
 
Currículo sem Fronteiras, v. 14, n. 1, p. 18-30, jan./abr. 2014 

 

 

ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                     18 

 
 
 

PROFESSORES EM FORMAÇÃO: 
pensando os mistérios cotidianos 

 da relação pedagógica 

 
Carla Beatriz Meinerz 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Brasil 
 

Lucas André Gasparotto 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Brasil 
 

 

Resumo 

O texto resulta de diálogos sobre a docência a partir de uma prática realizada no estágio curricular 

obrigatório do curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), durante o segundo semestre de 2010. Trata-se de uma escrita conjunta entre a 

professora orientadora do estágio e o estudante concluinte de sua primeira prática docente, 

realizada nos anos finais do ensino fundamental, em escola da rede pública estadual porto-

alegrense. Aborda temas como autoridade, autoritarismo, autonomia, tradição e cultura escolar, 

discutidos no contexto dos impactos da formação inicial do professor de História, destacando que 

um dos compromissos do educador pode ser com a constituição da autonomia do educando e de si 

mesmo em seu espaço laboral e coletivo. Utilizando-se de autores do campo da Educação, da 

Filosofia e da História, conclui que a inserção dos estudantes no campo da docência aliada à 

pesquisa, através dos estágios, qualifica-se ao associar ação e reflexão, amadurecendo a opção pela 

licenciatura.  

Palavras-chave: ensino de História; formação de professores; estágio docente.  

 

 

Abstract 

This paper result of dialogues about teaching from a practice performed on the internship of the 

compulsory curriculum degree in History from the Federal University of Rio Grande do Sul 

(UFRGS), during the second half of 2010. It is a joint written between the guiding teacher and the 

student advisor of the internship in her first teaching practice, held in the final years of primary 

education in the school public in Porto Alegre. Covers topics such as authority, authoritarianism, 

autonomy, school culture and tradition, discussed in the context of the impacts of the initial 

formation of a history professor, noting that one of the commitments of the educator can be with 

the constitution of the autonomy of the student and yourself in your space labor and collective. 

Using the authors from the field of Education, Philosophy and History, concludes that the 

inclusion of students in the field of teaching combined with research, through the internships, is 

qualified by combining the action and reflection, developing the option by licensure. 

Keywords: History teaching, teacher training, teaching internship. 
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Introdução 
 

O cotidiano é o incógnito do mistério. 

Mario Quintana (1978) 

 

O texto que ora se apresenta ao leitor, como toda produção cultural, possui 

historicidade. Passados três anos da experimentação que gerou tal escrita, é importante 

salientar que se trata de uma espécie de texto-documento, compreendido em contexto 

próprio, cujo mérito pode estar justamente nisso: o registro dos impactos da formação 

inicial do professor de História, pensados conjuntamente entre professor formador e 

professor em formação, na intensidade do momento da experimentação dos mistérios da 

sala de aula do ensino fundamental. Surge a partir da prática experimentada no estágio 

curricular obrigatório do Curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, durante o segundo semestre de 2010. Resulta de uma escrita conjunta entre 

a professora orientadora do estágio e o estudante concluinte de sua primeira prática 

docente, realizada nos anos finais do ensino fundamental, em escola da rede pública 

estadual porto-alegrense. O ensino de História é o cenário da escrita, entendido como uma 

prática que se constitui no cotidiano da relação pedagógica e contempla a escola como 

espaço sociocultural. 

Em diversas vezes, as referências do professor estão alicerçadas nas suas próprias 

vivências dentro e fora da Escola e da Universidade, resgatando memórias de sua trajetória 

de vida. Especialmente no momento da realização dos primeiros estágios docentes em 

instituições escolares, para os quais a experiência de ação e de reflexão ainda é incipiente, o 

estudante tende a repetir modelos internalizados, mesmo que teoricamente já tenha 

elementos de crítica aos mesmos.  

O contato com a complexidade da cultura escolar transforma a vida de qualquer um e 

tem um impacto profundo na experiência do licenciando. É comum observar os estagiários 

sucumbirem ao cotidiano da aula basicamente expositiva, do uso da cópia como ação 

prioritária, da incorporação do livro didático como única fonte de informação, da 

reprodução das frases de incompreensão sobre a indisciplina e desinteresse dos jovens em 

situação de sala de aula. Também reincide o fato de que, ao longo das primeiras práticas 

docentes, o centro da preocupação dos professores em formação passa do ensino de 

História para as questões vinculadas à relação com os alunos, dos alunos entre si e dos 

alunos com o conhecimento histórico. Se essas considerações não forem teórica e 

profundamente refletidas, tal prática tende a perder elementos importantes de aprendizagem 

e qualificação profissional.  

Ao ponderar sobre a prática docente na perspectiva do ator (estagiário) e do observador 

(orientadora), deseja-se defender a ação reflexiva como característica de um professor em 

busca de qualidade. Alguns estudos e autores de diferentes campos do conhecimento 

defendem ideais nessa perspectiva. Caimi (2008), por exemplo, faz uma imersão 

investigativa nas memórias e relatos de estagiários de história durante a realização de suas 
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práticas docentes, propondo a superação do caráter técnico-instrumental, que é 

tradicionalmente atribuído aos estágios dessa natureza, e assumindo a reflexão teórico-

metodológica como instância cognitivo-explicativa do trabalho docente.  

Valorizar a iniciação à docência como um momento importante de aprendizagem e 

construção da trajetória do professor é o desejo central dessa produção textual, aqui 

fundida. O trajeto faz-se no processo de agir e de avaliar as possibilidades das ações. Tal 

pensar não é solitário, uma vez que o trabalho docente é constituído no espaço da 

coletividade laboral e da realização de políticas comuns. 

 
 
Pensando uma experiência docente no ensino fundamental: “Sor”, é pra 

copiar? 
 

A reflexão que se segue nessa parte originou-se da elaboração do relatório final da 

disciplina de Estágio de Docência em História I - Ensino Fundamental, ministrada na 

Faculdade de Educação da UFRGS. A prática docente, composta de 32 horas-aula, 

desenvolveu-se em duas turmas de sexta série
1
, durante os meses de setembro a novembro 

de 2010, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Cândido Portinari, na cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul.  

Inicialmente, o relatório objetivava apenas descrever a experiência docente, e tecer 

breves considerações finais. No entanto, a certa altura, um arcabouço teórico capaz de 

sustentar a compreensão do vivido fez-se necessário. Com inspiração em Jean Piaget, entre 

outros pensadores do campo da Educação, decidiu-se pelo título: “Sor”, é pra copiar? Essa 

pergunta, repetida exaustivamente em aula, ilustra o perfil comportamental do aluno que se 

encontra nesse espaço escolar e suscita uma série de reflexões permeadas pela prática do 

estágio.  

A primeira constatação relevante surgida durante o exercício docente é a aparente 

ausência de autonomia, na grande maioria dos alunos, não só em relação a questões simples 

como copiar ou não do quadro, mas principalmente frente ao processo de construção do 

conhecimento. Autonomia é um conceito pensado a partir de diferentes abordagens. É 

preciso considerar a contribuição dos estudos de Piaget (1983) sobre o desenvolvimento da 

cognição que apontam para o fato de que a atitude autônoma pressupõe uma série de 

reflexões observadas a partir da constituição de determinadas estruturas operatórias 

formais, em geral presentes em torno dos 11 a 12 anos, idade dos alunos das turmas de 6ª 

série. Com base nos estudos piagetianos, Barros (1996) afirma que “[...] a aquisição [da 

autonomia] só é possível num ambiente de liberdade e respeito mútuo. Em contraste, a 

aquisição da autonomia é dificultada pelo autoritarismo e pelo ambiente de respeito 

unilateral da criança para com os adultos” (p. 179).  

Mas como manter, então, a sala de aula um ambiente livre de autoritarismo quando os 

alunos mostram-se indiferentes ao professor e ao conteúdo? Do mesmo modo que 

experimentou o sociólogo e professor François Dubet (1997), é comum que o estudante 

universitário, devido à sua trajetória acadêmica e, eventualmente, à sua própria trajetória na 
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escola básica, esteja persuadido pela aplicabilidade, em sala de aula, da sedução intelectual. 

Contudo, na prática, essa expectativa não causa efeito algum entre a maioria dos alunos. 

Em oposição à postura intelectualizada, Dubet (1997) relata o que chamou de golpe de 

estado, que consistia em castigos aos alunos e recados aos pais. Conforme conta o autor, 

tratou-se de uma atitude desesperada diante da impossibilidade de prosseguir ou até mesmo 

de começar a aula. Em certa medida, tentou-se, durante o estágio, aplicar em sala de aula 

um golpe de estado, mais ameno, é verdade, já que uma aula expositivo-dialogada era 

inexequível em um grupo agitado e barulhento. Nesse momento, pode-se compreender os 

motivos pelos quais a professora titular responsável pela disciplina de História optara pelos 

modelos de aula texto-no-quadro ou perguntas baseadas no livro didático. Dessa maneira, 

diante da impossibilidade de obter a atenção dos alunos, ao menos os obrigava a copiar o 

conteúdo ou resolver as questões. Passou-se a aplicar, então, o espelho de classe (lugares 

pré-estabelecidos pelo professor conselheiro da turma) e a ter uma postura mais enérgica 

diante da turma. O clima descontraído não era possível. Ironicamente, obteve-se, como 

resposta de parte dos alunos, um arrefecimento que gerava um mal-estar diário. Entre as 

diversas causas dessa situação, pontua-se especificamente o que se denomina aqui de crise 

de autoridade na sociedade contemporânea. A questão da disciplina tornou-se um ponto de 

conflito da prática de estágio, o que pode ser constatado na avaliação final realizada por 

alguns alunos
2
: [...] acho que o professor deve ter mais autoridade acima dos alunos. 

Assim as aulas teriam menos barulho [...] (Aluno B); Eu gostei das aulas, embora quase 

todo mundo conversava [...] (Aluno C).  

A análise das avaliações do estágio pelos alunos, somada ao comportamento desses em 

sala, chama a atenção por dois aspectos. O primeiro é que, mesmo se mostrando 

indiferentes ao professor e ao conteúdo, os alunos sempre se referiam aos professores com 

o tratamento de senhor ou senhora, atitude que, se não demonstra reconhecimento de 

autoridade, ao menos evidencia respeito. O segundo refere-se ao fato de que, a despeito do 

que se chamou prática de um golpe de estado, os alunos, ao final, avaliaram o professor 

estagiário positivamente: O melhor sor de todo, gostei do senhor afu
3
 desculpa por ter 

encomodado o senhor afu (Aluno E); Sor a gente nunca tivemos um professor melhor que 

você [...] (Alunos F, G, H); Eu achei você um professor legal, suas aulas também, você 

encontrou um jeito mais divertido de aprender história [...] (Aluno D); Profº eu gostei 

muito de sua aula e ao contrário dos outros senhor é legal [...] (Aluno I)
4
.  

Ponto nevrálgico da experiência docente, conforme já mencionado, a questão da 

autoridade e/ou do autoritarismo merece uma discussão. Para Aquino (1998), a escola 

caracteriza-se  
 

como um lugar que se expressa numa extrema tensão entre forças antagônicas. 

[...] O professor imagina que a garantia do seu lugar se dá pela manutenção da 

ordem, mas a diversidade dos elementos que compõem a sala de aula impede a 

tranquilidade da permanência nesse lugar. Ao mesmo tempo que a ordem é 

necessária, o professor desempenha um papel violento e ambíguo, pois se, de um 

lado, ele tem a função de estabelecer os limites da realidade, das obrigações e 
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das normas, de outro, ele desencadeia novos dispositivos para que o aluno, ao se 

diferenciar dele, tenha autonomia sobre o seu próprio aprendizado e sobre sua 

própria vida (p.12-13).  

 

Aceitando-se a ideia de que essa relação de tensão e suas consequências ocorrem na 

sala de aula, aquela finalidade principal da educação, defendida por Piaget, de levar a 

criança à aquisição da autonomia (Barros, 1996), será certamente alcançada. No entanto, o 

êxito de tal propósito depende da forma como o professor consegue administrar sua 

autoridade em sala de aula. Aquino (1998, p. 15) defende a ideia de que “há uma violência 

‘positiva’, imanente à intervenção escolar, constitucional e constituinte dos lugares de 

professor e aluno”. Violência entendida como ação que transforma ou conserva uma 

situação ou um estado de coisas; ações, portanto, inerentes à atividade docente.  

Com base nesses postulados, conclui-se “que, de um ponto de vista institucional, não 

há exercício de autoridade sem o emprego de violência, e, em certa medida, não há o 

emprego de violência sem exercício de autoridade”. Sendo assim, “um quantum de 

violência "produtiva" embutido na relação professor-aluno [torna-se] condição sine qua non 

para o funcionamento e a efetivação da instituição escolar” (Aquino, 1998, p. 15). Contudo, 

a escola contemporânea expõe um cenário muito pouco propício à aplicabilidade daquela 

retroalimentação entre autoridade e “violência produtiva”.  

Uma explicação pode ser encontrada na noção já clássica da “crise na educação” 

lançada por Hannah Arendt no início dos anos 1960. As reflexões da pensadora alemã 

referem-se ao contexto norte-americano das décadas de 50 e 60 e, no limite, tratam da 

noção moderna acerca da aprendizagem, então em voga naquele país. Ao utilizá-las como 

sustentação a um cenário contemporâneo, não se recai em anacronismo, visto que o 

argumento central da autora para a crise na educação – o declínio da “reverência ao 

passado” –, observado hoje igualmente, caracteriza-se, segundo ela, como um 

comportamento em curso desde a Renascença. Trata-se, portanto, de um fenômeno 

moderno. Para o que se pretende aqui, a atitude do homem contemporâneo frente ao 

passado precisa ser considerada desde uma perspectiva historicamente moderna. 

Arendt (2009) critica a transformação, nos Estados Unidos da época, da pedagogia em 

uma ciência do ensino em geral. De acordo com esse pensamento, o professor poderia 

ensinar qualquer conteúdo. Incentivada por uma ênfase excessiva nos conhecimentos 

técnicos, tal postura levou a “que a fonte mais legítima da autoridade do professor, como a 

pessoa que [...] sabe mais e pode fazer mais que nós mesmos, não [pudesse] mais existir” 

(ibid., p. 231). Transpondo esse quadro para a atualidade, é justamente a visão do professor 

como alguém que sabe mais que se observa em declínio na sociedade contemporânea. Para 

compreender tal panorama é preciso considerar que a sociedade é vítima de um discurso 

que trata a realidade como dimensão cristalizada e definitiva. Segundo esta perspectiva, o 

mundo é e não está; uma ideia bem definida por Alencar & Gentili (2003, p. 47) como a 

“absolutização do presente”. Meinerz (2001), em pesquisa com estudantes dos anos finais 

do ensino fundamental, reforça essa visão ao constatar a ideia de tempo “como um caminho 

único, no qual só existe o presente, sendo o passado um presente que já foi e o futuro um 
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presente que ainda não veio” (p. 56). Nessa perspectiva, não há percepção da História como 

processo humanamente construído através do tempo, postura que traz como consequência a 

falta de apreensão de que os adultos de ontem são responsáveis pelo mundo de hoje. É 

especificamente neste aspecto que entra a atuação do professor e, em análise, a do professor 

de História. O educador apresenta-se, ou deveria apresentar-se, como o responsável por 

introduzir o velho, visto que, “do ponto de vista dos mais novos, o que quer que o mundo 

adulto possa propor de novo é necessariamente mais velho do que eles mesmos” (Arendt, 

2009, p.226). Ainda, “dado que o mundo é velho [...] a aprendizagem volta-se 

inevitavelmente para o passado” (ibid., p. 246). Conforme Aquino, a  
 

escola é, por excelência, lugar do passado, no bom e imprescindível sentido do 

termo. E deve ser. Mesmo porque não há futuro plausível sem a imersão no 

traçado histórico dos diferentes campos de conhecimento (leia-se, as ciências, as 

artes, as humanidades, os esportes). E isso, por mais que alguns se ressintam do 

termo, é denominado “tradição” (1998, p. 10). 

 

Ora, uma postura como a descrita somente pode ser viabilizada com “respeito pelo 

passado, pela tradição corporificada no legado cultural”; atitude esta que “constitui a única 

estratégia fecunda de enfrentamento dessa crise ético-paradigmática que assola a educação 

escolar contemporânea” (ibid., p. 10). Arendt elucida a problemática:  
 

A crise da autoridade na educação guarda a mais estreita conexão com a crise da 

tradição, ou seja, com a crise de nossa atitude face ao âmbito do passado. É 

sobremodo difícil para o educador arcar com esse aspecto da crise moderna, pois 

é de seu ofício servir como mediador entre o velho e o novo, de tal modo que 

sua própria profissão lhe exige um respeito extraordinário pelo passado.  

[...]  

O problema da educação no mundo moderno está no fato de, por sua natureza, 

não poder abrir mão nem da autoridade, nem da tradição, e ser obrigada, apesar 

disso, a caminhar em um mundo que não é estruturado nem pela autoridade nem 

tampouco mantido coeso pela tradição (2009, p. 243-247). 

 

Frente à conclusão proposta pela autora, é preciso discutir a crise da tradição, 

intimamente ligada não só à questão da autoridade, como também àquele comportamento, 

que se observou entre os alunos, caracterizado pela falta de interesse colada a uma 

ignorância cultural. Walter Benjamin (1994)
5
 nos oferece uma pista. Antes, no entanto, 

ressalta-se, novamente, a necessidade de considerarmos o homem contemporâneo desde 

uma perspectiva historicamente moderna.  

Analisando múltiplos aspectos da modernidade, Benjamin (1994) afirma, no ensaio 

Experiência e pobreza, que o homem moderno, numa busca incessante por desvincular-se 

do tradicional, tornou-se pobre em experiências comunicáveis. Segundo o autor, “não se 

deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se 

de toda experiência” (1994, p.118). Nesse movimento, o homem moderno teria abandonado 
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o patrimônio cultural humano, ao considerar o novo como algo essencialmente seu. Em 

outras palavras, retomando Aquino (1998, p.10), ele abriu mão do “respeito pelo passado, 

pela tradição corporificada no legado cultural”. Segundo Pereira,  
 

o declínio da experiência decorre, em termos gerais, da perda do sentido de uma 

espécie de sabedoria ancestral, antiga. Esse é, certamente, um dos fatores que 

Benjamin aponta como responsável pelo processo de degradação da experiência, 

em outras palavras, a crescente desvalorização da tradição – leia-se a 

despersonalização da cultura e o afundamento de valores éticos e morais –, a 

desubstancialização do tempo e da história (2006, p. 64). 

 

A fábula dos vinhedos, apresentada por Benjamin (1994) logo no início do ensaio, 

revela, por outro lado, “o sentido da tradição como fonte inesgotável de saber” (Pereira, 

2006, p. 62). Ao relatar a transmissão de um ensinamento, o de que “a felicidade não está 

no ouro, mas no trabalho” (Benjamin, 1994, p. 114), o autor expõe, conforme Pereira,  
 

uma multiplicidade de aspectos acerca da experiência. Entre eles, sua densidade 

e duração – entrevistos na autoridade da tradição, manifesta na velhice – e a 

autoridade do saber da tradição, como sendo ciência atemporal, passível de ser 

transmitida de geração em geração (2006, p. 62-63). 

 

Abordamos um dos aspectos mais relevantes do trabalho do professor. Se 

considerarmos que o educador, na condição de indivíduo mais experiente em relação a seus 

alunos, é capaz de captar um saber do tempo (Pereira, 2006), ele possui a tarefa de narrar 

para transmitir certo conhecimento. A menção à narração não é gratuita. Nesse sentido, 

procuramos comparar a figura do professor com aquela do narrador benjaminiano, que 

“retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou [a] relatada pelos outros. 

E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (Benjamin apud Pereira, 

2006, p. 68). Nesta aproximação do professor com o narrador benjaminiano, não estamos 

considerando que o ato de educar configure simples transmissão de conhecimentos, visto 

que, nela, o professor evidencia-se como um articulador das múltiplas experiências dos 

indivíduos, aí incluída a dele próprio. A experiência precisa ser compreendida como algo 

que  
 

engloba [...] conteúdos que estão para além do racional, conteúdos que 

desembocam nos sistemas de crença, das artes, nas formas não-verbais de viver 

e estar no mundo. Isso implica também um modo particular de experimentar, de 

viver o tempo (Pereira, 2006, p. 73). 

 

Tratada dessa forma, a experiência pode superar aquela ideia contemporânea, e 

historicamente moderna, da “absolutização do presente”, que traz implícito um conceito de 

tempo vazio, sem historicidade. A história adquire corpo através do tempo, responsável por 

reunir o legado cultural experimentado pela humanidade em contraposição àquele 
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comportamento de abdicação do passado tipicamente moderno. Nesse processo de 

recuperação de certa herança cultural, restitui-se o tempo como dimensão que reúne, e não 

que separa, e reconstrói-se a história como processo capaz de interligar presente e passado.  

Ditas essas palavras, se a experiência benjaminiana é capaz de superar a distância entre 

passado e futuro, não teríamos indícios no sentido de orientar o trabalho do professor e, 

sobretudo, do professor de História? Como quer Pereira (2006),  
 

não seria a experiência – tal qual a formulou Benjamin – um instrumento para 

repensar a educação, seja na relação com os saberes (experiência e saber), como 

na relação educador-educando (experiência e ação), como também na relação 

com a instituição (experiência e política)? (p. 75). 

 

 
Pensando o ensino de história como prática que se constitui na relação 

cotidiana e pedagógica 
 

Ensinar é mais do que transferir conhecimentos; é criar relações com o conhecimento e 

com as pessoas envolvidas no processo que propomos construir. Tal afirmação desafia 

professores e pesquisadores a repensar o ensino de História. O necessário caminho da 

mudança passa pelos nossos paradigmas epistemológicos, concepções pedagógicas e 

práticas escolares. Numa pesquisa que analisou depoimentos e práticas de professores das 

mais diversas disciplinas, para compreender suas concepções epistemológicas, Becker 

(1993) conclui que a epistemologia subjacente ao trabalho docente é, em geral, empirista, 

embora quase sempre não consciente. Para o autor, empiristas são: “[...] todos aqueles que 

pensam que o conhecimento se dá por força dos sentidos. Conheço uma cidade porque a vi. 

Conheço uma música porque a ouvi. Conheço a maçã porque a saboreei” (p. 12). 

Parece que o estranhamento de muitos estagiários sobre o fato de que sua fala 

constantemente repetida sobre determinados conteúdos não seja igualmente incorporada, ou 

ao menos lembrada, pela maioria de seus jovens alunos, pode estar relacionado com essa 

epistemologia subjacente ao trabalho docente.  

Compreender que, para a maioria dos meninos e meninas em fase escolar, a História 

não passa de uma disciplina a mais, sem significação ou relação com sua vida cotidiana, 

tem um impacto assustador na vida do professor em formação, em geral um apaixonado 

pelas delícias que o conhecimento histórico oferece. Dados de uma investigação realizada 

há mais tempo (Meinerz, 2001), mas que continuam atualizados pelas observações nas 

escolas, somam repetidas afirmações que confirmam essa representação de História apenas 

enquanto disciplina escolar obrigatória, como nas seguintes palavras de um adolescente: a 

história é “uma matéria como as outras, que serve para passar de ano” (amostragem de 

pesquisa, escola B)
6
. 

A constatação de que o conhecimento histórico representa unicamente uma disciplina 

escolar obrigatória na vida dos sujeitos é, no mínimo, alarmante. Onde está o prazer da 

descoberta? Onde está o exercício da curiosidade e da autonomia? Tal posição em relação à 



 
CARLA B. MEINERZ e LUCAS A. GASPAROTTO 
 
 

 
26 

História enquanto disciplina escolar relaciona-se também com a postura de “desinteresse” 

dos jovens alunos em relação aos professores e suas propostas. É comum, ao longo do 

seguimento da prática docente, o desenvolvimento de um processo em que a preocupação 

com o ensino de História vai tornando-se secundária diante do impacto da acolhida dos 

alunos para com o estagiário e seus projetos. Por isso, reforça-se a importância de pensar tal 

experiência do ponto de vista teórico com análises que a superem no sentido de 

contextualizá-la historicamente e socialmente.  

Destaca-se que o ensino de História tem relevância, enquanto possibilidade de reflexão 

sobre o mundo, em sua dimensão social e temporal, assim como sobre cada sujeito, em sua 

constituição singular, sendo a escola o espaço, por excelência, dessa reflexão. Tal dinâmica 

só é possível com a abertura de brechas para a interlocução, onde a interação seja prática 

central na relação pedagógica. O ensino de História que impõe verdades, perguntas e 

respostas prontas, desconhecendo o pensamento e a ação do aluno, deve ser revisto a partir 

do reconhecimento da dimensão cultural presente na escola.  

Os mistérios da escola como espaço de sociabilidade e socialização impactam 

igualmente os professores em formação, especialmente no momento das primeiras práticas 

docentes através dos estágios. A escola, a partir daí, deve ser analisada em sua 

complexidade e trajetória histórica, como uma instituição de função tradicionalmente 

socializadora, vinculada ao objetivo de difusão dos conhecimentos sistematizados pela 

humanidade. Mas a socialização, aqui entendida como todo o ato de adaptação social, numa 

sociedade complexa, de relações multifacetadas, varia a partir das práticas cotidianas dos 

sujeitos em relação. Também na sala de aula os adolescentes constroem práticas que 

subvertem sua lógica e tradição. Para eles, os processos de socialização vividos nas redes 

de sociabilidade constituídas fora da sala de aula podem ser prioritários na sua relação com 

a escola. Dayrell (1996) demonstra que a escola, como espaço sociocultural, é ordenada em 

duas dimensões: a institucional, com um conjunto de normas que procuram regular e 

controlar a ação dos sujeitos, e a dimensão cotidiana que inclui as relações sociais entre os 

envolvidos, com suas estratégias de sobrevivência. Ocorre, nesse processo, a 

ressignificação dos espaços, com ênfase na dimensão do encontro. O autor argumenta: 
 

Dessa forma, para os alunos, a geografia escolar e, com isso, a própria escola, 

têm um sentido próprio que pode não coincidir com o dos professores e mesmo 

com os objetivos expressos pela instituição. Mas, não só os alunos re-significam 

o espaço, também os professores o fazem (Dayrell, 1996, p. 147). 

 

Os sujeitos sociais, que vivem a escola diariamente, inserem-se num contexto de 

diversidade cultural. Os alunos formam grupos específicos dentro da escola, na sala de aula 

ou fora dela, e há uma tendência a rotulá-los pelas dificuldades apresentadas em adaptar-se 

a esse espaço sociocultural, tanto cognitiva quanto corporalmente. Apesar de conviverem 

com o padrão dominante, elaboram certas práticas, criam, reinterpretam significados de 

acordo com sua experiência existencial. Certeau (1994), em suas pesquisas sobre as práticas 

culturais, no estudo sobre o consumo, demonstra que as astúcias dos consumidores 
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compõem uma “rede de antidisciplina”, refutando as teses comuns sobre a passividade dos 

consumidores e a massificação dos comportamentos. Nas escolas, essas teses poderiam ser 

comparadas às teorias da reprodução, que sugeriam uma passividade de educandos e 

educadores diante das estruturas escolares. Certeau, ao contrário, defende que os sujeitos 

criam “maneiras de fazer”, que constituem as variadas práticas pelas quais os usuários 

reapropriam-se do espaço organizado da produção sociocultural. É importante observar que 

esses modos de fazer, através das práticas cotidianas, possuem regras, embora não tenham a 

prática de pensarem a si mesmos. As “redes de antidisciplina” correspondem a uma 

maneira diferente de praticar esse espaço sociocultural, demonstrando que nem todos se 

reduzem às regras da disciplina, mas jogam com seus mecanismos, elaborando táticas e 

estratégias para alterá-los, mesmo que sem consciência dessa ação.  

Conviver com práticas que se contrapõem à tradição do que seja a educação escolar, 

como um movimento mais desestabilizador do que propositor, é desafio cravado na 

experiência do professor contemporâneo. Deve ser contextualizado na perspectiva reflexiva 

da crise da educação já referenciada e realizada por Hannah Arendt, entre outros 

pensadores. 

 
 
À guisa de conclusão. Tijolo com tijolo num desenho lógico7 
 

A atividade docente, pensada com base na prática dos estágios nos cursos de 

licenciatura, configura exercício cansativo de (re)construção cotidiana. A interação é o 

pressuposto básico da relação pedagógica que aí se estabelece e ela não acontece mediante 

aplicação de fórmulas certeiras. Dubet (1997) afirma que “[...] cada vez que se entra na 

sala, é preciso reconstruir a relação [...] É cansativo, cada vez, é preciso lembrar as regras 

do jogo; cada vez, é preciso reinteressá-los, cada vez, é preciso ameaçar, cada vez, é preciso 

recompensar [...]” (p. 225). Nem sempre essa tentativa de reconstrução torna-se efetiva, já 

que os estudantes têm outras preocupações, tais como: 
 

Os alunos são adolescentes completamente tomados pelos seus problemas de 

adolescente e a comunidade dos alunos é “por natureza” hostil ao mundo dos 

adultos, hostil aos professores. Eles podem encontrar um professor simpático, 

eles podem encontrar um professor interessante, mas de qualquer forma, eles 

não entram completamente no jogo. Eles permanecem nos seus problemas de 

adolescência, de amor, de amizade e o professor fica sempre um pouco frustrado 

porque, mesmo se alunos queiram, individualmente, estabelecer relações com os 

professores, coletivamente, eles não querem tê-las (Dubet, 1997, p. 226).  

 

Vê-se, aqui, elucidada, a dimensão psicológica da adolescência que também ocupa 

papel importante no trabalho diário de reconstrução da prática docente. Um estudo 

realizado sobre os processos de escolarização dos adolescentes de periferia urbana, cuja 

característica central é a circulação pelos espaços escolares, evidenciou a escola como um 



 
CARLA B. MEINERZ e LUCAS A. GASPAROTTO 
 
 

 
28 

espaço em que se pratica preferencialmente a sociabilidade e apontou-se para um rearranjo 

nas relações de poder presentes na mesma. Esse rearranjo diz respeito a um alargamento 

nessas relações a que o adolescente está conectado, num descompasso entre as formas de 

socialização propostas pela escola e pela família, assim como os processos de 

democratização vividos atualmente. A importância da escola persiste, mas sua função 

socializadora e civilizadora, em seu aspecto institucional constituído historicamente, 

transforma-se na interação com os grupos que nela ingressam
8
. 

Os caminhos da mudança estão em construção, dependem de ações coletivas que se 

concretizam no cotidiano e que são capazes de criar laços. Gonzalez Arroyo afirma, a partir 

de suas andanças e assessorias pelo Brasil, que milhares de educadores estão redefinindo 

suas práticas diárias e que a realidade da infância e da adolescência na periferia urbana vem 

exigindo “[...] uma perícia e uma arte própria de um ofício de artífices, de mestres [...]” 

(Gonzalez Arroyo, 2000, p. 248). A experiência dos Movimentos de Renovação 

Pedagógica (MRP)
9
, na Espanha, são exemplo extraordinário nessa iniciativa. Trata-se de 

grupos autônomos de educadores que se organizam para trocar reflexões e experiências 

inovadoras, tanto sobre o vivido na sala de aula, quanto na escola. Reúnem-se em grupos, 

organizam seminários e encontros de formação, que são independentes da ação do Estado. 

Caracterizam-se pela preocupação com o compromisso social, cultural e político do 

educador. 

Um dos compromissos do educador pode ser com a constituição da autonomia do 

educando e de si mesmo em seu espaço laboral e coletivo. 

Conclui-se com a referência da busca da autonomia, misteriosamente perdida nos 

ambientes escolares aqui refletidos e observados. Autonomia entendida como escolha 

apoiada nas possibilidades concretas que se apresentam e construída na relação entre 

sujeitos igualmente reconhecidos como capazes de estabelecer acordos. Num contexto que 

pressupõe o reconhecimento de uma ordenação imposta pela força externa, que pode ser 

representada pela violência física ou simbólica. Tal busca é tarefa árdua e cotidiana, é tijolo 

por tijolo. Decididamente os jovens alunos, assim como os professores em geral, têm 

dificuldades na constituição de suas autonomias e isso sugere a tomada de atitude por parte 

das instituições escolares e a necessária reflexão: nas relações que se desenvolvem dentro 

das escolas, que tipo de moral está sendo construída?  

As questões aqui trabalhadas só fazem sentido se pensadas individual e coletivamente, 

pois o labor do professor é mais do que saber fazer ou agir, é também pensar sobre o vivido 

na perspectiva da prática que se refaz com a teoria e vice-versa. Assim, cria-se novas 

possibilidades pedagógicas e compreende-se os professores em suas trajetórias e em 

possível contínua formação, capazes de enfrentar cotidianamente os mistérios das relações 

pedagógicas. 
 

 

Notas 
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1
 As turmas eram de sexta série porque, em 2010, vivia-se o contexto de gradual ampliação do ensino fundamental de 

nove anos, com a inclusão das crianças de seis anos de idade, a partir da implementação da Lei no 11.274, de 6 de 

fevereiro de 2006. 
2
 As avaliações finais do estágio estão disponíveis em: GASPAROTTO, Lucas André. Relatório de estágio curricular 

obrigatório em Ensino de História. FACED/UFRGS, 2010. CD-ROM. Catalogado na biblioteca da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram aqui reproduzidas ipsis litteris. 
3
 “Afu” é uma expressão utilizada pelos alunos para expressar muito ou demais. 

4
 Registre-se que toda a reflexão foi desenvolvida com base em apenas uma das duas turmas nas quais se realizou o 

estágio. Na outra, talvez por ser uma turma menor, composta de apenas 15 alunos, a relação ocorreu de maneira bem 

diferente, o que pode ser constatado através da avaliação final da disciplina realizada por três alunos: [...] Ele não grita 

nas aulas dele [...] (Aluno J); [...] a aula do sor é bem legal, ele é super ingraçado, mas sabe brincar na hora certa. Mas 

ele é bem rígido (Aluno K); Bom a aula do sor Lucas é descontraída e ao mesmo tempo deu pra aprender muita coisa 

[...] (Aluno L). 
5
 Ao realizar uma abordagem baseada em Walter Benjamin (1994), utiliza-se de alguns conceitos que são favoráveis a 

esta reflexão. Não há, contudo, a intenção de esgotar a complexidade de sua obra.  
6 Dados de pesquisa publicados em MEINERZ, Carla Beatriz. 

História Viva: a história que cada aluno constrói. Porto Alegre: Mediação, 2001. 
7
 Verso de Construção, composição de Chico Buarque (2010).  

8
 Trata-se da tese de doutorado publicada em MEINERZ, Carla Beatriz. Adolescentes no pátio: outra maneira de viver a 

escola. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2009. 
9
 Martinez Bonafé (1999) explicita a história e a experiência desse movimento na Espanha. 
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