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DAS MENINAS NO FUTEBOL AO ESCREVER NO CADERNO 100 VEZES: entre 

os saberes da tradição pedagógica e os da ciência da educação. 
  

Introdução 
Embora ensinar seja um ofício universal (GAUTHIER ET ALL, 1998, p. 17) e 

fundamental à nossa sociedade, ainda não existe clareza dos saberes práticos que 
lhe são próprios. Sabemos que existem determinados conhecimentos dos quais os 
professores se abastecem para dar conta das demandas específicas da ação 
didático-pedagógica, entretanto, eles não são tão explícitos como deveriam ser. 

De modo geral, há ainda quem considere que o ofício de ensinar possa ser 
traduzido pela idéia da transmissão de conhecimentos daquele que sabe um pouco 
mais – sujeito que ensina – àquele que sabe menos – sujeito que aprende. Mas, 
ensinar não é tão simples tampouco fácil como parece, pois se trata de lidar 
diretamente com o cabedal de conhecimentos e saberes produzidos pela 
humanidade, ou seja, imbricado na ação entre o sujeito que ensina e o sujeito que 
aprende existe um objeto a ser ensinado/aprendido ao qual nomeamos “conteúdo de 
ensino”. É possível sinteticamente dizer que o ofício de ensinar constitui-se numa 
relação triádica entre quem ensina, quem aprende e o que é ensinado/aprendido. 

Mas, que fenômenos são inerentes ao ato de ensinar? O que é preciso para 
saber ensinar? Quais saberes são mobilizados nessa ação pedagógica? Embora 
tais questões não sejam tão recentes quanto parecem (já no início do século 
passado, pesquisadores buscavam “fórmulas” para um ensino eficiente) somente há 
alguns anos essa busca por conhecer o que acontece na sala de aula tomou corpo 
no meio acadêmico. Das várias pesquisas realizadas em diversos países, inclusive 
no Brasil, para tentar descrever a prática docente, podemos destacar duas valiosas 
contribuições, que nos ajudam a entender esse nosso ofício: 

1) ensinar é muito mais complexo do que se imagina; 
2) há um repertório de conhecimentos/saberes próprios do ensino. 

Nosso olhar no desenvolvimento dessa reflexão estará centrado nestes dois 
princípios, tomando os conhecimentos da ciência da educação e da tradição 
pedagógica como focos e partir do entendimento de que, em muitos casos, o último 
se sobrepõe ao primeiro, por estarem mais enraizados em nossa constituição 
docente, mesmo quando não nos damos conta disso. 

Para que esse exercício seja possível, tomaremos um episódio de aula 
descrito por um grupo de alunas de um curso de Pedagogia, na realização de um 
trabalho acadêmico. Esta descrição sofreu interferências a fim de resguardar a 
identidade dos sujeitos envolvidos, bem como da instituição na qual ela ocorreu, 
entretanto, preservou-se a essência do ocorrido. 

Propõe-se, portanto, um trabalho de análise do fazer docente de uma 
professora recém-formada, com base no episódio vivido e narrado, com o qual 
pretende-se desenvolver uma leitura de duas de suas atitudes que se destacaram 
no relato feito: 

a) a dissipação do preconceito de gênero nas práticas desportivas  
b) o “castigo” provocado pela briga de duas crianças, que culminou com 

a evasão de uma.  
O estudo do cotidiano escolar, segundo aponta André (2001), é de 

fundamental importância para que seja possível a compreensão de “como a escola 



desempenha o seu papel socializador, seja na transmissão dos conteúdos 
acadêmicos, seja na veiculação das crenças e valores que aparecem nas ações, 
interações, nas rotinas e nas relações sociais” (p. 39). Metodologicamente, sabemos 
que cada caso deve ser tratado como único e singular, embora permita a 
generalização em seu uso (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). Este trabalho constitui-se, 
portanto, do desenvolvimento de um estudo de caso que nos permitirá reflexões 
sobre as atitudes destacadas, salientando-se as interferências da formação 
ambiental na constituição profissional e sua sobreposição, em alguns momentos, 
aos conhecimentos teóricos, normalmente adquiridos na formação inicial. 

 
Saberes da tradição pedagógica e Saberes ciência da educação 

Gauthier et all (1998) diz que uma das condições essenciais para toda e 
qualquer profissão é a formalização (ou a constituição do corpus) dos saberes 
necessários à execução das tarefas próprias do ofício, mas  

ao contrário de vários outros ofícios que desenvolveram um corpus de 
saberes, o ensino tarda a refletir sobre si mesmo. Confinado ao segredo da 
sala de aula, ele resiste à sua própria conceitualização e mal consegue se 
expressar. Na verdade, mesmo que o ensino já venha sendo realizado há 
séculos, é muito difícil definir os saberes envolvidos no exercício desse 
ofício, tamanha é a sua ignorância em relação à si mesmo. (p. 20) 

Considerando que “o trabalho docente é uma prática social (...) que se faz 
no cotidiano dos sujeitos nela envolvidos” (AZZI, 1999, p. 45) e que a atividade 
docente é “expressão do saber pedagógico e este, ao mesmo tempo, fundamento e 
produto da atividade docente que acontece no contexto escolar, numa instituição 
social e historicamente construída” (p.45) podemos, então “conceber o ensino como 
a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o 
professor se abastece para responder a exigências específicas de sua situação 
concreta de ensino” (GAUTHIER ET ALL, 1998, p. 28). 

Em seus estudos sobre o saber docente, Gauthier et all (1998), organiza 
cinco saberes necessários ao ensino. 

a) o saber disciplinar que corresponde aos produzidos a respeito do 
mundo, pois aquilo que o professor conhece tem interferência direta 
na aprendizagem do aluno; 

b) o saber curricular que corresponde às transformações ocorridas nos 
saberes científicos selecionados pela escola para compor o programa 
de uma disciplina;  

c) o saber das ciências da educação são os conhecimentos 
profissionais adquiridos durante a formação (inicial ou em serviço) e 
que fornecem informações sobre as várias facetas do ofício de 
ensinar e da educação; 

d) o saber da tradição pedagógica pode ser traduzido por saber dar 
aulas, estando diretamente relacionado à representação que cada 
professor tem de sua profissão e da escola; 

e) o saber experiencial diferentemente dos anteriores, esse saber diz  
respeito ao aprender através das próprias ações e experiências, 
sendo um saber pessoal e privado; 

f) o saber da ação pedagógica trata-se do saber experiencial tornado 
público, compartilhado, testado cientificamente através de pesquisas 
desenvolvidas em sala de aula.  

Azzi (1999), ressalta a importância de o professor sentir-se sujeito de seu 
próprio trabalho em sala de aula, já que este “expressa a síntese [do] saber 



pedagógico possuído” (p. 42). Tal saber é parcialmente adquirido nos cursos de 
formação inicial e nas experiências cotidianas, sendo fundamento de sua ação 
docente, portanto, trata-se do “saber que possibilita ao professor interagir com seus 
alunos, na sala de aula, no contexto da escola onde atua” (p. 43). 

Diferentemente de Gauthier et all (1998), Azzi (1999) olha para os saberes 
dos professores diferenciando “saber” de “conhecimento” pedagógico. O saber 
pedagógico designa, segundo ela, o saber construído pelo professor em seu 
cotidiano, em sua docência e, de certa forma, corresponde aos saberes que 
Gauthier et all denominou experiencial e da tradição pedagógica. Já o 
conhecimento pedagógico são aqueles elaborados pelas pesquisas e teorias da 
educação e, de certo, correspondem aos saberes da ciência da educação e da ação 
pedagógica. A distinção entre “saber” e “conhecimento” é utilizado, segundo a 
autora, não para reforçar a distinção entre aqueles que pensam e aqueles que 
executam, mas “justamente [para] mostrar que o professor, muitas vezes 
considerado um simples executor de tarefas, é alguém que também pensa o 
processo de ensino” (p. 44). 

Para a análise e reflexão do episódio ao qual nos propomos, estaremos nos 
utilizando das terminologias de Gauthier et all (1998) simplesmente por considerar 
que, didaticamente, ele apresenta distinções mais específicas e que nos permitirão 
olhar para o registro buscando mais detalhes e indícios dos saberes e da utilização 
desses pela professora. 

 
Saberes de Professora 

Iniciamos nosso processo de formação professoral nos anos iniciais de 
nossa escolarização. É desde lá que começamos a construir nosso repertório de 
saberes da tradição pedagógica. Ao observar o fazer do professor e reproduzi-lo 
nas brincadeiras de faz-de-conta vamos aprendendo sobre o papel social assumido 
pelo professor na sala de aula e na escola. Assim, 

quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, já têm saberes 
sobre o que é ser professor. Os saberes de sua experiência de alunos que 
foram de diferentes professores em toda sua vida escolar. Experiência que 
lhes possibilita dizer quais foram os bons professores, quais eram bons em 
conteúdo, mas não em didática, isto é não sabiam ensinar. Quais 
professores foram significativos em suas vidas, isto é, contribuíram para sua 
formação humana. Também sobre o ser professor pro meio da experiência 
socialmente acumulada (...) sabem um pouco sobre as representações e os 
estereótipos que a sociedade tem dos professores (PIMENTA, 1999, p. 20) 

Em contrapartida, durante a formação inicial, e posteriormente na 
continuada, é que vamos adquirir os saberes da ciência da educação por meio das 
diferentes disciplinas que compõem os cursos que freqüentamos. De modo geral, 
tais conhecimentos não nos ajudam a pensar diretamente sobre o ensino, 
entretanto, são eles que “informam-no[s] sobre facetas de [nosso] ofício ou da 
educação” (GAUTHIER ET ALL, 1998, p. 31) visto que constituem-se em um 

conjunto de saberes a respeito da escola que é desconhecido pela maioria 
dos cidadãos comuns e pelos membros de outras profissões. É um saber 
específico que não está diretamente relacionado com a ação pedagógica, 
mas [lhe] serve de pano de fundo (GAUTHIER ET ALL, 1998, p. 31). 

É na sala de aula, na prática pedagógica, que esses saberes irão se revelar 
e é nela que, também, o professor assume o controle e a autonomia relativos ao seu 
processo de trabalho. “O professor, nos limites de sua autonomia e controle que 
exerce sobre seu processo de trabalho, organiza e direciona juntamente com seus 
alunos, a dinâmica da sala de aula, cujos efeitos vão além dos muros da escola” 



(AZZI, 1999, p. 37/38), esses saberes, acumulados e consolidados na prática do 
ensino, formam, segundo destaca Rockwell (1986 apud AZZI, 1999) a base de 
funcionamento da escola, abrindo espaço para possíveis transformações escolares. 

Acontece que, mesmo tendo certa clareza dos princípios teóricos que 
sustentam sua prática docente no cotidiano escolar, há momentos em que situações 
inusitadas cobram do professor atitudes imediatas, para as quais, deliberadamente 
ele faz uso dos conhecimentos que foram consolidados como “adequados” no curso 
de sua história e na história da Pedagogia, muitas vezes sem refletir sobre as 
sustentações epistemológicas e metodológicas de seu trabalho, tampouco dos 
princípios que regem a ação desencadeada ou os modos inusitados de agir. Ou 
seja, ao mesmo tempo em que “imita” ou mesmo “reproduz” o fazer de outros 
professores, o professor elabora novos modos de agir e novos saberes, obviamente, 
fruto das experiências vividas, compartilhadas e mediadas pelos tantos outros que o 
ajudam em sua constituição de professor. 

Ao defrontar com os problemas da sala de aula, que são bastante 
complexos, [o professor] lança mão dos conhecimentos que possui, de uma 
maneira original e, muitas vezes, criativa, elaborando sua própria forma de 
intervenção na sala de aula. Mas esse processo de elaboração do professor 
é ainda empírico, faltando-lhe uma organização intencional do saber que 
constrói.  (AZZI, 1999, p. 44) 

Um exemplo disso é a idéia de feminilização do magistério, prevalecente nas 
series iniciais e da educação infantil, em pleno século XXI. 

Embora se busque a todo custo mostrar e provar que a emancipação social 
feminina, Kramer (2003) nos alerta que a “imagem da mulher marcada de 
fragilidade, de docilidade, de fraqueza, de inferioridade” (p. 180) ainda é passada às 
crianças através de palavras e expressões comuns do tipo “Você já é uma mocinha” 
ou “Homem não chora” ou “Você não pode jogar futebol, não, porque vai se sujar 
toda”... dentre tantas outras. Em situações de diálogos com nossos alunos ou filhos, 
por exemplo, nós mesmas ainda proferimos palavras carregadas de “uma idéia de 
mulher fraca, em oposição ao papel forte da mulher-mãe-professora” (p. 180). 

A questão do gênero é essencialmente social, mas infelizmente, ainda é 
pouco discutida na escola e, principalmente, nos cursos de formação de 
professores. Souza (2006), embasada em Scott, salienta que “o gênero justifica a 
percepção dos processos corporais através de uma construção social de sentidos 
estabelecidos na determinação do caráter dos indivíduos e suas relações com os 
conceitos de masculinidade e feminilidade” (p. 15), ou seja, aprendemos meninos e 
meninas / homens e mulheres, a ter gostos diferentes, a “saber-fazer” coisas 
diferentes e a expressar nossas preferências e habilidades através do nosso corpo. 

É importante não confundirmos gênero e sexo: “o sexo refere-se à 
identidade biológica de uma pessoa, e o gênero diz respeito à construção como 
sujeito masculino ou feminino (...) de acordo com os indicadores anatômicos 
sexuais” (SOUZA, 2006, p. 17, 19) Neste contexto, a educação escolar  

contribui para a formação de uma identidade de gênero nas crianças, 
levando-as a comportarem-se como alunos ou alunas. Na escola, as 
situações de ensino-aprendizagem, o discurso educacional e a prática 
pedagógica condicionam as interações que acontecem entre os sexos, 
modelando perfis sexuais e esculpindo uma mentalidade que atribui 
características diferenciadas para cada sexo (SOUZA, 2006, p. 22). 

Isso nos faz entender que as expectativas geradas e as relações tecidas nas 
práticas docentes interferem no processo de constituição de regras, valores e 
normas do feminino e do masculino junto aos alunos, da mesma forma e na mesma 
proporção que a família. É por isso que, prioritariamente, em relação à educação 



infantil é preciso ter muita clareza de que “as crianças possuem um jeito próprio de 
pensar o mundo e vão construindo seu conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com o meio e com as outras pessoas” (SOUZA, 2006, p. 36). 

O conhecimento de como essas relações de gênero são construídas, no 
transcorrer da história como produto cultural e de como ela é “moldada” ou 
“remoldada” é de extrema importância para a mudanças nos olhares pedagógicos 
sobre a dimensão do papel e da função da escola, no que diz respeito à presença da 
sexualidade, do gênero, da raça, da classe e da etnia no currículo, nos 
procedimentos de ensino, nas atividades e materiais didáticos, nos processos 
avaliativos, nos discursos escolares... nos saberes de professores. É por esse viés 
que olharemos o episódio descrito a seguir. 

 
O episódio 

Maria tinha acabado de se formar professora quando começou a lecionar na 
Escola Cavalinho, de Educação Infantil. 

Os alunos a adoravam, seu jeito brincalhão e divertido de trabalhar fazia 
com que as crianças aprendessem sem muita dificuldade. 

As aulas de Recreação eram as mais esperadas, pois as crianças sabiam 
que a cada dia a professora ensinava uma brincadeira diferente. Já haviam 
aprendido a brincar de “Toca do Coelho”, “Amarelinha”, “Pique-esconde”, “Corre 
Cotia”, “Queimada”, “Batata Quente” e mais um monte de outras brincadeiras. 

Naquele dia, Maria reuniu as crianças e disse que as separaria em duas 
equipes mistas (meninos e meninas) para brincar de FUTEBOL.  

___ Futebol? Imagina se menina sabe jogar futebol! – comentou um dos 
meninos, enquanto todos eles davam risadas. 

___ E por que meninas não sabem jogar futebol? – logo retrucou a 
professora. 

Sem dar muita “bola” aos comentários dos meninos, Maria começou a falar 
sobre a grande “paixão” dos brasileiros. As crianças, sentadas no chão ouviam 
atentamente as informações da professora, que acabou por contar coisas que nem 
mesmo os meninos sabiam  

___ É mesmo, tia? – diziam eles entre uma informação e outra. 
Finalmente, Maria conseguiu expor com clareza as regras do jogo, separar 

as equipes – como ela também jogaria, a disputa pela equipe da qual participaria 
teve que ser no sorteio – escolher o juiz – claro que foi o Juninho, porque somente 
ele tinha apito e os cartões vermelho e amarelo – e começar a partida. 

Que alvoroço! Era uma correria pra lá, uma correria pra cá e uma gritaria 
que dava medo. 

___ Tia, o Pedro me derrubou! 
___ Levanta logo menino! Pega a bola e chuta! 
Um empurrava de cá, outro de lá, corre-corre-corre... 
___ Tia pega a booola! 
Assim foi durante uns 15 ou 20 minutos, quando começaram as 

reclamações: 
___ Tia, tô com sede! 
___ Quero ir ao banheiro... 
___ Owwwwww tia..... 
Bem, o melhor foi decretar o final do primeiro tempo para repor as energias 

dos jogadores que, depois do banheiro e de goles e goles de água, sentaram-se 
debaixo da sombrinha de uma árvore... 



Enquanto isso, Maria resolver contar uma história para entreter as crianças. 
Começou o segundo tempo do jogo, com o mesmo fôlego do primeiro. 
Correria pra cá, correria pra lá... de repente um... 
___ Chuta tiaaaaaaaaaaaa! 
___ Gooooooooollllllllllllllllllllllllllllllll 
___ Já era tempo! – e não é que comemoraram com a dança do Tevez! 
Mas, em meio a essa efusiva comemoração, Maria sai correndo... em 

direção a dois meninos que estavam brigando aos socos e pontapés... Até a 
professora levou! 

Bem, enquanto todos se divertiam, José e João começaram a provocar um 
ao outro com apelidos. José é tido como o valentão da turma e todos têm medo 
dele. Já João, é baixinho e gordinho e todos costumam apelidá-lo. 

José chamou João de “rolha de poço”, “gordo” e puxou sua camiseta, só que 
a professora não viu isso acontecendo porque foi bem na hora do gol. Então quando 
a professora chegou a briga já estava feia. Não deu outra, Maria separou os dois e 
levou-os para a Diretoria. 

As crianças ficaram muito tristes de o jogo acabar com uma briga dessas. 
Logo que voltou a professora levou todos de volta à sala de aula. Ela estava 
visivelmente muito brava, tanto que “mandou” todas as crianças escreverem no 
caderno, 100 vezes: EU NÃO VOU COLOCAR APELIDO NOS MEUS AMIGOS. 

No dia seguinte, João não foi à escola. E durante o resto da semana ele 
relutava muito em entrar e, já dentro da escola, chorava muito e ficava sempre 
afastado dos colegas, com medo de que José o apelidasse novamente. Dias depois, 
todos ficaram sabendo que os pais de João o haviam transferido para outra escola. 
José ficou triste ao saber do medo e da transferência de José, mas já era tarde.  

 
Uma possibilidade de olhar... 

Nesse episódio podemos visualizar a professora assumindo 
deliberadamente a idéia da igualdade de oportunidades entre os gêneros masculino 
e feminino, quando propõe como atividade comum a todos: o jogo de futebol.  

Em nossa cultura, essa prática desportiva é tida como “paixão nacional”, 
mas é vista como “coisa de homem” e que “masculiniza a mulher”, decididamente, 
“futebol não é coisa de mulher” bradam os extremistas. Aliás, recentemente 
pudemos acompanhar comentários e atitudes altamente preconceituosas feitas a 
auxiliar de arbitragem (bandeirinha) de futebol Ana Paula de Oliveira, durante os 
Campeonatos Paulista e Brasileiro. Por erros cometidos durante jogos, ela foi 
severamente penalizada, pois além das punições previstas, foi afastada tanto pela 
Confederação Brasileira quanto pela Paulista de Futebol dos jogos da primeira 
divisão, sendo encaminhada para atuar nas divisões inferiores. Será que árbitros 
homens não erram? Quando erram são severamente punidos como Ana Paula o foi? 
São punidos sim, mas mais brandamente, mesmo quando fazem parte de esquemas 
“mafiosos”, como vimos na CPI do Futebol. Outro destaque possível refere-se ás 
dificuldades encontradas pelas atletas femininas de futebol que, mesmo tendo entre 
esse elenco a “melhor jogadora do mundo” e uma medalha de prata nas últimas 
Olimpíadas, encontram dificuldades de patrocínio e salário nos clubes nos quais 
atuam. Bem diferente dos “valiosos” e “cobiçados” jogadores brasileiros, “homens”. 

Essa visão preconceituosa, no episódio, é enunciada por um dos meninos – 
Futebol? Imagina se menina sabe jogar futebol! – e nas risadas dos demais. No 
entanto, a professora assume uma postura que revela sua preocupação em dissipar, 
no espaço da escola o preconceito de gênero nas práticas desportivas. Se juntos, 



meninos e meninas, puderam brincar de “Toca do Coelho”, “Amarelinha”, “Pique-
esconde”, “Corre Cotia”, “Queimada”, “Batata Quente”, por que não poderiam, 
também juntos, jogar “futebol”? O combate a esse preconceito, junto à sua turma, é 
explicitado pela professora, por meio de sua fala – E por que meninas não sabem 
jogar futebol? – e da postura de pouca importância dada ao comentário feito. O 
conhecimento sobre futebol por ela dominado, também lhes mostra o quanto 
“meninas/mulheres” podem entender de futebol, visto que como qualquer outro 
conhecimento produzido é passível de apropriação e de acesso a todos.  

Santomé (1995, apud SOUZA, 2006), destaca que “numa situação como a 
escolar, carregada de poder de simbolização, os alunos e alunas dedicam grande 
quantidade de tempo a tentar decodificar as expectativas do professorado 
relativamente a eles e elas” (p. 82), e, como vemos no relato, a professora deixa 
claro que, em suas expectativas não apenas o conhecimento sobre o desporto, mas 
a sua prática deve ser de acesso a todos e, por conta disso, expôs claramente as 
regras do jogo, separou as equipes, escolheu o juiz e deu início à partida. 

Daolio (1997 apud SOUZA, 2006), enfatiza que a construção cultural do 
corpo (masculino ou feminino) é pontuado por uma história cultural e que muitas das 
dificuldades em igualar homens e mulheres / meninos e meninas está na dificuldade 
dos professores em superar os preconceitos solidificados culturalmente e que não 
respeitam as diferenças existentes, muito menos oferecem as mesmas 
oportunidades a todos. Essa construção cultural, entretanto, não está concentrada 
somente na escola, grande parte dessa construção advém da família, porque 
“através dos outros constituímo-nos” (VYGOTSKY, 2000, p. 25). Ou seja, 

desde os primeiros dias de desenvolvimento da criança, suas atividades 
adquirem significado próprio num sistema de comportamento social e, 
sendo dirigida a objetivos definidos, são refratadas através do prisma do 
ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto 
passa através de uma pessoa. (VYGOTSKY, 1998, p. 40) 

É dentro dessa perspectiva que se insere a idéia de que um garoto 
considerado bom num determinado esporte possui um reconhecimento e uma 
valorização de sua masculinidade, da mesma forma, “para um menino ser 
considerado ‘normal’, é quase uma obrigação gostar de futebol” (SOUZA, 2006, p. 
85 – grifos do autor). Isso nos mostra o quanto  

a influência da família é muito forte no estabelecimento de comportamentos 
masculinos e femininos, os pais transmitem a seus filhos estereótipos que 
receberam, adequando as crianças a reagirem da forma socialmente 
esperada. Desse modo, os pais têm opiniões e percepções diferentes de 
acordo com o sexo de seu filho, os quais, por sua vez, são iniciados na 
própria família. (SOUZA, 2006, p. 119) 

Também a constituição profissional da professora acontece sob o mesmo 
percurso enunciado por Vygotsky – através dos outros, do trabalho de outros 
professores nos tornamos a professora que somos, dia-a-dia vamos aprendendo e 
ressignificando os “segredos” desse ofício. Nesse aprendizado, não apenas se 
sobressaem os princípios teóricos que assumimos muitas vezes traduzidos e 
justificados a partir dos saberes da ciência da educação, emergem também, de 
nosso repertório de saberes, aqueles que foram sendo acumulados no decorrer da 
história do magistério e da nossa histórica, como alunos, na escola: os saberes da 
tradição pedagógica. 

Talvez seja por conta disso que o perfil do professor como detentor do 
saber/poder, como aquele que “estando no lugar mais alto (...) deve olhar em torno 
de si e não permitir que ninguém faça outra coisa senão olhar para ele” 
(COMENIUS, 1997, p. 211) ainda esteja presente no imaginário (desejo?) docente, 



revestido pela concepção de disciplina que trazemos conosco. Manter a disciplina é 
manter a ordem, manter todos envolvidos na atividade proporcionada e sendo 
obedientes às determinações da professora. 

No episódio narrado, em um determinado momento, percebemos que a 
ordem não foi mantida. Em meio à comemoração do gol que acabara de acontecer a 
professora saiu correndo em direção a dois meninos que estavam brigando aos 
socos e pontapés... O que aconteceu? Enquanto todos jogavam futebol, como 
determinado pela professora, José e João começaram a provocar um ao outro com 
apelidos. Provocações, agressões... atitudes que antes tidas como comum da idade, 
devido à transição do egocentrismo típico da infância, atualmente tem sido uma 
constante na escola e, por conta disso, alvo de olhares mais atentos e cuidadosos 
de educadores e de pesquisadores de várias áreas. No desenrolar dessa história, a 
professora separou os dois e levou-os para a Diretoria. Uma atitude normal, visto 
que uma ação mais severa sobre o ato deve ser levada ao responsável pela 
instituição e decidida em conjunto pelo colegiado. Ela foi encaminhada, mas a 
decisão... não temos indícios do que tenha acontecido quando do encontro da 
professora, dos alunos e da diretora.  

Com as demais crianças, que ficaram muito tristes de o jogo acabar com 
uma briga dessas, a atitude da professora revelou indícios de seu descontentamento 
e do uso do repertório de saberes da tradição pedagógica sobrepondo-se aos da 
ciência da educação, pois logo que voltou levou todos de volta à sala de aula e  
visivelmente muito brava, “mandou” todos escreverem no caderno, 100 vezes: EU 
NÃO VOU COLOCAR APELIDO NOS MEUS AMIGOS  

Poderíamos elencar mil e uma atitudes possíveis de serem tomadas pela 
professora para trabalhar com os demais alunos a situação vivida, tomando como 
base os estudos sobre disciplina/indisciplina, entretanto sobrepujou a concepção de 
que os alunos, que não estavam envolvidos com a briga, aprenderiam a não brigar, 
a não ter a mesma atitude que João e José, enfim, a se respeitar, acabando com o 
jogo, levando-os para a classe e fazendo-os copiar 100 vezes uma determinada 
frase. O princípio pedagógico que sustenta essa ação é o de que na escola a 
repetição permite deixar “tudo perfeitamente impresso nas mentes” dos alunos 
(COMENIUS, 1997, p. 369). A atitude de punir a todos e de tornar a cópia uma 
atividade de punição é típica da escola da modernidade e da pedagogia tradicional. 

Mas, para além dessa atitude da professora, podemos indiciar que ela pode 
não ter dado a importância devida a algo muito mais grave: a atitude de rotular o 
outro na intenção de intimidar ou provar sua força ou superioridade. Considerando-
se o aumento das ações agressivas dentro das escolas, que acabaram se tornando 
parte do noticiário diário nos jornais e telejornais nos últimos anos, seria importante 
que para além da condução das crianças à diretoria e do castigo à classe, que 
houvesse uma abordagem mais contundente dessa situação, já que a briga entre os 
meninos teve início com provocações verbais (colocar apelido um no outro). 

Embora seja até considerado normal um garoto brigar para se defender e 
mostrar/comprovar/medir sua masculinidade, bem como serem considerados mais 
agressivos que as meninas, a questão da agressividade, assim como a do gênero, 
precisa ser considerada a partir de outros olhares, dada à incidência de notícias de 
agressões de alunos à professores, serventes, diretores e aos próprios colegas. 
Esse processo de intimidação que começa a tornar-se um problema crônico nas 
escolas públicas brasileiras é classificado como o fenômeno bullying, o qual 
“compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que 
ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra 



outros, causando dores e angústias, e executadas dentro de uma relação desigual 
de poder” (DOPP e BARBOSA, 2007, p. 112). Em dois momentos do relato 
podemos indiciar a possibilidade deste fenômeno:  

a) José é tido como o valentão da turma e todos têm medo dele. Já 
João, é baixinho e gordinho e todos costumam apelidá-lo;  

b) No dia seguinte, João não foi à escola. E durante o resto da 
semana ele relutava muito em entrar e, já dentro da escola, 
chorava muito e ficava sempre afastado dos colegas, com medo 
de que José o apelidasse novamente.  

Atitudes como essas são tidas como típicas do bullying: José pode ser 
caracterizado como o agressor, que normalmente são “pessoas antipáticas, 
arrogantes e desagradáveis” (DOPP e BARBOSA, 2007, p. 116) – o valentão da 
turma; todos têm medo dele. João, como a vítima, que normalmente “não dispõe 
de habilidades físicas e emocionais para reagir” (Ibid.) – é baixinho e gordinho e 
todos costumam apelidá-lo; não foi à escola; relutava muito em entrar; chorava 
muito e ficava sempre afastado. 

Pelas atitudes de Maria podemos indiciar que ela poderia não possuir esse 
tipo de conhecimento/saber em seu repertório de saberes ou, então, não ter se dado 
conta dessa possibilidade naquele momento, pois suas atitudes foram: encaminhar 
os “brigões” à direção e punir a turma, e como sabemos essas não são as atitudes 
mais adequadas para lidar com tal fenômeno. 

 
Algumas considerações 

Na contramão do que aponta o trabalho de Souza (2006), a professora 
Maria, ao menos nesse episódio, não marcou o que é próprio do menino ou menina, 
ao contrário, deu grandes indícios de desconstrução dessa polaridade, 
demonstrando o quanto a escola pode favorecer “uma cultura diferente para 
meninos e meninas” (p. 94), entendendo que “pela amizade, as crianças aprendem 
as regras da convivência e geralmente se tornam amigas de outras crianças que 
gostam de fazer as mesmas coisas” (p. 108), mesmo porque “ainda é no lúdico que 
é possível perceber tentativas de integração entre meninos e meninas” (p. 110). Tais 
atitudes demonstram que ela utilizou-se de saberes advindos de sua formação inicial 
/ continuada, portanto da ciência da educação, ao assumir uma postura como essa, 
que não é tão comum, como deveria ser na escola. 

Por outro lado, no enfrentamento de um ato de indisciplina (provocações, 
brigas) – Até a professora levou um soco! – Maria, utilizou-se de outros saberes de 
seu repertório. Provavelmente, a necessidade de uma decisão/ação rápida e 
imediata diante de uma situação delicada como a ocorrida, fez com que ela 
recorresse àqueles saberes fruto das experiências vividas como alunos ou 
compartilhadas com colegas enquanto alunos e/ou professores, que são os da 
tradição pedagógica, também denominados ambientais. 

Outros saberes, no entanto, ainda precisam ser mais bem apropriados por 
Maria para realmente fazerem parte de seu repertório, tais como conhecimentos 
sobre bullying, os quais ela até pode ter tido informações, mas ainda não os 
incorporou ou internalizou como seus. 

O mais interessante nesse processo reflexivo é perceber essas várias 
possibilidades de construção e uso de nosso repertório de saberes didático-
pedagógicos, bem como o quanto, em meio a eles, aqueles construídos a partir da 
experiência, vivida e compartilhada, às vezes, sobressaem-se aos assumidos 
teoricamente como sustentação de nossa prática, principalmente nos momentos em 



que somos cobrados pelo imediatismo. Isso, provavelmente, aconteceu com Maria, 
a professora do episódio narrado. Fontana (2000), assim sintetiza esse aprendizado: 

No tempo, vivemos e somos nossas relações sociais, produzimo-nos em 
nossa história. Falas, desejos, movimentos, formas perdidas na memória. 
No tempo nos constituímos, relembramos, repetimo-nos e nos 
transformamos, capitulamos e resistimos, mediados pelo outro, mediados 
pelas práticas e significados de nossas história. No tempo, vivemos o 
sofrimento e a desestabilização, as perdas, a alegria e a desilusão. Neste 
moto contínuo, nesse jogo inquieto, está em constituição nosso “ser 
profissional” (p. 180) 

Fico pensando: o que Maria aprendeu e incorporou nesse episódio vivido? 
Provavelmente muitas coisas que somente ela poderia nos dizer. 

É uma pena não poder ter dado continuidade às observações... porque no 
processo de constituição do “ser profissional” vamos aprendemos que ser professora 
implica ir além das prescrições encontradas na literatura – nas ciências da 
educação. “É puxar um fio, e outro, e uma meada de cada vez e de muitas vezes. É 
dispor-se a olhar para o tecido tentando vislumbrar possibilidades de tecer... é olhar 
para o avesso, tentando desvendar o vivido, tentando reavaliar os fatos... tentando 
significar as descontinuidades.” (GODOY, 2006, p. 146). 
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