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Resumo: O presente trabalho parte da experiência com a prática do Estágio Supervisionado, disciplina 
presente no currículo do curso de Licenciatura em Ciências Sociais. Pautando-me em Bourdieu 
(1989), estendo seu conceito de campo ao ambiente escolar, ao entender que no interior de cada sala 
de aula se relacionam alunos que compartilham um determinado habitus, e assim têm suas regras, 
símbolos e modos próprios. Através das observações feitas em sala, foi possível apreender diferentes 
matizes de significações, que funcionam como marcadores sociais, e que são vivenciadas de diversas 
maneiras, de acordo com as relações as quais as/os jovens estudantes estão imersos, que vão além do 
espaço escolar - como as relações tecidas pelos alunos e alunas em seus contextos familiares, gênero, 
classe social, e que vêm a somar-se em suas identidades como estudantes e tornarem-se presentes nas 
questões postas por estes em relação à sociologia. Deste modo, busco salientar a importância da 
prática de estágio, já que extrapola o ambiente escolar e permite que este seja entendido como um 
campo de pesquisa. E também a importância da teoria sociológica, com sua possível aplicabilidade e 
talvez como espaço privilegiado para responder as questões que surgem e urgem o universo juvenil. 
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O presente trabalho é decorrente da prática de estágio realizado no Colégio 

Vicente Rijo, na cidade de Londrina-Pr, paralelamente com as disciplinas Estágio 

Supervisionado e Ensino de Sociologia, que fazem parte da grade curricular do curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. 

O estágio teve início em abril deste ano, quando iniciei o acompanhamento 

de três turmas de 3º ano do ensino médio noturno. ‘Fui apresentada aos alunos pelo professor 

José Gonçalo Jr, que já me conhecia em decorrência da realização de estágio no ano anterior. 

Saudei os alunos e sentei-me, como de costume, mais ao fundo da sala, em um dos cantos, 

para poder abranger um maior campo de visão. Os alunos ficaram ao mesmo tempo curiosos e 

tímidos, como se eu houvesse abalado um estado ou um ritmo anterior’1. 

Com o decorrer do tempo, minha presença – nunca neutra – em sala de aula, 

foi sendo assimilada pelos estudantes, e ganhando novos contornos e significados, surgiram 

questões que levaram a uma outra forma de olhar, e a um possível eixo de análise. Neste 

                                            
∗ Graduanda do curso de Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina-Pr  
1 Trecho do caderno de campo feito por mim durante as observações em sala de aula. 



processo, pude perceber o posicionamento de parte dos alunos, como sujeitos imersos em uma 

série de papéis sociais, que ora se atrelavam, ora se superpunham ao papel de estudantes.  

Proponho-me aqui a pensar cada turma como um campo, nos termos de 

Bourdieu (1989), ao entender no interior de cada sala de aula se relaciona com os alunos que 

compartilham um determinado habitus, e assim têm suas regras, símbolos e modos próprios, 

com uma relativa autonomia, na medida em que este campo pode ser  perpassado por hábitus 

ou disposições de outros campos.   

 

O vínculo entre teoria e prática 

Durante o período de realização da atividade de estágio, houve a procura de 

diálogo por parte dos alunos, que passaram a relatar situações pessoais vividas por eles, 

buscando talvez um “olhar sociológico” nas possíveis respostas que eu, representada como 

uma  futura  socióloga, poderia lhes oferecer. 

Assim, foi-me possível perceber a multiplicidade de relações e papéis 

familiares na medida em que alguns jovens relataram-me suas experiências em sala de aula, 

bem como quando expuseram suas indagações, antes de entrarmos na sala de aula, ou à saída 

para o intervalo. 

É importante ressaltar que no relato de alguns jovens, o que me chamou a 

atenção foi a representação que alguns alunos possuíam de suas famílias ou do modo como 

almejavam construir um futuro núcleo familiar. A família apareceu muitas vezes como espaço 

de trocas, perpassado por relações de amparo e afetivas. 

Deste modo, confirmou-se a possibilidade de se pensar a sala de aula como 

um campo, ou seja, como um espaço social consolidado, onde os atores envolvidos agem a 

partir de regras e habitus compartilhados, onde eventualmente pode ser permeado por 

disposições de outros campos. 

Pode-se ainda entender o campo de pesquisa em questão – o ambiente 

escolar, seus alunos e as relações por estes tecidas, como reflexo do macro, ou seja, das 

diversas mudanças estruturais que envolvem a sociedade, transformando as instituições e 

relações, como a escola e a família. Deste modo, pareceu-me ser importante confrontar estes 

conceitos à teoria da sociologia no ensino médio.  

Cabe ainda, evidenciar a importância do ensino de sociologia, na medida em 

que demonstrou ser possível a aplicabilidade da teoria sociológica ao dar espaço suficiente 



aos alunos, sendo este talvez privilegiado para responder as questões que surgem e urgem o 

universo juvenil.  

Assim, a realização da prática de estágio para a habilitação em Licenciatura 

em Ciências Sociais possibilita que se extrapole as limitações encontradas entre teoria e 

prática do ensino, pois o ambiente escolar nos proporciona um campo muito favorável ao 

estudo da juventude urbana, já que abrange uma multiplicidade de identidades juvenis em seu 

interior.  

 

Algumas considerações sobre família, identidades e juventudes: 

Quando as questões postas pelos alunos/as apontaram temas recorrentes, 

como seus relatos que apontavam o modo como experienciavam o ‘ser jovem’, ou suas 

vivências em relação à família, foi-se delineando um possível eixo de análise. A partir disso, 

concomitantemente com as observações feitas em sala de aula, passei a realizar leitura de 

autores da antropologia, da sociologia e de áreas afins que abordassem os temas família, 

gênero e juventude. Também me pautei em estudos sobre educação, além de autores clássicos.   

Assim, estes temas são aqui fundamentalmente considerados históricos e 

socialmente construídos, e, portanto, passíveis de mudanças ideológicas, normativas, 

interpretativas, etc.  

A juventude, categoria que remete a uma série de conceitos em nossa 

sociedade (como rebeldia, imaturidade, imprudência, liberdade, etc...), deve ser entendida em 

suas especificidades, já que é experimentada de diferentes maneiras, de acordo com as 

relações nas quais os jovens estão imerso. É no âmbito destas relações que são formadas suas 

identidades, a partir de diferenças culturais, econômicas, religiosas, de gênero, no papel que 

estes sujeitos ocupam no interior da família a qual fazem parte, seja como filho (a), seja como 

mãe ou pai, etc... 

Portanto, optei em fazer referência à categoria utilizando a palavra 

‘juventudes’, por concordar que este comporta melhor as múltiplas e possíveis identidades 

vivenciadas pelos sujeitos. 

Em termos sociais, embora os recortes etários ainda sejam variantes, a  

juventude pode ser compreendida como o período de 15 a 24 anos de idade. Vale ressaltar que 

esta divisão varia inclusive de país para país, já que relaciona-se diretamente com a esfera 

constitucional e de políticas públicas. 



Esta delimitação foi adotada em 1985, no Ano Internacional da Juventude, a 

Assembléia Geral da ONU, quando esta subscreveu diretrizes visando uma maior atenção a 

este grupo, e definiu jovens pela primeira vez, como pessoas entre 15 e 24 anos, entendendo 

que isto não causaria prejuízos às outras definições dos países membros. 

As autoras Camarano, Mello, Pasinato, e Kanzo (2004), apontam, com 

referência à CEPAL (2000), que esta demarcação teria sido fundamentada em períodos de 

transição no ciclo de vida:  

(...) o limite inferior considera a idade em que já estão desenvolvidas as funções 
reprodutivas, que diferencia o adolescente da criança e repercutem na sua dinâmica 
física, biológica e psicológica. O limite superior diz respeito ao momento em que os 
indivíduos normalmente concluem o ciclo da educação formal, passam a fazer parte 
do mercado de trabalho e constituem suas próprias famílias, caracterizando assim, 
de forma simplificada, a transição para a fase adulta (CAMARANO, 
PASINATO, LEITÃO e KANZO, 2004, p.19). 

 

Porém, é necessário ressaltar que o período em questão, além de extenso 

pode comportar elementos arbitrários e não abranger as diferenças da categoria “pois a 

juventude, o jovem e seu comportamento mudam de acordo com a classe social, o grupo 

étnico, o gênero, o contexto histórico, nacional e regional, etc” (GROPPO, 2000 pp. 9-10). 

Se entendida como a fase em que o indivíduo busca por autonomia, vive um 

período de construção de identidade, do senso coletivo e de experimentações, a juventude 

moderna na sociedade ocidental seria caracterizada também pelo fato de manter relações 

importantes entre a família e a escola, sendo estas as mais importantes agências de reprodução 

social. 

“(...) a juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada ou 
pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar 
uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma 
situação vivida em comum por certos indivíduos. (GROPPO, 2000, p.8) 

 
A expansão da instituição escolar e, mais recentemente, sua democratização, 

fazem com que esta mereça ser pensada como um espaço de intensificação e abertura das 

interações sociais, e neste sentido, como própria à ampliação da experiência da condição 

juvenil, sendo fator fundamental em relação às práticas de lazer, consumo, preferências e 

estilos, que desaguaria na formação de identidades e, em última instância, levaria à sua 

inserção no mercado de trabalho. 

 Deste modo, poder-se-ia considerar a escola como um importante espaço 

que assegura a reprodução social e cultural dos diferentes grupos e classes, ou seja, um 

importante elemento formativo. 



Vale ressaltar as mudanças ocorridas na esfera do trabalho, em particular do 

trabalho assalariado. Este, que poderia permitir a passagem para a vida adulta via 

independência financeira e até mesmo ascensão social a alguns jovens, agora não é acessível à 

grande maioria. 

Neste sentido, as autoras Camarano, Mello, Pasinato, e Kanzo (2004), 

apontam que esta passagem, anteriormente concebida como linear – correspondendo à saída 

da escola, entrada no mercado de trabalho e saída da casa dos pais, para posteriormente 

constituir o próprio núcleo familiar – pode não ocorrer de modo a prever a idade destes 

eventos, o que antes, no modelo tradicional, era possível.Além disso, a passagem por estas 

etapas pode ocorrer em diversas ordens, em maior ou menor tempo (CAMARANO et al, 

2004, p. 18). 

  Além da instabilidade referente à entrada no mercado de trabalho, as 

autoras fazem referência a uma instabilidade nas relações afetivas, vivenciada inclusive por 

casamentos/ descasamentos, como exemplo, o fato de que “muitas jovens ainda nos seus teen 

estão optando pela fecundidade precoce como forma de inserção no mundo adulto” (2004, p. 

13). 

Assim, a escola, o trabalho e a família, que antes eram condicionantes do 

ingresso à vida adulta, demarcando sua entrada para esta fase, parecem não ser suficientes 

para demarcar uma norma ou padrão. Na medida em que o amadurecimento psicossocial 

relaciona-se com estrato social ao qual o jovem está imerso, a passagem para o status de 

adulto pode diferir de acordo com a classe social: 

 

“Nas camadas de renda mais baixas, podem ser  precocemente impostas tarefas e 
responsabilidades para as quais os jovens não estão, necessariamente, preparados 
para assumir.Isso, por sua vez, pode antecipar características próprias da vida adulta, 
tais como a inserção no mercado de trabalho, o suprimento do seu sustento e a 
constituição de família” (CAMARANO, MELLO, PASINATO, E 
KANZO, 2004, p. 21) 

 

Jovens de famílias com renda mais elevada, por sua vez, podem prolongar a 

permanência nas instituições de ensino e na casa dos pais, não assumindo os papéis 

associados à vida adulta, acima referidos. Em ambos os casos, tem-se o Estado e a família 

como promotores desta socialização, “assume-se aqui que a família e o Estado afetam a 

constituição identitária e social dos jovens, funcionando como agentes promotores de suas 

potencialidades ou de acirramento da sua condição de vulnerabilidade(CAMARANO, 

MELLO, PASINATO, E KANZO, 2004, p. 21) 



Assim, é possível afirmar que a entrada para a vida adulta comporta vários 

modelos, inclusive em relação aos arranjos familiares, seja no que tange à composição destes 

onde a família ainda é considerada e organizada como base para o indivíduo, ou para aqueles 

que compõem um novo núcleo familiar diferente do modelo considerado tradicional.  

De acordo com o autor Miguel Abad, (apud SPOSITO, 2005, p. 91), haveria 

uma crise das instituições tradicionais, que antes eram responsáveis pela transmissão da 

cultura adulta hegemônica. Além desta função, que conferia, inclusive eficácia simbólica de 

ordenação social, as instituições tradicionais não estariam cumprindo as funções de 

assistência que outrora comportavam. 

A associação entre “família” e “crise”, se daria na medida em que a primeira 

“ya no asegura las funciones de asistencia de las que em otros tiempos se encargaba (...). Las 

funciones que conserva, como la socialización de los hijos, son compartidas con otras 

instituiciones”. ( Segalen, 2000, p.19) 

Assim, a família é tida, tanto como espaço de produção de crianças, como 

instância moralizadora e socializadora dos jovens, devendo assegurar sua integridade moral. 

Porém, a tarefa de socializar e garantir a reprodução social acaba muitas vezes não 

correspondendo às políticas públicas adequadas.  

 
  “(...) associam-se à heterogeneidade no interior do próprio grupo populacional 
jovem as diferenças condicionadas pela sua posição social e de sua família, sua 
origem, raça e sexo. Os jovens são indivíduos que estão sendo construídos com base 
nas suas características pessoais e nas informações, experiências e oportunidades 
propiciadas pela família e pelo contexto social em que vivem, aí incluídas as 
políticas públicas. Os contextos diferenciados ampliam ou restringem as 
possibilidades diferenciadas dessas jovens e definem vulnerabilidades 
diferenciadas” (CAMARANO, MELLO, PASINATO, E KANZO, 2004, 
p. 19) 

 

Segundo Giddens (1993), os laços matrimoniais, que no século XIX 

resultavam de influências burguesas, passaram a se basear em fatores não só econômicos. 

Assim, teria surgido o amor romântico. Assim, os relacionamentos pressupunham vínculos de 

parentesco mais amplos, o que denotaria que a esfera doméstica passasse a ser um ambiente 

onde os indivíduos pudessem buscar apoio inclusive na ordem do emocional.  

Deste modo, a transmutação do amor, assim como da sexualidade, podem 

ser pensados como fenômenos da modernidade. Juntamente com estes, emergem questões da 

ordem da reflexividade e da auto-identidade. Na medida em que a ordem social agrega tanto a 

ordem normativa quanto o “desvio”, cabe problematizar em que medida estas instituições 



trazem em si elementos políticos como imperativo de ordenamento, excluindo o desviante ou 

periférico, seja no que remete ao indivíduo e suas ações, ou a modelos sociais e suas 

configurações, como a família.  

Cabe ressaltar que a categoria família merece um cuidado específico, na 

medida em que é também uma concepção imbuída de discursos e ideologias. Deste modo, 

deve ser relativizada, estendendo-se seu entendimento à diversidade de modelos familiares, e 

não somente ao nuclear, para a compreensão do caráter de reprodução social atribuído a esta 

instituição. 

 

Considerações sobre o trabalho de campo: 

Na medida em que se estendia o tempo de convivência em sala de aula, e 

que minha presença foi sendo incorporada e aceita dentre o ‘nós-alunos’, estes deixaram 

transparecer mais seus pontos de vista, e foram me colocando questões que levaram a uma 

outra forma de olhar, e a um possível eixo de análise. Estas questões referem-se ao 

posicionamento de parte dos alunos, como sujeitos imersos em uma série de papéis sociais, 

que ora se atrelavam, ora se superpunham ao papel de alunos. 

Estas confluência de identidades se colocavam evidentes nas relações  

tecidas no espaço escolar. Como o campo em questão não é isolado, acaba por  receber 

influencia da experiência que estes jovens vivenciam em outros contextos, ou outros campos.  

O interesse por parte de três alunas, em especial, foi crucial na apreensão 

dos temas juventude, família, gênero e identidade no ambiente da sala de aula. Aqui, cabe 

ressaltar que a procura por parte de alunos em sua maioria, do sexo feminino, já porta em si 

matizes de significado. 

Passei a realizar, além do caderno de campo, onde realizava anotações de 

minhas observações e impressões, entrevistas informais com alguns alunos, a partir de 

algumas frestas deixadas por estes em sala, ou no intervalo entre as aulas.  

Carol∗, uma jovem de 19 anos, é casada a 4 anos. Muitas vezes procurou-me 

para relatar as dificuldades que encontra em seu relacionamento, salientando que embora 

trabalhe fora, estude e almeje entrar na universidade no próximo ano, sente um maior peso nas 

tarefas de socialização de sua filha de três anos de idade. 

                                            
∗ Os nomes citados no corpo do texto aqui foram trocados, por não haver negociado com as alunas a permissão 
de colocar seus nomes reais até a presente data. 
 



Relatou-me certa vez que sua filha, sob os cuidados da tia, disse a esta que 

não queria brincar com ela, por ela ser “preta”, rejeitando seu contato físico. Como presenciou 

a cena, de pronto buscou esclarecer à filha que como seu avô materno possuía “sangue 

negro”, ela era negra, e assim também ela, sua filha, o possuía. Buscou ressaltar que sua tia a 

cuidava e a amava, e que estas diferenças são apenas físicas.  

Quando tratou deste episódio ao marido, buscando seu posicionamento e seu 

auxílio para “trabalhar” a questão na educação da filha, este não se mostrou disposto ou 

interessado, preferindo deixar esta tarefa, como a de comprar roupas e outras coisas 

necessárias à pequena. Fazendo uma avaliação de seu casamento espontaneamente, disse-me 

que este só é tão bom por ambos terem emprego, e ganharem juntos, mais de quatro mil reais 

ao mês, e que se esta renda faltasse, ela certamente enfrentaria muitos atritos em sua relação 

com o marido. 

Juliana*, outra jovem de 18 anos, relatou-me as dificuldades e questões 

encontradas por ela em sua experiência como mãe, já que é viúva há dois anos. Sua filha, de 

três anos, recebe os cuidados da avó materna, numa relação de auxílio e afeto. 

Renata*, aluna que trabalha e estuda no período noturno, levou a filha de 5 

anos para acompanhá-la em  suas aulas, e expôs sua condição de mãe de dois filhos, dizendo 

que não tem com quem deixar a pequena, e que não pode mais faltar, sob pena  de reprovar de 

ano. E acrescentou: “É difícil... além dessa tenho mais um menino de 7 anos. Imagina...” 

Estas jovens expressam a multiplicidade de vivências possíveis, no 

ambiente escolar, já que o papel de estudante acaba sendo fundo para outras questões, como 

poder oferecer um “futuro melhor à filha”, ou poder ensiná-la corretamente, “diferente de 

como fui ensinada”. 

Assim, estes informantes, já são mães ou pais, jovens que já teriam entrado 

para o mundo adulto em decorrência desta experiência, que demanda agora uma 

responsabilidade, e por isso, uma postura diferente em relação ao estudo.  

Cabe ressaltar a construção do vínculo entre os cônjuges no depoimento de 

Carol, que mais do que buscar uma divisão das tarefas de educar a filha, procura um 

‘compartilhar’. Outro fator a ressaltar é a da negociação com o marido destas tarefas e em 

relação ao próprio casamento, que aparece como um lócus perspassado tanto pela busca de 

segurança emocional, quanto pela questão material, que acaba sendo salientada, mas agora 

como uma escolha individual. 

Através da experiência de estágio, pude analisar como as relações entre as 

categorias juventude e gênero eram vivenciadas nas relações familiares, por alguns alunos. Já 



que muitos deles já constituem núcleos familiares, sejam eles patriarcais ou mononucleares, 

certamente possuem relatos e vivências que muito contribuirão para estudos sobre os temas, à 

medida que estes confrontam os diversos papéis, deveres e posturas em si atribuídos.  

 

A importância do estágio na formação do professor: 

O estágio, etapa de caráter fundamental na formação em licenciatura, para 

além de servir de modelo ou para confirmar e desenvolver a aptidão para o exercício da 

profissão , proporciona espaço para novas questões, novos meios de se pensar a tarefa de 

ministrar aulas, e através disso, buscar intervir na realidade, na práxis com o ambiente escolar 

e o mundo dos alunos, onde nos encontramos imersos. 

A autora Selma Garrido Pimenta (2001), mostra que em Marx, práxis 

corresponde à atitude humana teórico-prática de transformação, tanto da natureza quanto da 

sociedade, que vai além de conhecer e  interpretar o mundo – aspecto teórico. A práxis seria 

então, o processo de transformá-lo, e a teoria seria, pois, base da  ação, e atividade consciente 

dos homens, que decore da própria teoria. 

De acordo com a autora, o estágio compreende uma atividade cognoscitiva 

(conhecer) e teleológica (estabelecer finalidades), antecipar idealmente uma realidade que 

ainda não existe, mas que se almeja alcançar. 

Por isso, estágio não é somente uma etapa burocrática a ser cumprida, mas 

também uma metodologia, que permite superar a fragmentação entre a teoria e a prática, à 

medida que pressupõe uma atitude investigativa, envolvendo reflexão e intervenção. 

A atitude investigativa iniciou-se concomitantemente com minha inserção 

na sala de aula, permitindo desenvolver a observação, e através desse olhar mais apurado 

sobre a realidade empírica, apreender a especificidade de cada turma, cada aluno, e também 

da ação do professor em cada aula, revelando que não existem técnicas para dar aula. 

 Fica claro também que o estágio não consiste em ensinar a ensinar, mas 

uma maneira de agir, de intervir no mundo dos alunos: uma aula para cada realidade. Como 

diz Pimenta:  

“a educação é uma prática social. Mas a prática não fala por si mesma. Exige uma 
relação teórica com ela. A pedagogia, enquanto ciência (teoria), ao investigar a 
educação enquanto prática social, coloca os ‘ingredientes teóricos’ necessários ao 
conhecimento e à intervenção na educação (prática social).”  (PIMENTA, 
2001:93) 

 



A prática no estágio acaba sendo o ponto de partida do conhecimento, como 

base da teoria, que torna a prática orientada conscientemente, já que o estágio permite 

observar a prática in loco, observar na prática a teoria aprendida e observar a teoria ser 

transposta na prática, o que reforça a idéia de que não existem fórmulas, técnicas, mas um 

processo que envolve a subjetividade, a interação e a vontade que se expressa pelo fazer, e 

cada situação deve se pautar respeitando às diferentes situações de ensino e a e singularidade 

de cada histórico, que é o aluno, neste processo de ensino que é, acima de tudo, uma prática 

social. 

Vislumbrar o ensino enquanto uma forma de intervir, pode e deve ser 

potencializado na formulação de propostas, na busca de soluções aos problemas tanto 

quotidianos quanto estruturais. Vale lembrar que o limite entre a esfera macro – problemas 

estruturais, sociais, econômicos e políticos – dos sistemas de ensino e suas explicações no 

âmbito do quotidiano escolar - o espaço escolar como um todo, a instituição em questão, os 

profissionais envolvidos – só pode ser vislumbrado à luz da mediação mesma entre teoria e 

prática. 

Deste modo, o estágio proporciona espaço privilegiado para a 

problematização da escola, num contexto social mais amplo, consolidando-se como uma 

metodologia de suma importância, contrariamente à desvalorização atribuída à prática, que 

por vezes é considerada como de menor importância. Esta desvalorização acaba contribuindo 

para um abismo entre atividade de professor e a de pesquisador, e perpetuando uma 

desigualdade que além de se desdobrar em aspectos objetivos, como diferenças em relação à 

remuneração e status, inviabiliza a construção de um conhecimento que extrapole a teorização 

feita em um papel, dificilmente rompendo com as barreiras entre o meio acadêmico e o 

contexto escolar. 

Assim, a universidade acaba sendo pensada como um local inatingível, 

caracterizado por Santos (1997), como ‘torre de marfim’, um lócus do ensino teórico, que 

forma intelectuais aptos a se aprofundar no estudo das teorias, e muitas vezes aquém aos 

problemas do mundo empírico. 

A formação do professor diferencia-se da do pesquisador na medida em que 

este participa de seu objeto, que é o processo educativo. Pessoalmente, acredito que a vontade 

de operacionalizar o conhecimento adquirido só pode ser oriunda do processo de construção 

deste conhecimento, que se desdobra na análise, na reflexão e na própria vontade de 

intervenção. Podemos então, pensar este processo como dialético.  



O estágio como pesquisa vem a reforçar que “a atividade docente é 

sistemática e científica, na medida em que toma objetivamente (conhecer) o seu objeto 

(ensinar e aprender) e é intencional, não casuística” ( PIMENTA, 2001: 83), e que:  

 
a essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja, é o 
conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se realize como 
conseqüência da atividade de ensinar. Envolve, portanto, o conhecimento do objeto, 
o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a realidade (não-
aprendizagem) seja transformada enquanto realidade social (PIMENTA, 2001: 
83). 

 

O desafio que se coloca ao futuro professor é construir uma visão articulada, 

que se paute na consciência crítica da educação e do papel desta perante a sociedade. A 

prática da educação não pode estar desvinculada do contexto político e social, e a prática 

política quotidiana leva ao objetivo concreto posto pelas diferentes realidades – educacionais, 

culturais, históricas, sociais.  

Acredito que os cursos de Licenciatura, por todos os fatores anteriormente 

tratados, devem buscar consolidar o estágio como pesquisa, permitindo a aplicação da análise 

teórica dos contextos aos quais temos contato pela disciplina de Estágio Supervisionado, e 

através disto, entender a complexidade das práticas institucionais e as ações de todos os 

agentes deste processo: professores, estagiários, pesquisadores, alunos. 

 

Conclusão: 

 Desde o momento em que adentrei o ambiente da sala de aula, pude 

perceber que cada uma se tratava de um universo já coeso e particular, com suas regras, 

hábitos e habitus Particulares. Aos poucos pude apreender símbolos, gestos e atitudes que 

caracterizavam cada grupo, ou cada turma. 

Na medida em que o tempo transcorreu, minha presença – nunca neutra – na 

sala de aula passou a ser assimilada, talvez como alguém que pudesse dar possíveis respostas 

às várias indagações, já que me viam como uma ‘futura socióloga’ que ‘ainda ontem foi 

estudante’, como me disseram alguns alunos. 

Acredito que o lugar em que o estagiário se situa é, por este motivo 

privilegiado, ao poder abarcar em seu campo de visão e reflexão, as representações e posturas 

dos alunos perante o ensino, as aulas, o professor; bem como o inverso.  

Como me situava na liminaridade, entre não ser professora e não fazer parte 

do nós, ou seja, o ‘nós- alunos’, pude delimitar o que era mais do que um gesto, o que 



aparecia como uma postura, algo concreto na posição que alguns alunos adotavam.Com isto, é 

possível concordar inteiramente com Landowski no que segue: 

 

Se os ‘discursos’ (verbal, do olhar, do gesto, da distância mantida) nós interessa, é 
por que ele preenche não só a função de signo numa perspectiva comunicacional, 
mas porque tem ao mesmo tempo valor de ato: ato de geração de sentido, e, por isso 
mesmo, ato de presentificação (LANDOWSKI, 2002, p. 10). 

 

Outro ponto que julgo importante é a função do outro, no caso eu, que 

ocupava o papel de estagiária, para enviar ao sujeito sua própria imagem, representando-o. 

Neste processo, além de minha presença ser gerada, assimilada e representada, construíram 

paulatinamente um discurso do nós e do eu .  

Procurei utilizar estas representações como ferramentas, para que os 

discursos se reorganizassem nas linguagens, em suas relações com as questões que emergiam 

em aula, o que julgo ser fundamental para desenvolver uma atitude reflexiva diante do 

contexto social. 

Em suma, a atividade de estágio se mostrou como lócus propício para 

atestar que a teoria e a prática são indissociáveis, já que neste emergem as diferentes 

necessidades colocadas pelas realidades, tanto educacional quanto social , o que torna a tarefa 

de construir uma visão  articulada entre estas necessidades e um olhar capaz de apreender na 

prática quotidiana, os símbolos, identidades, gestos, posturas, papéis... 

Assim, o quotidiano escolar torna-se objeto concreto, um campo onde  

pode-se apreender um contexto cultural, histórico, social e político, onde abarca o que é 

próprio da sociologia e vem a constituir o ethos de seu ensino: a educação como prática 

social. 
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