações definidas na lei. Porém, a tomada
de decisão, conforme a pesquisa de Burns
e Bechara (2007) revelou mais do que
apenas um desencarnado mecanismo de
controle do cérebro. O mecanismo que a
neurociência está descobrindo é que a
tomada de decisão em indivíduos
saudáveis está indissoluvelmente ligada
aos estímulos que historicamente existem
no ambiente de uma pessoa, o que,
naturalmente, incluem leis, experiências de
ver os resultados dos outros que violem leis
ou violá-las a si mesmo, e experiências de
aprendizagem de lições morais sobre as
atividades que são os sujeitos das leis. Em
outras palavras, a neurociência está
descobrindo um dos mecanismos pelos
quais dissuasão opera em longo prazo, o
desenvolvimento neural de um indivíduo.
Incapacitação – sobre essa justificativa os
autores apontam o seguinte: as pessoas
que cometem crimes necessitam de ser
retirados das ruas, de modo que eles são
impedidos de cometer mais crimes. O
processo de decisão que levou ao crime
não é explicitamente pertinente. Entretanto,
a justificação faz repouso para certo grau
na suposição de que existe um tipo de
pessoa que comete “crimes”, ao invés de
uma pessoa que “por acaso”, por “acidente”
tem cometido um crime.
Reabilitação – Para Burns e Bechara
(2007) a tomada de decisão é uma faca de
dois gumes, no que se refere à reabilitação,
isso porque por um lado, uma visão
determinista do processo de escolha
parece minar a própria ideia de
reabilitação. Por outro, quanto mais se
entende o cérebro, maior a capacidade de
projetar intervenções que tornam a
possibilidade de verdadeira reabilitação
para muitos a quem a lei escreve fora hoje.
Retribuição – o sistema de justiça criminal
é inspirado pela retribuição, porém
segundo os pesquisadores seria a
justificativa mais prejudicada por qualquer
hipótese do livre arbítrio limitado.

8 As pessoas têm livre arbítrio?
Em relação a todas as informações
prestadas pelos pesquisadores sobre os
mecanismos neurais da decisão humana e
sobre livre arbítrio, os autores americanos
erguem alguns questionamentos: De que
maneira o sistema jurídico deve lidar com
isso? Será que o ser humano médio tem
livre arbítrio? Será que a pessoa média que
se envolve com sistema legal tem livre
arbítrio? Essas são algumas perguntas
feitas por Burns e Bechara (2007). Os
pesquisadores afirmam que a resposta
negativa a qualquer destas questões exige
que as fortes premissas de livre arbítrio do
sistema jurídico sejam analisadas.
Os pesquisadores consideram como
verdade o fato de que não são todas as
pessoas que cometem crime que são
dependentes de substâncias entorpecentes
ou são doentes ou retardadas mentais,
porém, afirmam ser inegável que o abuso
de substâncias entorpecentes e a doença
mental desempenham um papel no
comportamento
de
uma
grande
percentagem dos infratores.
9 Tomada de decisão - o exemplo do
Direito Penal – justificações para a
punição.
Burns e Bechara (2007) trazem o exemplo
do Direito Penal. Os pesquisadores falam
da análise de quatro justificações para a
punição do infrator, a saber: dissuasão,
incapacitação, reabilitação e retribuição. À
luz da tomada de decisão, a neurociência
dá mais apoio a esta forma de abordar a
questão do Direito Penal. Cada uma das
quatro justificativas para a punição
expressa, pelo menos, uma faceta dos
interesses ligados ao sistema de justiça.

10 Doença mental e serial killer – “o
caso do maníaco do parque”Edilson Mougenot Bonfim, procurador de
justiça da cidade de São Paulo e professor
de Direito Penal e Direito Processual Penal,
é autor do livro O julgamento de um serial
killer: O caso do maníaco do parque. O
penalista foi o promotor de justiça atuante
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molestado por tia materna que lhe obrigara
a manusear sua genitália enquanto lhe
induzia a que sugasse suas mamas. Outra
experiência traumática relatada teria sido
constantes tentativas de coito anal,
praticadas por um adulto que se supõe ser
um tio materno, sob a perspectiva de
gratificação de doces e balas. (BONFIM,
2010, p. 79-80).

no julgamento do “caso maníaco do
parque”, famoso caso penal brasileiro, em
que o agente foi acusado pela prática de
crimes de roubo, ocultação de cadáver,
estelionato, estupro, delitos conexos com
homicídios qualificados, ocorridos durante
o ano de 1998.
Logo no primeiro capítulo de seu livro,
Bonfim (2010) destaca a importância do
caso mencionado não somente pela
violência empregada nos delitos, o número
de crimes e vítimas, a repercussão do
caso,
mas,
principalmente
pela
possibilidade de discussão de centenas de
laudos psiquiátricos apresentados em
processos criminais brasileiros, em que
demonstra sua preocupação com a
emissão desmedida de laudos que
devolvem às ruas, perigosos delinquentes.
Nesse sentido, o autor suscita o seguinte
questionamento: “Quanto de injustiça não
ocorreu – e ocorre – no Brasil, pela fé cega,
em ciências inexatas, como a psiquiatria ou
a psicologia, em que muitos profissionais
despreparados decidem a sorte da justiça”.
(BONFIM, 2010, p. 1).

A obra de Bonfim (2010) apresenta com
profundidade a respeito de toda a análise
da investigação criminal, do processo, do
perfil do agente, da realização das perícias
e dos laudos técnicos. (não cabe nesse
momento falar de todos os detalhes desse
caso, pois aqui, é utilizado como exemplo
de um caso grave e polêmico ocorrido no
Brasil).
O promotor de justiça do caso considerou
como
desafiadora
a
análise
da
culpabilidade e da imputabilidade do
agente; a dificuldade de diálogo entre a
Psiquiatria e o Direito para apuração de
quem é “normal” e quem é “anormal”. O
fato é que F. A. P. foi condenado e
considerado um “agente normal” perante o
Direito. A acusação conseguiu convencer
os jurados, com base nas provas do
processo, no questionamento dos laudos
apresentados, de que F. A. P. deveria ser
considerado um criminoso “normal”, capaz
de entender o caráter ilícito de suas
condutas criminosas.

Bonfim (2010) fala do criminoso F.A. P.
como sendo um agente “sedutor”. Ele
reconhece a dificuldade do entendimento
da personalidade humana e que definir o
perfil de um criminoso, quando este
apresenta
facetas
de
diversas
personalidades, é ainda mais difícil.

Entretanto, confrontando este fato com as
explicações e pesquisas de Burns e
Bechara (2007), ficam algumas perguntas:
F. A. P realmente tinha livre-arbítrio? Era
capaz de autodeterminar? Sua tomada de
decisão era livre? Difícil apresentar
respostas exatas a essas perguntas.

O referido autor também discorre sobre
psicopatas e assassinos em série:
De se frisar, igualmente, que os assassinos
em série podem ser psicóticos; estes sim,
doentes mentais, e não psicopatas. De
qualquer sorte, é sabido que as
características comuns aos psicopatas
(déficit comportamental, impulsividade,
agressividade, ausência de remorso,
superficialidade nas relações sociais...)
facilitam o surgimento do assassino em
série, uma vez que a superação de outros
crimes menores ou pequenos atos de
sadismo, desde atos contra animais, na
infância, podem leva-los à busca do
máximo prazer, que encontram nos crimes
contra seres humanos. (BONFIM, 2010, p.
68).

11 Neurociência e Direito.
Em que pesem as pesquisas e os avanços
da neurociência sobre o estudo da
consciência, das alterações no cérebro de
um indivíduo, decorrentes de uma lesão e
das influências internas e externas, é
importante destacar as próprias teorias,
estudos e pesquisas do Direito Penal, pois
este ramo do Direito é revestido de teorias
doutrinárias de cunho filosófico, histórico,
humanístico e social. Acerca das
finalidades das penas, o jurista italiano
Ferrajoli (2001), defensor do garantismo
penal, fala a respeito das teorias absolutas
e relativas da pena:

Bonfim cita trechos do laudo psiquiátrico do
acusado F. A. P., a saber:
Precoce experiência sexual traumática,
quando aos sete anos de idade teria sido
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ser cometido por uma pessoa portadora de
doença
ou
alienação
mental,
desenvolvimento mental incompleto ou
retardado e isso é uma das demonstrações
da relevância da investigação do cérebro
humano, da existência ou não de
consciência, da existência ou não de livrearbítrio e determinismo, pois, nesses casos
pode-se estar diante de um agente
inimputável ou semi-imputável.
A inimputabilidade penal está relacionada à
ausência plena de discernimento e
consciência acerca do caráter ilícito de
determinada conduta e, segundo o Artigo 2
6 do Código Penal Brasileiro (BRASIL,
2013), o indivíduo que não possui tal
entendimento, por força de doença mental
ou desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, sendo este inteiramente incapaz
de entendimento, é isento de pena, mas,
deve ser submetido à medida de
segurança, ou seja, tratamento psiquiátrico
ou ambulatorial, já a semi-imputabilidade é
caracterizada pela redução da capacidade
de entendimento do agente e por isso,
como regra, o semi-imputável deve receber
a aplicação da pena, porém, com a
diminuição prevista em lei (diminuição de
um a dois terços), em razão de perturbação
de saúde mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado do agente.

São teorias absolutas todas aquelas
doutrinas que concebem a pena como um
fim em si próprias, ou seja, como “castigo”,
“reação”,
“reparação”
ou,
ainda,
“retribuição” do crime, justificada por seu
intrínseco valor axiológico, vale dizer, não
um meio, e tampouco um custo, mas, sim,
um dever ser metajurídico que possui em si
seu próprio fundamento. São, ao contrário,
‘relativas’ todas as doutrinas utilitaristas,
que consideram e justificam a pena
enquanto meio para a realização do fim
utilitário da prevenção de futuros delitos.
(p.81-82)
Além dessas teorias, o Direito Penal busca
explicações e fundamentos para a análise
da culpabilidade do agente. Segundo
Greco (2012), culpabilidade é o juízo de
reprovação pessoal que é realizada sobre a
conduta típica e ilícita (crime) praticada
pelo agente.
Há muito já se discutiu sobre o fundamento
da reprovabilidade da conduta do infrator e
duas teorias procuram justificar esse juízo
de censura.
Greco (2012) afirma que a primeira teoria,
fruto da Escola Clássica, sustenta-se no
livre-arbítrio, argumentando que o homem
é moralmente livre para realizar suas
escolhas. Conforme essa teoria, o
fundamento da responsabilidade penal do
indivíduo está em sua responsabilidade
moral, tendo por base e referência o livrearbítrio. A segunda teoria, com origem na
Escola Positiva, prega o determinismo. A
teoria determinista, portanto, acredita que o
homem não é dotado desse poder
soberano de liberdade de escolha, mas sim
que fatores internos ou externos podem
influenciá-lo na prática do crime. Nesse
sentido a vontade não seria livre, mas sim,
dotada de influências de ordem biológica,
física e social.

12 Considerações finais.
A neurociência tem sido constante em seus
estudos e pesquisas relacionados aos
mecanismos neurais da tomada de decisão
e as investigações de Burns e Bechara
(2007) trazem importantes reflexões sobre
a análise da conduta do criminoso,
levantando questionamentos sobre a
existência ou não do livre arbítrio do
criminoso, quando este já sofreu algum tipo
de lesão cerebral, seja por algum acidente
ou pelo uso de substâncias entorpecentes.
Nesse sentido, os americanos têm
realizado maiores investimentos do que os
brasileiros, entretanto, não se podem
esquecer as diferenças entre o sistema
penal americano e brasileiro.

Pelas explicações do penalista, pode-se
observar a complexidade de se falar em
livre arbítrio e determinismo para o Direito
Penal. Greco (2012) entende que livrearbítrio e determinismo são conceitos que
se completam.

Por vezes, durante o processo penal não
há tempo, nem a devida preocupação,
dedicação ou mesmo interesse para
analisar a complexidade do cérebro do
infrator, pois a resposta do Estado à
sociedade deve ser dada no “menor” tempo
possível, principalmente se o acusado
estiver
preso,
devido
a
garantia
constitucional de sua liberdade e de alguns

Há que se considerar que o crime pode ser
cometido por uma pessoa plenamente
capaz de entender o caráter ilícito de sua
conduta e de se autodeterminar de acordo
com esse entendimento, o indivíduo
considerado imputável, mas também pode
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princípios
processuais,
como
a
razoabilidade do processo.
Registram-se
ainda
algumas
das
dificuldades da área pericial no Brasil.
Muitas
cidades
não
possuem
equipamentos adequados para realização
de exames periciais, além da própria falta
de peritos.
Esses registros revelam o quanto é
preocupante a forma como alguns
acusados podem ser processados e
julgados, sem a devida e detalhada análise
de suas capacidades mentais, o que pode
comprometer a espécie de sanção penal
aplicada ao infrator.
Torna-se imperiosa a continuidade aos
estudos e investigações nessas áreas,
propiciando um melhor diálogo entre o
Direito e a Neurociência, a fim de que tais
pesquisas, ao longo dos anos, possam ser
úteis aos Juízes no exame das provas no
processo, para favorecer a elucidação dos
fatos e o melhor entendimento sobre o
perfil do próprio criminoso.
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Resumo.

Abstract.

Esta pesquisa investiga a utilização da Modelagem
Matemática como metodologia alternativa.
A
pesquisa ocorreu no Instituto Superior de
Educação Professor Aldo Muylaert (ISEPAM) na
Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ com uma
turma do 1º ano do ensino médio enfocando
“funções quadráticas”. Este trabalho de pesquisa
utilizou a análise qualitativa como metodologia de
investigação. A coleta de dados ocorreu por meio
de diário de bordo do professor e questionários
aplicados aos alunos. Os resultados mostraram
que os educandos construíram conhecimento em
Matemática. Na medida em que refletiam sobre o
problema gerador, utilizavam a matemática de sala
de aula para resolve – lo.
A compreensão da
matemática ocorreu, entre outros fatores, pela
constatação por parte dos alunos de que os
conteúdos ministrados em sala de aula pelo
professor podem, de maneira contextualizada,
resolver os problemas de seu dia a dia, da
comunidade onde vivem, entre outros. Desse
modo, acreditamos que a Modelagem Matemática
pode e deve ser utilizada em sala de aula como
meio de construção de conhecimento em
Matemática e, desse modo, contribuir para uma
mudança de atitude tanto do Docente quanto do
discente.

This research investigates the use of
mathematical modeling as an alternative
methodology. The research took place at the
Institute of Teacher Education Aldo Muylaert
(ISEPAM) in the City of Campos dos
Goytacazes / RJ with a class of 1st year
high school focusing "quadratic functions".
This research used the qualitative analysis
as a research method. Data collection
occurred through the teacher logbook and
questionnaires administered to students.
The results showed that the students
constructed knowledge in Mathematics.
Insofar as reflected on the problem
generator, used the mathematics classroom
to solve - sponge. The understanding of
mathematics was, among other factors, the
realization by students that the material
taught in the classroom by the teacher may,
in context, solve the problems of their daily
lives, the community where they live, among
others. Thus, we believe that mathematical
modeling may be used in the classroom as a
means
of
building
knowledge
in
mathematics and thereby contribute to a
change in attitudes either students or
faculty.

Palavras Chaves: Modelagem Matemática,
Educação Matemática, Interdisciplinaridade,
Metodologia de Ensino, Função Quadrática.

Keywords:
Mathematical
Modeling,
Mathematics Education, Interdisciplinary,
Teaching Methodology, Quadratic Function.
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Introdução.
O aprendizado de matemática tem sido há
muito tempo a maior dificuldade para o os
alunos. No ensino fundamental e médio é
comum observar entre os educandos
discussões sobre como a disciplina é difícil
de entender e “sem sentido”.
Naturalmente, tais dificuldades podem
decorrer de inúmeras ações pedagógicas.
No entanto, em nosso ponto de vista, uma
das possíveis causas pode ser devido à
aula expositiva, em que os conteúdos são
passados para os alunos de modo a
enfocar essencialmente o rigor Matemático
e pouca ou nenhuma aplicação de ordem
prática dos conceitos, quando de sua
apresentação. Esta tendência, segundo
PORTO (1987), traduz o pensamento da
escola tradicional, caracterizado por
valorizar o ensino universalista, sem se
preocupar, contudo, com o dia-a-dia do
aluno, onde a função do professor é
dominar o conhecimento, selecioná-lo e
ministrá-lo, de forma lógica e progressiva,
num clima de ordem, obediência e de
forma acabada e inquestionável.
Neste contexto, acreditamos que uma
postura muito mais progressista - partindo
do pressuposto de que a educação é parte
da própria experiência humana - de um
ensino centrado no interesse do educando
ou do grupo, desenvolvido a partir da

programadas, mas se desenvolvem
conforme
o
interesse
despertado,
reproduzindo muitas vezes as condições
reais de existência desses mesmos alunos.
Justificativa.
De acordo com o IDEB- Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica –
publicado em 05/07/2010, indicador de
qualidade da Educação Básica que
combina informações de desempenho em
exames padronizados (Prova Brasil ou
Saeb), apresenta o estado do RJ como
entre os estados da Federação que não
conseguiram alcançar a média nacional de
desenvolvimento. Diante desse quadro,
especificamente para o estado do Rio de
Janeiro, acreditamos que uma proposta
que investigue a aplicação de novas
metodologias que venham a auxiliar os
professores/educadores a reverter esse
processo seja uma atitude científica
relevante.
No ano seguinte, especificamente
em maio de 2011 foi divulgado o resultado
de uma avaliação denominada “saerjinho”,
numa referência ao SAERJ (Sistema de
Avaliação do Estado do Rio de Janeiro). Os
dados apresentados na figura 1 abaixo,
não são diferentes daqueles obtidos em
índices de avaliações anteriores, ou seja, o
ensino médio está a exigir maior atenção
das autoridades governamentais diante do
elevado porcentual de notas entre 0 e 3,3
nas três primeiras séries do ensino médio.

Comparação do Desempenho por anos/ Série
Ensino Médio
100%

50%

1%
27%

0%
33%

71%

66%

1%
46%

Notas de 6,5 à 10
Notas de 3,4 à 6,4

52%

Notas de 0 à 3,3

0%
1ª Série

2ª Série

necessidade de sua adaptação ao meio e
da possibilidade de desenvolver as
relações interpessoais, seja uma proposta
pedagógica
mais
favorável.
Nesta
perspectiva, os alunos não trabalham mais
sozinhos, mas em grupo, em processo de
cooperação, onde as atividades não são

3ª Série
Figura 1 – Resultado da avaliação
“saerjinho” - Ensino Médio em Matemática.
Fonte: Adaptado - Central Globo
de Jornalismo (17/05/2011).
Segundo D’AMBROSIO (1997), um
dos fatores que podem estar relacionados
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a esse mau desempenho é, “o caráter
experimental da Matemática vem sendo
removido do ensino e isso pode ser
reconhecido como um dos fatores que mais
contribuíram para o mau rendimento
escolar”.
Metodologia.
A pesquisa foi desenvolvida em uma turma
do 1º ano do ensino médio do Instituto
Superior de Educação Professor Aldo
Muylaert (ISEPAM) na Cidade de Campos
dos
Goytacazes/RJ.
O
professor
desenvolveu, ao longo do ano letivo de
2011, os conteúdos em matemática
previstos no seu plano de curso. Foi criado
um modelo1 que representasse a cobertura
da quadra esportiva em arco de parábola.
Os alunos foram divididos em
grupos e estes mediram diversas quadras
pela cidade de modo a que cada grupo
obtivesse seu próprio modelo com valores
diferenciados. Em seguida foi proposta a
seguinte questão para eles resolvessem:
“Será que é possível desenvolver uma
função do 2º grau que expresse a
curvatura parabólica da cobertura da
quadra de esportes?”.
As
Figuras
2
e
3
apresentam,
respectivamente, o esboço fornecido aos
alunos para elaboração e resolução do
modelo gráfico proposto e representativo
da cobertura da quadra. A figura 3
apresenta os valores utilizados na
construção de um dos modelos de acordo
com os dados obtidos por um dos grupos.

Figura 2: Corte transversal genérico da
estrutura que contém a cobertura metálica
em arco de parabólica.
O valor de
altura da cobertura da
quadra, foi estipulado pelo professor como
sendo 2,5m. O valor de
depende das
medidas da quadra que cada grupo mediu.

Figura 3: Gráfico genérico do arco que
representa a cobertura da quadra.

Figura 4: Esboço do gráfico da cobertura
da quadra com medidas obtidas por um
dos grupos (quadra do ISEPAN).
Após algumas reflexões com a
turma, houve consenso entre os alunos que
o melhor modelo representativo da
cobertura seria o modelo parabólico.
A Equação 1 apresenta, após as
respectivas substituições, o modelo da
cobertura da quadra em arco de parábola
da forma
, ou seja:
(1)
Modelagem matemática.

1 Este modelo foi adaptado daquele preconizado
pelas professoras : Ana Claudia Cossini Martins e Ana de
Fátima Cardozo Silveira da Cunha da UNESP (Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”).

Segundo BASSANEZI e FERREIRA
(1988), a modelagem Matemática busca, a
partir de um problema não Matemático, sua
solução por meio de um modelo dentro de
uma teoria matemática conhecida que
facilite sua obtenção. Os autores lembram
que os métodos existentes em dada teoria
podem não ser suficientes para a resolução
do problema e não convergir
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para os resultados desejados. Neste caso,
recomendam os autores, volta-se ao
problema inicial, simplificando-o sem,
contudo, descaracterizá-lo, mas tornando-o
matematicamente tratável. A modelação
Matemática, de acordo com os autores, em
suas diversas fases, é mostrada na FIG. 2.

1. Classificar as informações
(relevantes
e
não
relevantes)
identificando
fatos envolvidos;
2. Decidir quais os fatores a
serem
perseguidos
–
levando hipóteses;
3. Identificar
constantes
envolvidos;
4. Generalizar e selecionar

FIGURA 2 - Diagrama do processo
de modelagem matemática.
Fonte: Biembengut, (1997) apud
Stahl (2003).

variáveis relevantes;
5. Selecionar
símbolos
apropriados para estas
variáveis,
6. Descrever estas relações
em termos matemáticos.

De acordo com o Diagrama do processo de
modelagem matemática, a autora esclarece
as diversas etapas:

Deve-se
terminar
esta
subfase com um conjunto de expressões
aritméticas e fórmulas ou equações
algébricos,
ou
gráficos,
ou
representações,
ou
programa
computacional que levam a solução ou
permitem a dedução de uma solução.

1ª etapa: Interação com o assuntoDefinida a situação que se pretende
pesquisar, deve ser feita uma pesquisa
sobre o assunto indiretamente (livros,
internet, jornais e revistas) e diretamente
(dados
experimentais
obtidos
por
especialistas da área).
Subdividido
esta
etapa
em
duas
(reconhecimento da situação problema e
familiarização), estas não obedecem a uma
ordem rígida nem tampouco se finda ao
passar para etapa seguinte. A situaçãoproblema torna cada vez mais clara, ao
passo que se vai interagindo com os
dados.
2ª etapa: Matematização
É subdivida em formulação do problema e
resolução, é mais complexa e “desafiante”.
A fase da “tradução” da situação problema
para
linguagem
matemática
é
indispensável à intuição e a criatividade
A formulação e a avaliação de hipótese são
importantes considerar:

3ª etapa: Modelo Matemático
Ao finalizar o modelo é necessário verificar
em que nível este se aproxima da situação
problema representada e, a partir dai,
poder utilizá-lo. Se o modelo não atender
as necessidades que o gerou, o processo
deve ser retomado a 2 ª etapa, mudando a
hipótese, variáveis etc.
O modelo, segundo D’Ambrosio (1986),
seria o ponto de ligação entre as
informações captadas pelo indivíduo e sua
ação sobre sua realidade. O modelo situase no nível do indivíduo e é criado por ele
como um instrumento de auxílio para a
compreensão da realidade. O processo de
modelagem, ou seja, o caminho de criação
do modelo, ainda segundo o autor, é o
processo mediante o qual se definem as
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estratégias de ação do sujeito sobre a
realidade.
Biembengut e Hein (2000), Stahl (2003),
Meyer (2011) entre outros pesquisadores,
aplicaram a modelagem matemática como
uma metodologia de ensino obtendo bons
resultados.
Vendo a necessidade de situações que
possibilitem a construção do conhecimento
pelos alunos e, percebendo a modelagem
matemática como possibilidade para isso,
Barbosa (2004, p. 4) esclarece que:
“O ambiente
de Modelagem está associado à
problematização e investigação. O
primeiro refere-se ao ato de
perguntas e/ou problemas enquanto
que o segundo, à busca, seleção,
organização e manipulação de
informações e reflexão sobre elas.
Ambas as atividades não são
separadas, mas articuladas no
processo de envolvimento dos alunos
para abordar a atividade proposta.
Nela, podem-se levantar questões e
realizar investigações que atingem o
âmbito do conhecimento reflexivo.”
Observamos que a modelagem é todo o
processo que resultará na obtenção do
modelo, para iniciarmos o processo há a
necessidade de uma situação problema, na
qual os alunos são motivados a investigar
as
possibilidades
de
representá-la
matematicamente. Logo, a modelagem
matemática
pode
envolver
outras
metodologias
como
problematização,
investigação, ambientes computacionais,
simulações numéricas, entre outras.
Resultados alcançados.
Todos os grupos construíram seus modelos
para a cobertura da quadra de acordo com
seus dados. Na medida em que refletiam
sobre o problema gerador, utilizavam a
matemática de sala de aula para resolve –
lo.
A compreensão da matemática
ocorreu, entre outros fatores, pela
constatação por parte dos alunos de que os
conteúdos ministrados em sala de aula
pelo professor podem, de maneira
contextualizada, resolver os problemas de
seu dia a dia, da comunidade onde vivem,
entre outros.

Dificuldades por parte dos educandos na
identificação dos dados (medidas) e
respectiva utilização no modelo, foram
observados pelo professor durante o
processo.
Os
educandos
também
apresentam dificuldades em transformar o
abstrato – conteúdo em sala de aula – no
real, neste caso a obtenção do modelo que
representa a cobertura da quadra
esportiva. Em outras palavras, não
identificaram, num primeiro momento, a
relação entre a matemática da sala de aula
e a realidade de seu dia a dia.
Pelo explicitado e os dados obtidos,
acreditamos que a Modelagem Matemática
pode e deve ser utilizada em sala de aula
como meio de construção de conhecimento
em Matemática e, desse modo, contribuir
para uma mudança de atitude tanto do
Docente quanto do discente.
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