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RESUMO 

A presente pesquisa tem como foco uma reflexão sobre o papel que o aluno assume 

em sala de aula no contexto atual, tendo em vista que o que se propõe é a formação 

de um cidadão crítico, atuante e transformador da sociedade. Este estudo busca 

entender o que lhe é permitido, possibilitado, limitado e o que modificou ou 

permanece como em outros tempos em relação ao posicionamento que ocupa em 

sala de aula. Seu objetivo é o de compreender as divergências e dificuldades 

encontradas no que se refere à possibilidade de o aluno assumir um papel mais 

atuante em sala de aula. Para compreender este contexto foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e de campo em uma abordagem qualitativa do tipo estudo de 

caso e para isso valeu-se dos seguintes instrumentos: entrevista semi-estruturada, 

análise documental, observação, questionário. O lócus da pesquisa foi uma escola 

que atende os anos iniciais Ensino Fundamental na cidade de Londrina. Para o 

desenvolvimento do trabalho utilizou-se a divisão de três capítulos: o primeiro 

apresenta contextualização histórica do papel do aluno nas diferentes tendências 

educacionais, o segundo traz o papel da escola na formação do aluno e no terceiro 

capítulo o papel do professor enquanto possibilitador e limitador no que se refere a 

ação do aluno em sala de aula e também as diferentes alternativas que devem 

ajudar a prática docente a fim de colaborar na participação do aluno em sala de 

aula. 

Palavras-chave: Aluno ativo. Escola. Professor. 
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1 INTRODUÇÃO 

As constantes modificações ocorridas na sociedade como o avanço da 

ciência e da tecnologia, ampliação das informações, valorização da economia e 

alterações nas políticas sociais, entre outras, vão refletir de alguma forma no 

contexto escolar visto que influenciam nas concepções adotadas pela escola, no 

papel dos professores, nas tendências pedagógicas, na metodologia, no currículo e 

no que se refere ao papel do aluno em sala de aula, exigindo diferentes posturas e 

atitudes em relação à forma de aprender para que se tornem sujeitos atuantes no 

processo e não simples reprodutores do conhecimento. 

Deste modo é necessário refletir sobre o papel da escola, como espaço de 

transmissão e reprodução cultural, além de que exerce a função de: 

“[...] facilitar e estimular a participação ativa e crítica dos alunos/as 
nas diferentes tarefas que se desenvolvem na aula e que constituem 
modo de viver da comunidade democrática de aprendizagem” 
(PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.26). 

Isso quer dizer que cabe a escola oportunizar momentos de atividades em 

que os alunos estejam inseridos de modo participativo, que promovam interação e 

desenvolvam a criticidade destes. A escola deve também, desenvolver noções de 

cidadania, autonomia, responsabilidade para que os sujeitos que ali estão tenham 

clareza de seus direitos e deveres. 

No que se refere ao papel do professor no contexto atual, exige-se que este 

exerça a função de mediador, uma vez que pode possibilitar condições de 

participação do aluno em sala de aula Luckesi (1993, p.115) expressa que: 

“[...] educador é aquele que, tendo adquirido o nível de cultura 
necessário para o desempenho de sua atividade, dá direção ao 
ensino e aprendizagem. Ele assume o papel de mediador entre a 
cultura elaborada, acumulada e em processo de acumulação da 
humanidade”. 

Em relação ao aluno, Luckesi explica que (1993, p. 114) “[...] o educando é 

aquele que, participando do processo, aprende e se desenvolve,formando-se como 

sujeito ativo de sua história pessoal quanto como da história humana”. Desta forma 

compreende-se que o aluno é um sujeito capaz de interpretar, problematizar, 

dialogar, compreender e construir conhecimento. Assim se faz necessário que o 

educando participe ativamente em sala de aula, ou seja, que ele tenha um papel 

mais ativo e que não se limite a ser espectador do processo. 
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No entanto, para que isso seja colocado em prática, o papel da escola e do 

professor são primordiais, já que a instituição assim como os educadores têm uma 

intencionalidade específica a que limita ou possibilita a ação do aluno em sala de 

aula.  

Desta forma e diante de novas compreensões sobre o papel do aluno, da 

escola, do professor e da exigência de novas práticas, torna-se relevante investigar 

o papel do aluno em sala de aula, bem como o que lhe é permitido hoje, ou seja, se 

participa, interage, colabora, manifesta o que pensa e contribui de alguma maneira 

em sala de aula e de que forma isso acontece. 

A importância de estudar tal temática se dá em decorrência de uma reflexão 

pessoal, na qual enquanto aluna do ensino fundamental me sentia como uma folha 

em branco na qual seriam “impressos” conteúdos pelo professor, conteúdos que 

para mim não tinham muito significado, pois não era estimulada a pensar, a 

problematizar o que aprendia.  O que era ensinado pelo professor se apresentava 

por um ponto de vista único e absoluto. Por exemplo, na disciplina de história não 

compreendia o significado de estudar o passado, as datas, os heróis, os 

acontecimentos. 

Para que “guardar” datas comemorativas? Sobretudo, não conseguia 

entender a relação que tinha em estudar fatos históricos com minha vida e com o 

meu papel em sala de aula, que na maioria das vezes era de passividade. O foco 

do educador era a transmissão da matéria e nós deveríamos permanecer atentos, 

memorizando as datas e quietos, sem muita interação com os colegas da classe ou 

até mesmo com o professor. 

Em razão de ter vivenciado tal processo de formação durante o ensino 

fundamental, algumas inquietações se manifestam, por exemplo: qual é o papel do 

aluno em sala de aula? Será que prevalece um ensino em que este é visto como 

sujeito passivo e/ou receptivo ou hoje já é visto como sujeito protagonista e 

participante? Em sala de aula são oportunizados momentos de reflexão ou só 

memorização de assuntos isolados? Que práticas precisam ser vivenciadas na 

escola se a intenção é que os alunos tenham um papel participativo em sala de 

aula? 

Tendo em vista uma nova realidade e tantas dúvidas, nos sentimos 

instigados a buscar respostas para questionamentos maiores: Qual o papel que o 

aluno assume atualmente em sala de aula? Que tipo de homem a escola vem 
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ajudando a formar? 

Para a organização deste estudo foi necessário a proposição de objetivos 

que ajudaram a nortear os caminhos a serem percorridos. Para tanto o objetivo 

principal que orientou o estudo foi: compreender as divergências e dificuldades 

encontradas no que se refere à possibilidade de o aluno assumir um papel mais 

atuante em sala de aula. 

Os objetivos específicos que orientaram o estudo foram: 

a) Identificar o papel que o aluno vem assumindo ao longo do processo 

educacional; 

b) Entender o papel que a escola e o professor assumem enquanto 

possibilitadores e limitadores na construção de identidade do aluno como sujeito do 

processo; 

c) Perceber se a participação mais atuante do aluno em sala de aula 

colabora com o processo de construção da aprendizagem e com a sua formação; 

d) Pesquisar alternativas mediadoras que podem ser utilizadas para 

contribuir e incentivar a participação do aluno como protagonista. 

Para consolidar o estudo a opção foi trabalhar com pressupostos da 

abordagem qualitativa, que “[...] parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito” (CHIZZOTTI, 1991, p. 79), permitindo, por 

isso, uma compreensão mais ampla e clara sobre o objeto de investigação.  

Vários procedimentos foram colocados em prática a fim de tornar possível o 

levantamento das informações necessárias. O aprofundamento teórico foi 

fundamental na compreensão do processo, principalmente no que se referiu ao 

entendimento dos diferentes papéis que o aluno vem assumindo ao longo do 

processo educacional. 

Para coletar dados da realidade a fim de identificar como se apresenta a 

participação do aluno no contexto escolar atualmente, a entrevista semi-estruturada, 

o questionário, a análise documental e a observação foram procedimentos 

auxiliares.  

A entrevista semi-estruturada de acordo com Triviños (1987, p.146) é 

“[...] em geral, aquela que parte de certos questionamentos básicos, 
apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, 
em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 
hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem respostas do 
informante”. 



 12 

A entrevista semi-estruturada foi realizada com a pedagoga da escola, 

sendo gravada e transcrita na íntegra, como forma de garantir fidedignidade. Ao 

todo foram feitas seis perguntas com o objetivo de entender qual é o papel da 

escola na formação do aluno. 

Outro procedimento utilizado foi o questionário em que foi aplicado aos 

professores da instituição. Composto por cinco questões foram entregues para trinta 

educadores, com uma devolutiva de dez. 

 

A análise documental também foi utilizada, pois: 

“[...] é um método de tratamento e análise de informações, colhidas 
por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciados em um 
documento [...] a decodificação de um documento pode utilizar-se de 
diferentes procedimentos para alcançar o significado profundo das 
comunicações nele cifradas” (CHIZZOTTI, 1998, p.98). 

A Proposta Pedagógica da escola foi o documento analisado com o intuito 

de identificar que o tipo de homem se propõe a formar e o papel que o aluno deve 

assumir em sala de aula. Este é um documento que orienta a maneira pela qual a 

escola deve trabalhar e formular seu projeto pedagógico e para isso conta com as 

determinações da Prefeitura Municipal de Londrina. Outros materiais utilizados para 

análise documental correspondem aos planos de aula dos educadores, os cadernos 

e atividades dos educandos. 

A observação, pertinente a este trabalho, possibilitou “colocar em relevo a 

existência, de alguns traços específicos do fenômeno que se estuda buscando a 

verificação de hipóteses” (TRIVIÑOS, 1987, p.153).  

As observações se deram em dois espaços: sala de aula e o recreio. Em 

sala foram acompanhadas as aulas nas turmas de 2º e 3º anos com faixa etária de 

sete a nove anos, durante uma semana, tendo como objetivo identificar o papel que 

o aluno exerce nesses espaços, o que lhes é proporcionado ou privado, como 

reagem, quais são suas ações e iniciativas e também perceber se condiz o que está 

escrito na proposta pedagógica com a prática vivenciada. 

A utilização de vários procedimentos que constituíram a pesquisa é 

entendida por Triviños (1987, p. 138) como a “técnica da triangulação de dados, que 

tem por objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, explanação e 

compreensão do foco em estudo”. 

A realidade em questão foi a Escola Municipal situada na zona leste da 
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cidade de Londrina, que oferece ensino de Educação Infantil (sendo três turmas) e 

Ensino Fundamental (séries iniciais sendo que são três primeiros anos, dois 

segundos anos e um terceiro ano). No primeiro ano a faixa etária é de seis a sete, 

no segundo ano, de sete e oito anos e no terceiro ano, de oito a nove anos. 

A opção por essa escola se deu em razão de que realizei o estágio 

obrigatório das séries iniciais nessa instituição e me chamou muito a atenção a 

maneira que os alunos participavam das atividades. Dialogando com a orientadora 

e com a equipe pedagógica da escola, pude retornar ao mesmo espaço para fazer a 

pesquisa de campo visando compreender o papel da escola na formação do aluno e 

a função que este exerce no contexto educativo. 

O primeiro capítulo deste estudo apresenta o papel que o aluno vem 

percorrendo no contexto educacional ao longo do processo.  

No capítulo dois, o foco foi direcionado para a função que a escola assume 

na atualidade e como esta deve ser no que se refere à formação do aluno enquanto 

sujeito do processo. 

O terceiro capítulo apresenta o papel do professor enquanto possibilitador e 

limitador no que se refere à atuação do aluno em sala de aula e sugestões que 

podem ser utilizadas para contribuir e incentivar a participação do aluno como 

protagonista nesse ambiente.   

As considerações finais retomaram o caminho percorrido, sinalizando os 

aspectos relevantes que devem ser considerados se o que se pretende é tornar o 

aluno agente do processo.  
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2 . DIFERENTES PROPOSTAS EDUCACIONAIS NA FORMAÇÃO DO ALUNO 

O aluno vem, ao longo do processo educacional, assumindo diferentes 

funções na sala de aula, as quais permitem, em alguns momentos mais autonomia, 

ação e participação, mas na maioria das vezes este fica restrito a passividade, 

atuando como espectador. 

Nesse sentido várias propostas apresentam diferentes perspectivas e 

propósitos da educação e o papel que o aluno deve assumir no contexto educativo 

e social, entendendo que a escola ajuda a formar um tipo de homem para atender 

as necessidades e exigências da sociedade. Sendo assim, para entender a ação do 

educando em sala de aula é preciso levar em consideração a seguinte questão: 

“Que tipo de homem queremos formar”? 

Um exemplo claro sobre o que esta sendo proposto aqui é apresentado por 

Saviani, (2007, p.159) ao descrever que 

“[...] Na fase propriamente imperial, que se iniciou no final da década 
de 1860, as discussões desenrolam-se sobre um pano de fundo 
comum: o problema da substituição da mão-de-obra escrava pelo 
trabalho livre, atribuindo-se à educação a tarefa de formar o novo tipo 
de trabalhador para assegurar que a passagem se desse de forma 
gradual e segura, evitando-se eventuais prejuízos aos proprietários 
de terras e de escravos que dominavam a economia do país”.  

Isso quer dizer que cabe a educação a formação de um tipo de homem em 

cada momento histórico, uma vez que os anseios se diferenciam e atende a 

determinada sociedade e consequentemente o papel que o aluno assume em sala 

de aula reflete abordagens e concepções distintas, assim como sua ação e/ou lugar 

na sociedade. Portanto, 

“deve-se lembrar que a escola, em cada momento histórico, constitui 
uma expressão e uma resposta à sociedade na qual está inserida. 
Nesse sentido, ela nunca é neutra, mas sempre ideológica e 
politicamente comprometida. Por isso cumpre uma função 

específica”. (GASPARIN, 2005, p.2)   

Desta forma entende-se que esta instituição, em cada contexto histórico se 

configurou de modo a atender o que a sociedade almeja e atualmente tem como 

função promover a formação de um aluno mais dinâmico oportunizando a este 

assumir um papel mais ativo em sala de aula. 

Para fundamentar a prática educativa, a literatura apresenta diferentes 

orientações pedagógicas, também denominadas tendências no que se refere aos 
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encaminhamentos metodológicos, ao ensino, a aprendizagem, o papel da escola, 

do professor e do aluno em diferentes momentos. Conforme Farias (2009, p.32) 

“[...] sendo a educação uma prática social histórica e dinâmica, as 

tendências pedagógicas não se apresentam de forma estanque e 
seqüenciada por cronologia linear. O despontar de uma não significa, 
necessariamente, o silenciar de outras”.    

Compreende-se que a tendência educacional que se faz presente em um 

dado momento histórico não se extingue quando se forja outra proposta 

educacional, o que diferencia é a maneira de pensar o tipo de homem que se quer 

formar e o papel que o aluno assume em sala de aula para que tais propósitos 

sejam colocados em prática. 

Com a instituição do capitalismo como nova ordem social se faz necessário 

a criação de  

“uma sociedade comum pela disseminação de determinados 
conteúdos previamente selecionados e impostos a todos (e a 
educação neste contexto) passa a ser entendida como espaço de 
manipulação dos meios mais adequados para transmitir, socializar 
aquilo que é necessário para a formação do homem adequado à 
unificação da sociedade desejada” (MARTINS, 2008, p.9). 

Evidencia-se que nesse momento a educação e a formação do aluno se 

caracterizam de modo igual para todos, já que advoga um princípio de que “a 

educação é direito de todos e dever do Estado” (SAVIANI, 2008). 

Assim a pedagogia tradicional surge como propósito de elevação 

intelectual, a aprendizagem é conduzida de forma “mecânica, associativa, não 

mobilizando a atividade mental, a reflexão e o pensamento independente e criativo 

dos alunos” (LIBÂNEO, 1994, p.61), ou seja, esta se apresenta como uma proposta 

de formação baseada em atitudes receptivas, em que o papel do educando se 

restringe a ouvir atentamente o que é transmitido pelo educador e em silêncio, pois 

se acredita que assim os alunos teriam condições de reter a matéria ensinada pelo 

professor. 

Deste modo entende-se que nessa perspectiva de educação a postura do 

educando é a de mero espectador, que assimila os conhecimentos de maneira 

disciplinada, repetitiva, reproduzindo tal e qual o que lhe é repassado. Por 

conseguinte cabe ao aluno a tarefa de receber, fixar, recordar, repetir e absorver os 

conhecimentos que são transmitidos “em decorrência de um ensino que se baseia 

na exposição verbal da matéria e/ou demonstração. Tanto a exposição quanto a 
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análise são feitas pelo professor” (LIBÂNEO, 1996, p.24). 

Nesse contexto o educador tem um papel de destaque na sala de aula, já 

que é ele o centro do processo e que detém todo o conhecimento, por vezes 

somente o professor é o agente ativo. 

Segundo Zabala (1998, p.89)  

“[...] a perspectiva denominada “tradicional” atribui aos professores o 
papel de transmissores de conhecimentos e controladores dos 
resultados obtidos. O professor ou os professores detém o saber e 
sua função consiste em informar e apresentar a meninos e meninas 
situações múltiplas de obtenção de conhecimentos, através de 
explicações, visitas a monumentos ou museus, projeções, leituras, 
etc”. 

Isso quer dizer que o educador, portanto, é o “personagem principal” da 

sala de aula e que cabe a este transmitir os conteúdos de maneira única e absoluta 

não tendo boa parte das vezes a participação dos alunos. 

Diferente da tendência tradicional, “[...] a didática da Escola Nova ou 

Didática Ativa é entendida como direção da aprendizagem” (LIBÂNEO, 1994, p.65) 

que sucede o movimento de reforma do ensino, cujo nome é denominado 

escolanovismo e tem como propósito romper com os ideais da tendência anterior, 

trazendo contribuições da psicologia e da biologia. Segundo Saviani, (2008, p. 8) há 

uma “espécie de biopsicologização da sociedade, da educação e da escola”. Ou 

seja, a formação do aluno e a construção do conhecimento passam a ser entendido 

com base na psicologia e na biologia. 

Há, portanto, a valorização do indivíduo e entende-se que o aluno passa a 

ser visto como ativo, participativo, autônomo e independente. Esta proposta de 

mudança do papel do aluno acontece, porque entende-se como mais importante do 

que a aquisição mecânica do produto final do saber elaborado pela humanidade é a 

descoberta de mecanismos e dos processos de construção deste saber. “Eclode a 

ideia do aprender a aprender” (FARIAS, 2009, p. 42) e também do aprender 

fazendo, tendo em vista a valorização da ciência. 

Isso quer dizer que o mais importante no processo é o aluno se apropriar do 

saber fazendo e/ou construindo, ou seja, o aluno constrói interpretações através da 

sua interação com a realidade. Nesse sentido a formação do educando se amplia, 

pois ele é incentivado a participar, interagir e a se comunicar. Assim, se antes o 

propósito da educação era a “formação do homem adequado à unificação da 

sociedade desejada, agora é tida como condição para o desenvolvimento natural do 
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homem” (MARTINS, 2008, p.10). 

Nesta proposta educativa o aprendizado ocorre de modo particular, 

diferente e individual, revelando uma necessidade de formação que consiste em 

adequar as necessidades individuais ao meio social. Isso acontece porque se tem a 

ideia de que “os homens são essencialmente diferentes; não se repetem; cada 

indivíduo é único” (SAVIANI, 2008, p.8) e as diferenças que se fazem presentes nos 

indivíduos estão contidas tanto no domínio do conhecimento, quanto na 

participação do saber. 

Sendo assim, o papel do aluno, neste contexto se altera, pois “agora é 

reconhecido como sujeito capaz de construir conhecimento, ocupa o centro do 

processo de formação”. (FARIAS, 2009, p. 43). Isto representa o envolvimento do 

educando enquanto indivíduo mais atuante em sala de aula, ativo, podendo 

participar das decisões, da criatividade e de interação em sala de aula. 

Compreende-se, então, que a pedagogia nova enfatiza o papel do aluno em 

sala de aula, já que “[...] esta concepção caracteriza-se por considerar os alunos 

ativos e não reativos, e pelo fato de os professores realmente se ocuparem a 

ensinar-lhes construir conhecimentos” (MAURI, 1997, p. 87). Para tanto “[...] o 

processo de aprender pressupõe uma mobilização cognitiva desencadeada por um 

interesse, por uma necessidade de saber” (SOLÉ, 1997, p.31). 

Isso significa que para a ocorrência do saber torna-se imprescindível que o 

educando esteja a fim de aprender, que a precisão aconteça diante dele próprio, 

isso quer dizer que é fundamental uma motivação interna e também externa, ou 

seja, o papel do educador e da escola se faz necessários. E isto pode ser 

compreendido mediante situações em sala de aula em que o professor propõe 

desafios para os alunos e ao fazer esse “movimento” o aluno vai vivenciando o que 

aprendeu, relacionando os conhecimentos aprendidos em aula, sistematizando, 

construindo e desenvolvendo-se cognitivamente. 

Devido às modificações e renovações no contexto social, como por 

exemplo, a industrialização e a tecnologia enfatizam-se “a transposição dos 

princípios fabris para o chão da escola (taylorismo e fordismo)” (FARIAS, 2009, 

p.45), forja-se então uma nova tendência pedagógica chamada tecnicista. Esta que 

tem como propósito uma formação para o “mercado de trabalho, treinando mão-de-

obra acrítica sob a lógica da produção em massa e padronizada (FARIAS, 2009, 

p.36). 
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Isso quer dizer que o foco desta tendência esta direcionado para atender a 

relação entre eficiência e produtividade, defende a organização racional dos meios 

e enfatiza o aprender a fazer. A formação do aluno e o seu papel em sala de aula 

se baseiam em “indivíduos eficientes, isto é, aptos a dar sua parcela de contribuição 

para o aumento da produtividade da sociedade (SAVIANI, 2008, p.13). 

De acordo com Libâneo (1994, p.67) “[...] ainda hoje predomina nos cursos 

de formação de professores o uso de materiais de cunho tecnicista, de caráter 

meramente instrumental”. Segundo esse mesmo autor (1996, p.30) “o aluno é um 

indivíduo responsivo, não participa da elaboração do programa educacional”. Nota-

se aqui a utilização de um novo discurso e de uma “nova ideia” para a formação do 

educando e consequentemente o papel que lhe é assegurado em sala de aula. 

Outro exemplo se refere aos cursos profissionalizantes que de certa forma 

preparam os indivíduos para atuarem no mercado de trabalho que se assemelha a 

tendência e/ou princípio tecnicista como é o caso do curso de técnico de segurança 

do trabalho e de técnico de gestão de processos industriais e outros. 

Nesse sentido, 

“[...] uma grande parte (operários e camponeses) cumpre a 
escolaridade básica e é introduzida no processo produtivo. Outros 
avançam no processo de escolarização, mas acabam por 
interrompê-lo passando a integrar os quadros médios, os pequeno-

burgueses de toda a espécie” (SAVIANI, 2008, p. 23). 

Assim, uma grande parte dos alunos de uma determinada classe cumpre a 

escolaridade básica, ou seja, o ensino fundamental e tem como finalidade saber 

escrever, ler e contar, por exemplo. Outra parte “avança” na escolarização, isto é, 

ensino médio, em que estão os comerciantes e somente uma pequena parte chega 

ao ensino superior.  Compreende-se que a ação e os conhecimentos transmitidos 

ao aluno em sala de aula de certo modo imbrica com o seu papel na sociedade. 

Conforme foi explicitado o papel que o aluno assume em sala de aula ora 

se limita a ouvinte, a espectador, a passividade ora se possibilita uma participação, 

autonomia e interação. Desse modo as tendências até então citadas conseguiam 

“satisfazer” as necessidades impostas pela sociedade em cada momento, pois o 

que é o limitado ou possibilitado ao educando na escola, de certa maneira, 

corresponde ao papel que ele assume ou vai assumir na sociedade. 

Para a “Pedagogia Tradicional a questão central é aprender, para a 

Pedagogia Nova aprender a aprender e para Pedagogia Tecnicista aprender a 
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fazer” (SAVIANI, 2008, p.14). 

Em contraposição a estas propostas surgem tendências pedagógicas 

denominadas pela literatura como progressistas que partem de uma “análise crítica 

das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da 

educação” (LIBÂNEO, 1996, p. 32). Nesse sentido, propõem mudanças no contexto 

escolar e no que se refere ao papel do aluno em sala de aula, tendo em vista a 

formação de outro tipo de homem. “Aqui a educação é entendida como processo 

histórico, global e dialético de compreensão da realidade tendo em vista a sua 

transformação” (MARTINS, 2008, p.11). 

Nesta proposta há uma modificação no papel do educando em sala e na 

formação deste, assim como os conteúdos que serão trabalhados em sala, que por 

sua vez advoga uma “leitura mais crítica da sociedade”.  

Em relação às propostas educacionais apresentadas tem-se a tendência 

libertadora a qual se pauta numa relação horizontal entre educador e educando na 

qual este último passa a ser concebido como um sujeito “epistemologicamente 

curioso” (FREIRE, 1996). Isso porque a educação é entendida como caminho para 

a transformação social, e que o tipo de homem a ser formado consiste no 

desenvolvimento crítico, de conscientização não é apenas uma denominação da 

palavra em si, mas deve compreender-se de maneira que o “sujeito incorpore e 

tenha noção de pertencimento da história na qual está inserido, portanto, tem um 

compromisso histórico permanente”. (FREIRE, 1996). 

Desse modo compreende-se que o aluno também faz parte do processo e 

tem responsabilidades enquanto construtor da aprendizagem. 

Assim entende-se que a formação do aluno relaciona-se não apenas com 

conteúdos escolares, mas estes dialogam com problemas da sociedade e mais 

ainda, o papel do aluno em sala de aula como participante é asseverado e este é 

visto como um sujeito capaz de pensar, agir, dialogar e ouvir, ou seja, ele é 

“concebido” como indivíduo que tem ação e não mais como agente passivo, 

tornando-se personagem principal do processo. Nessa proposta “o trabalho escolar 

não se assenta, prioritariamente, nos conteúdos de ensino já sistematizados, mas 

no processo de participação ativa nas discussões e nas práticas sobre questões da 

realidade social imediata” (LIBÂNEO, 1994, p.69). 

Outra tendência é denominada libertária que tem como finalidade “[...] uma 

transformação na personalidade dos alunos num sentido libertário e 



 20 

autogestionário” (LUCKESI, 1994). Isso quer dizer que se desenvolvem 

possibilidades no contexto educacional para que o aluno consiga gradativamente 

ampliar sua autonomia e criticidade. E, além disso,     

“[...] a tendência libertária, por sua vez, embora corrobore com os fins 
pedagógicos libertadores- quando estes advogam que o papel da 
educação é conscientizar para transformar a realidade-adverte para 
os caminhos que nos levam à consciência crítica e a uma prática 

transformadora” (FARIAS, 2009, p. 47). 

Nesta perspectiva evidencia-se que a formação do aluno e a educação se 

baseiam em pressupostos de política, autogestão que tem por finalidade o 

desenvolvimento e a participação do educando em assembléias, grêmio estudantil, 

conselhos entre outros. Há também ênfase no trabalho em grupo em que possibilita 

ao aluno gradualmente construir sua autonomia e consequentemente saiba assumir 

suas responsabilidades. 

Outra proposta que busca colaborar neste propósito é a crítico social dos 

conteúdos ou histórico-crítica, sendo denominada assim, porque “[...] estabelece 

conexão entre educação e sociedade” (GASPARIN, 2005, p.151), ou seja, esta 

tendência se relaciona não apenas com os conteúdos escolares, mas com o 

cotidiano dos alunos de modo que esta “[...] não parte, então, de um saber artificial, 

depositado a partir de fora, nem do saber espontâneo, mas de uma relação direta 

com a experiência do aluno, confrontada com o saber trazido de fora” (LIBÂNEO, 

1996, p. 40). 

Destaca-se que esta tendência atribui grande importância à ação do aluno 

em sala de aula com vista a se tornar protagonista do processo, em um ambiente 

que se valoriza a sua contribuição, sua participação, capaz de questionar, de 

“transformar” a realidade social em que vive, de ser crítico e reflexivo, entendendo 

que ele traz consigo um saber que também é valorizado. A aprendizagem se torna 

significativa, e mais do que isso, 

“não se contentará, entretanto, em satisfazer apenas as 
necessidades e carências; buscará despertar outras necessidades, 
acelerar e disciplinar os métodos de estudo, exigir esforço do aluno, 
propor conteúdos e modelos compatíveis com suas experiências 
vividas para que o aluno se mobilize para uma participação ativa” 
(LIBÂNEO, 1996, p.41).  

Pode-se constatar, então, que o papel do aluno em sala é o de assumir uma 

participação dinâmica em que estes vão se constituindo por meio do empenho e 
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para isso devem ser propostas condições que os façam ser mais ativos em sala de 

aula, seja através de atividades que os possibilitem refletirem e também através de 

ações que possam ser garantidas.    

Sendo assim, diferentes tendências educacionais se apresentam com uma 

proposta para formar um tipo de homem a cada tempo e atender as necessidades 

da sociedade. Diante disso, se faz necessário pensar sobre como vem acontecendo 

à formação do educando atualmente e a função que assume em sala de aula.  

Portanto, alguns questionamentos surgem em relação ao contexto atual da 

educação: Com que propósitos vêm sendo realizadas as atividades em sala de 

aula? Qual é o papel do aluno? O que mudou? Que tipo de homem a escola vem 

ajudando a formar atualmente?  

Em relação a esses questionamentos, Farias (2009, p.31) apresenta a 

seguinte explicação:  

“a forma de organização e de funcionamento da escola, bem como 
da ação didática dos professores, assumem diferentes formas no 
decorrer do tempo. Por vezes apresentam mudanças substanciais, 
noutras apenas superficiais”. 

Diante do mencionado acima precisamos compreender qual é o papel da 

escola em relação à formação do aluno enquanto agente de transformação, ora no 

passado, ora na atualidade e quiçá no futuro.  

Por conseguinte abordaremos, então, no próximo capítulo, o papel da 

escola hoje, enquanto instituição social indispensável na formação do aluno.  
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3 . O PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO ALUNO 

A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento do educando, 

porque é nessa instituição social que se realizam os processos de ensinar, 

aprender, informar, investigar e pesquisar e se faz necessário que esta seja um 

espaço favorável para a aprendizagem e formação, bem como um ambiente que 

oportunize aos alunos momentos para se expressar, formular ideias, ter atitude, 

desenvolver conceitos, autonomia e curiosidade. Mas para que aconteça isso se faz 

necessário que aos alunos seja assegurado possibilidades e condições de 

participação enquanto sujeitos do processo. 

Pérez Gómez (1998, p.15) afirma que é de responsabilidade da escola, 

“[...] a formação do cidadão/ã para sua intervenção na vida pública. A 
escola deve prepará-los para que se incorporem à vida adulta e 
pública, de modo que se possa manter a dinâmica e o equilíbrio nas 
instituições, bem como as normas de convivência que compõem o 
tecido social da comunidade humana”. 

Mediante tal explanação compreende-se que a ideia de formação do aluno 

hoje se respalda em princípios de que este seja um agente de transformação, de 

participação, autônomo, com o intuito de que ele possa protagonizar momentos em 

sala de aula e em sua vida social como um todo.  

Mas para isso a escola deve também assegurar 

“[...] a socialização do saber, das ciências, das letras, das artes, da 
política e da técnica, para que o aluno possa compreender a 
realidade sócio-econômico-política e cultural, para que se torne 
capaz de participar do processo de construção de uma nova ordem 
social [...]. É indispensável que a escola conheça a realidade do 
aluno, incorporando o saber que ele traz quando ingressa na escola” 
(VEIGA, 1991, p. 87-89). 

Esta instituição deve promover uma aprendizagem significativa em todas as 

áreas de conhecimento e possibilitar que o aluno participe na sala de aula de 

maneira ativa, colaborando com seus conhecimentos e também conhecer quem são 

os seus educandos, ou seja, quais são suas expectativas, dificuldades e interesses 

que trazem para a escola. 

Do ponto de vista político, a escola deve ajudar a formar um cidadão crítico, 

criativo, participativo e autônomo, precisa vivenciar isso no dia-a-dia da sala de 

aula, possibilitando ao educando participar ativamente como protagonista do 

processo. Assim, se faz necessário organizar um trabalho mais intenso, objetivo e 
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prático com o compromisso de construir uma escola voltada para a transformação 

social. Nesse sentido, “[...] o desafio educativo da escola contemporânea é atenuar, 

em parte, os efeitos da desigualdade e preparar cada indivíduo para lutar e se 

defender, nas melhores condições possíveis, no cenário social” (PÉREZ GÓMEZ, 

1998, p.24). 

Para colocar isso em prática cabe a escola ir além da tarefa de ensinar 

conteúdos, precisa colaborar para diminuir as diferenças contidas no cenário 

educacional e também dispor de condições para que o aluno possa atuar como 

agente ativo nas relações social e escolar.    

Conforme Gadotti, (1992, p.56-57) o ideal de escola é aquela que “[...] 

cultiva a curiosidade, a paixão pelo estudo, [...] aprendizagem criativa e não 

mecânica. Propõe a espontaneidade e o inconformismo”. Isto é, essa instituição 

deve propor e promover momentos em que os educandos possam pensar, 

demonstrar sua curiosidade, refletir, problematizar, desenvolver a criatividade de 

maneira participativa, protagonizando ações que ajude na sua formação. 

Refletindo um pouco mais sobre o papel da escola, se faz necessário levar 

em consideração as atribuições que a ela são estabelecidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental com relação ao entendimento 

que deve ter com relação ao tipo de homem que se pretende formar: Conforme Art. 

3º. 

I-As escolas deverão estabelecer como norteadores de suas ações pedagógicas: 

a.Os princípios éticos de autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum; 

b.Os princípios de Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da criticidade e 

do respeito à ordem democrática; 

c.Os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. 

III- [...] devem contribuir para a constituição de identidade afirmativas, 

persistentes e capazes de protagonizar ações autônomas e solidárias em relação a 

conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã. 

V-As escolas deverão explicitar em suas propostas curriculares processos de 

ensino voltados para as relações com sua comunidade local, regional e planetária, 

visando à interação entre a educação fundamental e a vida cidadã [...] constituindo 
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sua identidade como cidadãos, capazes de serem protagonistas de ações 

responsáveis, solidárias e autônomas em relação a si próprios, às suas famílias e às 

comunidades. 

Nesse sentido, os artigos aqui mencionados determinam que uma das 

funções da escola esteja voltada para a formação do cidadão, ou seja, refere-se a 

direitos e deveres, a construção gradativa da autonomia concomitantemente que os 

alunos sejam protagonistas de suas ações tanto no contexto escolar como na 

sociedade na qual estão inseridos, pois compreende-se que esta instituição 

colabora de maneira significativa na formação do aluno. 

Deste modo a escola deve desenvolver e proporcionar aos alunos situações 

e experiências em vários aspectos que os ajudem na construção de sua identidade 

enquanto sujeito no processo. Isso quer dizer que o educando ao ir a esta 

instituição procura um conhecimento “refinado” que lhe proporcionará um 

desenvolvimento cognitivo, de apreensão da cultura de modo sistematizado, 

possibilitando que ele, gradativamente, “saia” do senso comum e adquira um saber 

que promova maior criticidade e, além disso, colabora para que se torne um agente 

atuante participativo, autônomo e transformador. 

A escola assume, em muitas situações, o papel contrário do proposto 

acima, pois ainda se vê a forte presença de um ensino mecânico e estático e uma 

aprendizagem em que o aluno deve responder aquilo que lhe é exigido, sem 

possibilidade de questionamentos, participação e reflexão, no qual o aluno atua 

como espectador. Martins (2006, p.8) expressa que: 

“as formas de organização da aula vão expressar os modos de ser, 
agir e pensar dos homens em cada tempo histórico, sistematizadas 
em teorias pedagógicas. Tais teorias têm fundamentalmente duas 
possibilidades de orientação, quais sejam a distribuição e a 
sistematização coletiva do conhecimento”. 

Tal realidade evidencia que a escola ainda continua com algumas práticas 

que já deveriam ser superadas. E aí surgem outros questionamentos: por que isso 

ainda não foi superado? O que vem sendo proposto ao longo do processo educativo 

em relação à participação do aluno em sala de aula? 

Essa ideia permanece porque segundo Pérez Gómez (1998, p.14) 

“a função da escola, concebida, como instituição especificamente 
configurada para desenvolver o processo de socialização das novas 
gerações, aparece puramente conservadora: garantir a reprodução 
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social e cultural como requisito para a sobrevivência mesma da 
sociedade”. 

Compreende-se que esse objetivo da escola ainda hoje tem condicionantes 

de reprodução da sociedade, isto é, da maneira pela qual esta se organiza, o papel 

que cada sujeito ocupa na sociedade e o seu lugar e não muda, porque talvez seja 

“mais fácil e/ou adequado” transmitir conhecimento a uma sala de aula silenciosa, 

em que os educandos ouvem atentamente o que é exposto pelo professor. Nesse 

sentido, 

“a educação é vista como algo que se repete, que se reproduz, algo 
sempre idêntico e imutável. Por mais que se identifique aí uma 
função comunitária no sentido de inserir os indivíduos num sistema 
social,predomina uma ideia de adaptação passiva a uma realidade 
cristalizada,isto é, a educação seria sempre a mesma para uma 
sociedade que é sempre a mesma” (LIBÂNEO, 2000 ,p.65). 

Por exemplo, em relação à comemoração do dia do índio (19 de abril), as 

maiorias das escolas propõem ou até exige que os educadores trabalhem com seus 

alunos a ideia de que estes vivem de modo igual há 500 anos e mais do que isso, a 

prática se limita, muitas vezes, em pintar o rosto dos educandos e colocar em suas 

cabeças um cocar e pintar o desenho de um indiozinho, ou ainda cantar músicas 

que reforçam a reprodução de ideias equivocadas sobre o assunto, entendendo que 

desta forma está se ensinando sobre a cultura indígena. 

Diante dessa explanação se faz necessário pensar o papel do aluno nesta 

situação específica, pois ele fica apenas na passividade e nenhuma ação. O 

professor transmite o conhecimento de maneira já pronta, como verdade 

incondicional e a atividade proposta não vão além da pintura, do instrumento 

certamente já confeccionado pelo educador, no caso, o cocar. 

Certamente na maioria das vezes os educandos não sabem o real motivo 

de usarem o cocar e de comemorar o dia do índio e menos ainda, não participam da 

elaboração dos instrumentos, pois este já vem pronto e cabe ao aluno aceitar e 

executar a atividade proposta sem ao menos poder se expressar ou sequer, pensar 

sobre o assunto. O aluno, nesse sentido, nada mais é do que um espectador em 

meio a tudo isso. 

Na atualidade é possível que ainda se tenha índios que vivem em aldeias e 

que vivenciem seus costumes como outrora, mas a questão não é essa e muito 

menos não estamos negando o estudo de datas comemorativas, pelo contrário, as 
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datas podem estar presentes, mas de forma problematizada, ou seja, oportunizando 

um debate em sala de aula em que se discuta, por exemplo, como os índios viviam 

antes e agora, entendendo e aprendendo mais sobre sua cultura, o significado da 

pintura por eles utilizado, assim como problematizar a atual situação e conseguir 

fazer uma leitura crítica e compreensiva sobre tal temática, entendendo que as 

verdades são provisórias, ultrapassando assim a reprodução de práticas sem 

questionamento e entendimento.      

Por conseguinte é necessário compreender que a escola atualmente deve 

fundamentar-se na ideia de que,  

“aprender não é acumular conhecimentos. Aprendemos história não 
para acumular conhecimentos, datas, informações, mas para saber 
como os seres humanos fizeram a história para fazermos história. O 
importante é aprender a pensar (a realidade, não pensamentos)” 
(GADOTTI, 2003, p.27). 

Assim sendo, o papel escola deve desenvolver e proporcionar aos alunos 

situações e experiências em vários aspectos que os ajudem na construção da sua 

identidade enquanto sujeito no processo. Dentre os aspectos se faz necessário 

refletir e levar em consideração o tipo de homem que a escola pretende formar, o 

processo de ensino e aprendizagem, a participação e o papel do aluno em sala de 

aula e nos diferentes espaços da instituição, as estratégias que são utilizadas para 

possibilitar tal participação, a prática docente, os fatores que possibilitam e 

impedem o aluno. 

Em relação à questão do papel da escola na formação do aluno a Proposta 

Pedagógica da escola pesquisada destaca como um de seus princípios:  

“[...] levar o aluno e demais membros da comunidade escolar a ter 
consciência do seu valor enquanto cidadão crítico e o poder que 
cada um tem na sociedade, interagindo em seu ambiente cultural, 
social e político para que ele produza. Esse é um enfoque que busca 
autonomia pessoal através da percepção da sua identidade, nos 
vários contextos em que convive e com as pessoas com as quais 
interage” (Proposta Pedagógica, 2011, p.19 e 20). 

Compreende-se que a Proposta Pedagógica da referida instituição tem 

como um de seus objetivos a formação de um aluno crítico e para tanto se 

fundamenta na pedagogia histórico-crítica, perspectiva essa que é designada e 

orientada pela rede municipal de ensino dessa cidade e traz como um de seus 

princípios 
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“[...] buscar uma prática mais democrática para que todos possam 
ser atendidos adequadamente e que tenham respeitados as suas 
individualidades; formar cidadãos críticos, capazes de interagir e 
provocar mudanças na realidade na qual estão inseridos” (Proposta 
Pedagógica, 2011, p.27).  

Este documento evidencia que “a escola é a instância mediadora” na 

formação do aluno, ou melhor, é nesse local que os alunos assimilam o “legado da 

cultura elaborada, compreendendo e reelaborando o seu cotidiano” (LUCKESI, 

1993, p.139). 

A “escola, como instância educativa, tem por papel a elevação cultural dos 

seus educandos e por isso ela é um espaço social importante e significativo dentro 

da sociedade” (LUCKESI, 1993, p.138). Assim sendo o aluno necessita vivenciar 

uma prática mais dinâmica, pois é no espaço escolar que se inicia essa apropriação 

e formação e mais do que isso, é nessa instituição que se desenvolve a 

socialização dos educandos com outro grupo social diferente de sua família. 

Assim deve ser, portanto, um local que integre a participação, construção 

do conhecimento e principalmente que a escola seja compreendida como uma 

instituição que faz parte e/ou compõe os sujeitos que ali estão, pois esta não está 

“fora” do educando ou distante dele. 

A Proposta Pedagógica da escola investigada evidencia uma preocupação 

com a formação do aluno no presente com vistas ao futuro, entendendo-o como 

protagonista do processo e como agente de transformação. Nesse sentido, 

compreende-se que a instituição tem como objetivo a formação de alunos atuantes, 

capaz de protagonizar ações tanto no contexto escolar como na sociedade. 

  Corroborando com as orientações expressas na Proposta Pedagógica a 

pedagoga responsável pela instituição afirma entender que 

“a escola tem um propósito de formar um cidadão atuante na 
sociedade e nós procuramos estar trabalhando dentro desse 
enfoque, formar uma pessoa que atue e que saiba o que esta 
fazendo, não só atuar, mas atuar como sociedade dentro do que esta 
fazendo, preparar realmente para estar inserindo na sociedade”.  

Tal relato evidencia que esta profissional tem clareza do proposto nos 

documentos que regem a instituição e almeja a formação do aluno crítico que possa 

estar inserindo na sociedade de maneira ativa, ou seja, que saiba tomar decisões e 

que consiga atuar não sendo, portanto, um sujeito passivo e alienado no contexto 

educacional e social. 
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Em relação ao posicionamento dos professores sobre o tipo de aluno que 

estão ajudando a formar na sua prática docente as opiniões são iguais, pois os 

professores afirmam que ao formar o cidadão crítico e participativo, logo ele 

também está sendo um sujeito consciente de seus direitos e deveres conforme 

pode ser visto na figura 1.  

No entanto, durante o período de observação vi que os alunos, na maioria 

das vezes, não interagem ou participam ativamente, distanciando-se do que é 

apresentado na Proposta Pedagógica, na fala da pedagoga e nas afirmações das 

educadoras. 

 

 

Figura 1: Perfil dos alunos que estão sendo formados na prática 
docente. 
Fonte: Escola Municipal M. S. B. L. (2011). 

 

Ao acompanhar os educandos dos segundo ano com idade entre sete a oito 

anos na biblioteca para um ensaio de uma peça musical, uma situação merece 

destaque. A aluna que era a narradora da história ao ser apresentada começa a 

recitar o que estava no papel e é interrompida pela professora que disse: -

“narradora não fala nada decorado, narradora lê o que está escrito no papel, não sei 

por que decorou isso, você não é personagem!” 

A aluna calou-se e fez o que a professora ordenou. Na situação acima a 

educadora interrompe a aluna na atividade proposta e chama a atenção da menina 

na frente de todos de uma maneira como se o que ela estivesse fazendo fosse algo 
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muito errado. E não possibilitando a esta uma participação e interpretação 

diferenciada, pois ela deveria seguir o modelo já orientado pela professora.  

Outro aspecto em relação à formação do aluno presente na proposta 

pedagógica se refere à participação deste em sala de aula. Esse documento 

estabelece que,  

“[...] participação de situações de intercâmbio oral que requeiram 
ouvir com atenção, intervir sem sair do assunto, formular e responder 
a perguntas, justificar respostas e explicar e compreender 
explicações, manifestar e acolher opiniões, colocando o aluno como 
sujeito protagonista, o qual tem um grande valor”. (Proposta 
Pedagógica, 2011, p.347) 

Quando perguntado a pedagoga sobre essa mesma questão, esta assevera 

que 

 “fazemos algumas apresentações que são culminâncias do trabalho de 

música, expressão corporal que fazem parte da proposta pedagógica, então nós 

fazemos homenagens as mães, homenagem aos pais e encerramento de final de 

ano que geralmente é no natal. Então dentro desses três momentos em que as 

crianças nos mostram o que foi aprendido e na disciplina há sempre a participação 

deles. O aluno deve participar sim e que deve ser assegurado a estes momentos 

em que eles podem se expressar, colaborar e interagir nas atividades propostas em 

sala de aula tendo, portanto, papel ativo em sala de aula, pois dessa forma o 

educando tem um amplo conhecimento também”.  

Neste contexto a participação dos alunos, boa parte das vezes, somente 

acontece por meio de comemorações como a pedagoga respondeu, mas não se 

visa possibilitar tal envolvimento dos educandos de maneira ativa, já que na maioria 

das vezes o que estes fazem é pintar, por exemplo, um cartão previamente 

confeccionado pelo professor e fazer apresentações ensaiadas conforme determina 

o educador. 

Já a resposta que obtivemos dos professores em relação à participação dos 

alunos em sala de aula, podemos observar que há uma diferença significativa como 

pode ser identificado na figura 2. 
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Figura 2: Características da participação dos alunos em sala de aula. 

Fonte: Escola Municipal M. S. B. L. (2011). 

 

As divergências no que se refere ao papel que o aluno assume em sala de 

aula são muitas e revelam a forte presença de práticas cristalizadas que 

representam muitas permanências. Para exemplificar, serão descritas duas 

situações distintas que ocorreram na escola pesquisa, com turmas diferentes, mas 

da mesma série, tendo como objetivo o trabalho em grupo em que pode ser 

analisado como se dá a participação do aluno em sala. 

Uma professora ao ser questionada sobre a possibilidade de os alunos 

trabalharem em grupo, ou até mesmo em duplas, diz que não é viável, pois se os 

educandos trabalharem desta forma terá muita bagunça e ela não conseguirá 

controlá-los. Já a outra educadora, acredita que se os educandos realizarem 

atividades em conjunto faz com que eles conheçam mais os colegas da classe, 

tenha interação com estes e com ela própria. A disposição das carteiras na referida 

sala se apresenta em forma de “u” e os alunos podem se olhar e ficar um ao lado do 

outro, a professora tem um caminho livre ao qual pode transitar por todos os 

espaços da sala.  

Do modo registrado acima, identifica-se que a última professora trabalha 

com aspectos que condizem com um dos princípios descritos na Proposta 

Pedagógica que propõe o seguinte; 

“Trabalhar em grupo é uma das principais estratégias de ensino de 
aprendizagem, porém, trabalhar em grupo, não significa apenas 
juntar os alunos e jogar as atividades. Existem regras básicas que 
podem auxiliar no trabalho em equipe primeiro na formação dos 
grupos, na disposição na sala, e no desenvolvimento do trabalho. 
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Existem boas razões para que se trabalhe em grupos na sala”: 

-“Os alunos aprendem a cooperar com o colega e dividir materiais disponíveis”;  

-“Desenvolve a habilidade de criatividade e argumentação”; 

-“Os grupos permitem que os alunos socializem o conhecimento trocando 

experiências, discutindo, opiniões”;  

-“Ajuda na organização espacial da sala, auxilia no desenvolvimento desta 

habilidade cognitiva do espaço” (PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2011).   

No contexto educativo é necessário que o aluno vivencie momentos como 

esses, ou seja, de trabalhos realizados em grupos, pois dessa forma interage com 

os demais, participa, constrói, reflete sobre o que está sendo estudado e aprende, 

pois como afirma Pérez Gómez (1998, p. 64) 

“a aprendizagem em aula não é nunca meramente individual, limitado 
às relações frente a frente de um professor/ a e um aluno/a. E 
claramente uma aprendizagem dentro de um grupo social com vida 
própria, com interesses, necessidades e exigências que vão 
configurando uma cultura peculiar”. 

Isto é, devem acontecer situações em sala de aula que promova a 

participação de todos os sujeitos que ali estão (educador e educando) e por meio de 

“trocas”, interação a aprendizagem ocorre de modo significativo.  

Nesse sentido, percebe-se que a escola assim como as atividades 

propostas pelo professor devem se fundamentar em ações que considerem o aluno 

como um indivíduo ativo que participa, tem ações, reflexões e oportunidade de 

contribuir de modo dinâmico e não estático.  

Desta forma, nota-se que o papel da escola na formação do aluno a partir 

do exposto na Proposta Pedagógica, o discurso da pedagoga e as respostas dadas 

pelos professores, se divergem em alguns aspectos. Pois em alguns momentos a 

pedagoga e os educadores apresentam compreensões coerentes com o que consta 

na Proposta Pedagógica, porém em outros as ideias e algumas práticas se 

distanciam completamente do que propõe o documento.   

A educação e a escola hoje devem garantir e proporcionar uma formação 

com princípios que desenvolvam a autonomia, a atuação em sala de aula de 

sujeitos ativos que colaborem e interajam de modo significativo, pois  

“[...] o objetivo-chave da educação e do ensino é provocar nele o 
desenvolvimento de capacidades, conhecimentos e atitudes que lhe 
permitam se desempenhar por si mesmo no meio em que vive” 
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(PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 72-73). 

Desse modo se faz necessário não apenas pensar sobre o que vem sendo 

garantido ao aluno na instituição escola, mas também sobre como está 

acontecendo este processo em sala de aula. Para tanto, constata-se que o papel do 

professor é de suma importância, já que as estratégias que utiliza e o que possibilita 

ou não colaboram para que o aluno seja um protagonista do processo e não um 

mero espectador. 
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4 . O PAPEL DO PROFESSOR NA FORMAÇÃO DO ALUNO 

O papel do educando como agente do processo perpassa pelo âmbito da 

sala de aula, bem como pelo procedimento de ensino e aprendizagem e as relações 

as experiências que ali se estabelecem. Mas para que isso aconteça torna-se 

imprescindível a ação diferenciada do educador, pois como afirma Veiga (2009, 

p.58) 

“cabe ao professor produzir e orientar atividades didáticas, 
necessárias para que os alunos desenvolvam seu processo de 
aprender. O professor ajuda a aprender, a sistematizar os processos 
de produção e assimilação de conhecimentos para garantir a 
aprendizagem efetiva. O professor orienta, direciona o processo de 
ensinar, uma vez que a aprendizagem é orientada pelo ensino. O 
princípio didático enfatiza o papel mediador do professor e a 
autoatividade do aluno”.      

Isso quer dizer o papel do professor na formação do educando decorre do 

entendimento de que os alunos que ali estão assim como ele mesmo, são sujeitos 

capazes de elaborar algo, de questionar e problematizar. Desse modo, entende-se 

também que o ensino e aprendizagem devem fundamentar-se na colaboração tanto 

do educador como do aluno, visto que, 

“a unidade de ensino e aprendizagem se concretiza na interligação 
de dois momentos indissociáveis- transmissão/assimilação ativa de 
conhecimentos e habilidades, dentro de condições específicas de 
cada situação didática” (LIBÂNEO, 1994, p.77). 

Quando perguntado à pedagoga sobre o ensino e aprendizagem e qual é o 

papel do aluno neste processo, ela diz que “ele tem que participar sim e todas as 

atividades são propostas para que ele interaja e participe na dentro dessa 

construção”. 

E para isso, segundo a pedagoga, a escola utiliza algumas estratégias, 

dentre elas destaca: 

“as estratégias que nós utilizamos é desde você saber buscar aquilo 
o que o aluno traz já daquele conhecimento para você estar inserindo 
e preparando com ele, a participação, portanto, nós trabalhamos 
muito com questionamento, com indagação, trabalhamos muito 
trazendo o aluno para perto”.  

Os conhecimentos prévios, também entendido como a bagagem que o 

aluno traz, devem ser entendidos como diagnóstico para ver o que os alunos sabem 

e tomar isso como ponto de partida e também para que o próprio aluno perceba o 
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que sabe e o que não sabe sobre o assunto. 

A mesma pergunta foi feita para os professores e estes se manifestaram 

conforme ilustrado na figura 3. 

  

 
Figura 3: O papel desempenhado pelos alunos no processo ensino e 
aprendizagem. 
Fonte: Escola Municipal M. S. B. L. (2011). 

 

Sabe-se que essa ideia de ensino e aprendizagem deve acontecer com a 

interação do educador e do educando de maneira significativa, levando em 

consideração o conhecimento prévio que os alunos trazem para a aula também, 

pois se entende que a participação deste em sala, colaborando no processo de 

ensino e aprendizagem, desenvolve a interação, cooperação, autonomia, reflexão. 

Mas compreende-se que tudo isso faz parte de um processo e, portanto, constrói 

gradativamente, em diferentes situações vivenciadas no cotidiano da escola. 

Entretanto, boa parte das vezes, o que se pode observar na postura do 

professor é que 

“a unidade de ensino e aprendizagem fica comprometida quando o 
ensino se caracteriza pela memorização, quando o professor 
concentra na sua pessoa a exposição da matéria, quando não 
suscita o envolvimento ativo dos alunos” (LIBÂNEO, 1994, p. 91). 

Isso quer dizer a cooperação dos educandos quase inexiste no processo 

ensino e aprendizagem, já que estes permanecem como sujeitos passivos em que 

reproduz o que o educador transmite. Para reforçar o que constatamos na ida a 
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campo de que os alunos permanecem como sujeitos passivos no processo e por 

outro lado o professor como ativo protagonizando a maioria das ações em sala de 

aula, apresentamos um fragmento da fala da professora Veiga em um Encontro 

realizado na Universidade Estadual de Londrina. 

Conforme o discurso da educadora Veiga1, o professor na maioria das 

vezes abafa a voz do aluno, isto é, quando não tem diálogo sem a possibilidade de 

ouvir [...] então se faz necessário que haja uma ruptura desse modo de conduzir a 

aula, pois a aula é um espaço humano de diálogo que tem professor e alunos, 

devemos dar voz aos alunos, porque ainda hoje o que se tem é o educador 

transmitindo e o educando retransmitindo. 

Em relação ao discurso da professora Veiga, as observações feitas na 

escola confirmam o papel que o aluno tem em sala de aula, ou seja, este prevalece 

reproduzindo o que o educador transmite de forma única e absoluta. Para 

exemplificar tal situação apresentamos um fato que ocorreu na escola, onde foi 

realizada a pesquisa. 

Ao iniciar o trabalho com o conteúdo sobre o folclore, proposta esta 

direcionada pela prefeitura em virtudes das comemorações a professora, em 

nenhum momento instigou ou perguntou aos alunos o que sabiam sobre o tema, ou 

seja, não levou em consideração que seus educandos poderiam contribuir com 

seus conhecimentos prévios sobre o assunto. 

Esta postura evidencia uma contradição em relação ao que propõem a 

literatura, que compreende que o “[...] ensinar envolve estabelecer uma série de 

relações que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de 

representações pessoais sobre o conteúdo objeto de aprendizagem” (ZABALA, 

1998, p.90). Ou seja, se faz necessário que o professor considere e/ou acolha, 

valorize as contribuições que o educando traz para sala de aula. 

Na situação mencionada, então, a educadora tinha a intenção de “dar” 

conta da atividade proposta e se fundamentou apenas no seu conhecimento e 

tomou isso como norte do trabalho, não dando oportunidade dos alunos 

participarem. Outra atividade que demonstra não haver possibilidade de interação 

_____________ 
1
 VEIGA, Ilma. Docência, aula e didática. IN: CEMAD, 35 anos,2011,Londrina. Atividade 
comemorativa aos 35 anos do Curso de Especialização de Metodologia na Ação Docente-
CEMAD/UEL. 
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foi uma em que os alunos tinham que identificar e responder qual dos personagens 

lhe chamou mais a atenção e o porquê. Durante a realização da atividade, eles 

(alunos) permaneciam dependentes da professora, pois a indagavam sobre qual ela 

gostava e não o que mais lhe chamou a atenção. 

A educadora disse: - “pode ser qualquer um, mas o escolhido deve ser o 

saci pererê, por que é o mais conhecido”. 

Entende-se que há uma dependência grande por parte dos alunos com o 

“gosto” da professora, com intuito de seguir o modelo já pensado e/ou orientado, no 

entanto essa atitude é contrária à construção de um sujeito autônomo, já que este 

deve ser também considerado como fator primordial na formação do aluno, pois  

“[...] o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 
imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns 
aos outros [...] saber que devo respeito à autonomia e à identidade 
do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este 
saber” (FREIRE, 1996, p.59-61). 

Isso significa que o professor deve assegurar e colaborar na construção da 

autonomia do educando, possibilitando que estes sejam “construtores” de sua 

atividade, ou seja, não sendo um benefício, mas algo vivenciado, provocado, 

estimulado, com vista a se tornar independente, capaz de fazer as suas escolhas e 

entender o momento o porquê da sua ação. 

Outra situação refere-se à passividade dos alunos na atividade de redação. 

A professora entregou a cada aluno uma tirinha (figura 4) relacionada com o folclore 

e iniciou as orientações com a interpretação de toda a gravura sem permitir ou 

instigar os alunos a participarem. Estes ficavam quietos, ouvindo sem alguma 

interação com os demais colegas e com ela própria. Então, após a explicação os 

alunos começaram a pintar a gravura, mas não fizeram a redação. Em seguida, 

sem ao menos dar início a redação a professora muda de conteúdo e começa com 

a disciplina de matemática dizendo que não é mais para fazer a produção de texto. 

Ao acompanhar os alunos no recreio percebo que alguns não conseguiram 

compreender o porquê da mudança de atividade tão brusca. Ao voltarmos à sala de 

aula os educandos iniciam a redação e nesse momento a educadora me pede para 

corrigir algumas produções de texto que estão sendo feitas. Ao ler o que 

escreveram percebo que a maioria reproduziu o que professora falou, pois os 

educandos escreveram a mesma ideia, palavras, interpretações que ela havia 

falado. 
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A atividade proposta deveria oportunizar aos educandos uma reflexão sobre 

o que é o folclore, por exemplo, se estes personagens são reais ou fictícios e 

desenvolver a criatividade, a produção escrita. Então poderia problematizar a forma 

de realizar atividade perguntando aos alunos se somente em forma de redação é 

possível registrar tal gravura, perguntando-lhes se também se é possível fazer em 

forma de poesia, música, poema ou até mesmo um teatro em que insira os alunos 

para uma maior participação. 

 

 
Figura 4: Tirinha relacionado ao folclore brasileiro usada como proposta 
de atividade para redação. 
Fonte: Escola Municipal M. S. B. L. (2011).                        

 

Da maneira como a aula procedeu, 

“[...] o aluno recebe e reproduz mecanicamente o que absorveu. O 
elemento ativo é o professor que fala e interpreta o conteúdo. O 
aluno, ainda que responda o interrogatório do professor e faça os 
exercícios pedidos, tem uma atividade muito limitada e um mínimo de 
participação na elaboração dos conhecimentos”. (LIBÂNEO, 1994, 
p.78) 

Isso quer dizer que o educando se restringe a espectador passivo, em que 

recebe pronto o que lhe é solicitado, ou melhor, o que deve fazer sem a 

oportunidade de interpretar, solucionar, ”pensar”. Diante da situação apresentada 

na sala de aula, entende-se que é necessário pensar sobre o que é vivenciado pelo 

aluno em sala. Para tanto, trazemos a contribuição do professor Gasparin ao 

ministrar a palestra: Sociedade Complexa, Educação Complexa2, apresentando 

algumas reflexões: 

_____________ 
2
 In CEMAD, 35 anos, 2011, Londrina. Atividades comemorativas aos 35 anos do CEMAD/UEL. 



 38 

“[...] O professor deve ler o mundo e trazer para o seu trabalho e para 
os alunos. E pensar qual é à base de minha aula? Que ser humano 
desejamos formar? O conhecimento científico, conhecimento da sala 
de aula não é somente na prova, mas nas ações, participações de 
práticas,tanto do professor quanto do aluno”. 

As reflexões apresentadas evidenciam que o educador deve questionar-se 

a todo o momento em sua prática educativa e mais do que isso que possa olhar os 

alunos em sua totalidade, sabendo que este também pode participar de maneira 

ativa e tendo uma noção clara de como o aluno aprende e qual o seu papel em sala 

de aula, é possível que os educandos construam conhecimento junto com o 

professor. 

Partindo do entendimento de que “[...] o professor é o mediador que 

transforma o conhecimento científico em conhecimento escolar, relacionando a 

teoria com a prática” (Proposta Pedagógica, 2011, p.28) entende-se que seu papel 

é 

“propiciar aos alunos as capacidades de vivenciar as diferentes 
formas de inserção sociopolítica e cultural, assumindo-se como 
espaço social de construção dos significados éticos necessários à 
formação de sua cidadania” (Proposta Pedagógica, 2011, p.28).  

Por outro lado, o gráfico 5 apresenta a compreensão que os educadores 

têm sobre a importância de propor desafios e reflexões sobre aquilo que é 

trabalhado em sala de aula e se é assegurado a interação dos alunos. 

Compreende-se que o educando, portanto, deve participar ativamente na 

construção do conhecimento na sala de aula e que o professor precisa garantir que 

isso aconteça, seja por meio de reflexão sobre o que é estudado, pelo diálogo e 

diferentes formas, pois conforme afirma Haydt (2006, p. 61) 

 “[...] o aluno exerce sua atividade mental sobre os objetos quando 
opera mentalmente, isto é, quando observa, compara, classifica, 
ordena, seria, localiza no tempo e no espaço, analisa, sintetiza, 
propõe e comprova hipóteses, deduz, avalia e julga”. 

Assim fica evidente que o educando também pode contribuir para uma ação 

dinâmica e ativa em sala que possibilite a construção do conhecimento tanto do 

professor, quanto dos alunos de modo interativo entre os sujeitos. 
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Figura 5: Ponto de vista dos educadores sobre a importância de propor 
desafios aos alunos em sala de aula. 
Fonte: Escola Municipal M. S. B. L. (2011). 

 

Dessa forma entende-se que, 

“em termos de ação educativa, o educador com seus determinantes 
será aquele que tem a responsabilidade de dar direção ao ensino e o 
educando aquele que, participando do processo, aprende e se 
desenvolve, formando-se como sujeito ativo de sua história pessoal 
quanto como da história humana” (LUCKESI, 1993, p.114). 

Neste aspecto o professor exerce um papel diferente em sala de aula, 

“desafiando” seus alunos a pensarem, a observarem, gerando dúvidas, 

problematizando situações para que o aluno possa aprender e reaprender sem 

receber respostas prontas, ou seja, seu papel é o de oportunizar situações em que 

o educando vai progressivamente construindo sua autonomia e um pensamento 

reflexivo percebendo-se também enquanto um agente ativo que tem assegurado um 

papel em sala de aula.  

Deste modo a função do professor é importantíssima, já que é dele 

“[...] a responsabilidade de dar a direção ao ensino [...] o educador, 
por encontra-se num nível mais elevado de desenvolvimento das 
suas capacidades e por deter um patamar cultural mais, elevado, 
deverá ocupar o lugar de estimulador do avanço do educando” 
(LUCKESI, 1993, p.114). 
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Assim, cabe ao educador a tarefa de direcionar o conhecimento aos alunos 

trabalhar no sentido de “elevação cultural” (SAVIANI, 2008) destes e promover 

situações que estimule nos educandos uma maior participação em sala para que 

percebam que sua participação é muito importante em sala de aula. Isso significa 

que 

“o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até 
a intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um 
desafio e não uma “cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não 
dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu 
pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas 
incertezas”. (FREIRE, 1996, p.86). 

Entende-se que a atuação do educador em sala de aula deve aproximar os 

educandos das atividades, por meio da participação, interação, problematização de 

modo que não se torne uma aula estática, mas o contrário, todavia para que isso 

aconteça se faz necessário que o aluno tenha uma função ativa, conforme nos 

esclarece Haydt (2006, p.61)  

“se o que pretendemos é que o aluno construa seu próprio 
conhecimento, aplicando seus esquemas cognitivos e assimiladores 
à realidade a ser aprendida e desenvolvendo o seu raciocínio, 
devemos permitir que ele exerça sua atividade mental sobre os 
objetos e até mesmo uma ação efetiva sobre eles”. 

Isto é, os educandos devem ter papel ativo em sala de aula que colaborem 

de alguma forma, ou seja, que assim como o professor eles também sejam 

participantes, ou melhor, que “[...] são sujeitos da história na medida em que a 

constroem ao lado de outros seres humanos, num contexto socialmente definido” 

(LUCKESI, 1993, p.114). 

Assim entende-se que o educador e alunos têm um compromisso, um papel 

relevante, ou seja, 

“o fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles, 
do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e 
não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é 
que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos” 
(FREIRE,1996, p.86). 

Nesse sentido, o professor e aluno devem ter uma relação próxima, ou seja, 

não se tem um sujeito que sobressai e detém o conhecimento, pois tanto o 

educador quanto o educando estão em constante aprendizado e mais do que isso, 

como a curiosidade é inerente ao ser humano, deve ser instigada, despertada, pois 
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ajudará na construção do conhecimento. De acordo com Veiga (2009, p.55) 

 “[...] o objetivo maior do ensino passa a ser a construção do 
conhecimento contando com o envolvimento do aluno. [...] o 
professor aparece como ator responsável pelo ensino; ele orienta, 
coordena, estabelece uma relação pedagógica com o aluno, mediada 
pelo conhecimento”.  

Entretanto, o que se pode perceber no contexto pesquisado é que as aulas 

assim como o papel do aluno se baseiam no silêncio em que estes na maioria das 

vezes não são instigados a participar e o que é transmitido pelo professor é 

posteriormente reproduzido pelos alunos. 

Tal prática é limitadora, pois 

“[...] ainda que o aluno compreenda a estrutura lógica do conteúdo, o 
nível de compreensão não vai além do próprio conteúdo que lhe dá 
origem. Paradoxalmente, a dinâmica dessa aula é o silêncio e a 
intensa atividade intelectual dos alunos”. (MARTINS, 2006, p.9) 

Para exemplificar apresentamos uma situação observada em uma turma do 

segundo ano. Ao passar no quadro uma atividade de matemática que consistia em 

saber quantos vestidos a princesa recebeu do rei e do príncipe, sendo que do 

primeiro ela recebeu cinco e do segundo três, a professora pede para os alunos 

copiarem. Porém, imediatamente ela resolve o exercício sem ao menos esperar que 

estes resolvam os educandos não participam da resolução de maneira ativa. Esta 

escreve no quadro a resposta da maneira que considera correta, obedecendo a 

ordem que os números devem ser escritos. 

Alguns alunos então não reagem, copiam o que está na lousa. Essa 

proposta torna-se apenas uma reprodução do que a professora resolveu na qual 

uma grande parte dos alunos nessa sala copiou a resposta sem saber qual o 

significado do que fez. Os outros alunos tentaram resolver sozinhos, mas por não 

estar de acordo com o que a professora considera correto, apagam a resolução 

para copiar o que está no quadro.   

Tal situação na sala de aula apresenta-se pela transmissão do 

conhecimento e o papel do aluno se restringe a reprodutor, pois faz a lição de 

maneira mecânica, reproduzindo tal e qual o que a professora passa. 

Isso também conduz o aluno para uma atividade de acomodação, pois 

recebe tudo pronto, não precisa pensar. Alguém faz e pensa por ele, desta forma 

não desenvolve a autonomia, a iniciativa, o pensamento. 

Desta forma as atividades e formação desses alunos têm como objetivo 
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apenas ouvir atentamente, copiar o que lhe é transmitido de maneira inquestionável 

e absoluta sem a oportunidade de encontrar outras formas de resolver a atividade, 

limitados a passividade absoluta. 

Em outra sala de segundo ano as atividades propostas assemelham-se às 

atividades da classe anterior, por exemplo, ao se trabalhar situações-problema que 

abordam o conteúdo: centena, dezena e unidade os alunos permanecem sentados 

e copiando o que lhe é proposto sem muita participação, pois boa parte das vezes 

quem realiza a atividade reflete e protagoniza é o professor. 

 Segundo Martins, (2009, p.9) esse tipo de aula denomina-se como 

“distribuição do conhecimento” que “materializa-se em relações sociais 

individualistas, competitivas, concorrenciais e hierarquizadas, em que predomina a 

comunicação verbal”. Isso significa que o papel do aluno em sala de aula é a de 

receptor de conteúdos que são transmitidos como verdades absolutas e 

inquestionáveis, os quais recebem muitas vezes sem entender o significado. 

Outro aspecto que merece reflexão é o fato de que ainda hoje algumas 

escolas mantêm a mesma estrutura de outrora, ou seja, as cadeiras permanecem 

enfileiradas, com um aluno atrás do outro o tempo todo, sem interação entre alunos 

e em certas situações nem mesmo aluno e professor, pois este permanece numa 

posição hierárquica frente a sua platéia de espectadores. 

Na escola pesquisada predomina a permanência das carteiras enfileiradas 

e a do professor ao centro e a frente apresentando-se sempre em uma posição 

vertical. Essa prática pouco contribui com o aluno, ao contrário ao exposto acima, 

observa-se que a escola deveria ter um espaço adequado para que os educandos 

pudessem transitar em diferentes ambientes, ou seja, desde a sala de aula, até 

outros ambientes que a escola oferece. 

 Não estamos defendendo que o espaço escolar seja “desorganizado”, mas 

que possibilite aos alunos uma maior disposição a aproveitamento da instituição e 

que os educandos tenham a possibilidade de expor seu pensamento, sua 

criatividade, imaginação e questionamento. 

Além disso, o mais importante e necessário é a integração no grupo, visto 

que desse modo os alunos desenvolvem sua autonomia, colaboração, reflexão, 

mas para que isso ocorra deve ser levado em consideração que a aprendizagem 

não seja algo cumulativa.  

Já quando perguntado aos educadores quais são as limitações encontradas 
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para fazer um trabalho em que coloque o aluno como sujeito ativo, as respostas se 

apresentaram de acordo com a figura 6. 

50%

30%

20%

0

Limitações para a realização do trabalho em 
sala de aula

Agitação dos alunos e 
indisciplina

Desinteresse

Número de alunos em sala

 

Figura 6: Limitações destacadas pelos professores para a realização 
de trabalho em sala de aula, onde o aluno é o sujeito ativo. 
Fonte: Escola Municipal M. S. B. L. (2011). 

 

A maioria das professoras afirma que é “o desinteresse pela aprendizagem” 

o fator que mais limita e interfere no processo. As observações confirmam que o 

papel do aluno nesta escola se reduz a ouvinte, passividade, que tem pouca ação e 

participação em sala de aula. Neste contexto ainda prevalece a formação de um 

sujeito espectador e com papel estático.  

Portanto, fica evidente que o que se postula no documento desta escola 

ainda distancia-se da prática, identifica-se que fica mais restrito à teoria do que a 

prática. 

Para tanto, precisa-se pensar estratégias que corroborem para que o aluno 

tenha papel participante em sala de aula atuando como sujeito do processo, mas 

para tal realização se faz necessário que o professor deva ter uma organização em 

seu trabalho, que este saiba qual é ou quais são os objetivos a serem atendidos 

assim como sua ação deve ser bem planejada com o intuito de possibilitar ao aluno 

uma ação ativa e não limitadora. 
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4.1 CAMINHOS PARA A ATUAÇÃO DO ALUNO COMO PROTAGONISTA NO CONTEXTO 

EDUCATIVO 

Ao refletir sobre o papel do aluno em sala de aula e as estratégias que 

podem ser utilizadas pelo professor que corroborem para uma participação ativa do 

educando, se faz necessário inicialmente compreender o que é um sujeito 

protagonista no processo. 

De acordo com Haydt (2006, p.61) é aquele que “[...] formula ideias, 

desenvolve conceitos e resolve problemas de vida prática através da sua atividade 

mental, construindo, assim, seu próprio conhecimento”. 

Nesse sentido denota-se que o professor deve possibilitar ao aluno 

situações em que possa interagir, problematizar, refletir, questionar e participar em 

sala de aula, concebendo-o como agente no processo, ou seja, alguém que está ali 

e pode colaborar, ainda, aprender com significado. 

Infere-se que essa participação deve se dar a todo o momento, como por 

exemplo, explorando desde o conhecimento prévio do aluno sobre um conteúdo 

novo a ser trabalhado na resolução das atividades, nas decisões, na organização 

do processo, na reflexão do processo avaliativo.  

A integração entre quem ensina e quem aprende possibilita a participação 

do educando em sala com seu conhecimento e torna a aula dinâmica, valoriza o 

que o educando traz e, consequentemente, possibilita que este protagonize 

situação de interação com o educador e os demais colegas.     

No que tange as propostas que podem ser utilizadas pelos educadores com 

o intuito de colocar na situação de sujeito atuante Bordenave (1977, p.151) nos 

esclarece que “o importante é que o professor defina claramente qual é o seu 

objetivo, pois cada técnica é útil para um determinado objetivo”. 

Isto quer dizer que se faz necessário o educador saber planejar e ter 

objetivos claros sobre o que se pretende e onde se almeja chegar ao fim de cada 

aula e/ou atividade. Segundo esse mesmo autor a “técnica díade” tem como 

objetivo educativo “dar aos alunos numa classe numerosa ocasião de participar, 

quer formulando perguntas, quer formulando respostas e perguntas, ou 

expressando opiniões e posições” (BORDENAVE, 1977, p.152). Outra técnica 

apresentada por Bordenave se refere “grupos de verbalização e observação, que 

desenvolve capacidade de observação e crítica do desempenho grupal”. E também 
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a “técnica pergunta circular que tem como objetivo educativo conseguir que todos 

os participantes expressem suas opiniões”. 

No que diz respeito à primeira técnica “[...] consiste simplesmente em pedir 

aos alunos que formem pares, isto é, minigrupinhos de duas pessoas (díade) para 

discutir o assunto, resolver exercícios ou problemas” (BORDENAVE, 1977, p.154). 

A segunda técnica apresentada por esse autor “consiste em dividir os alunos em 

dois grupos, atribuindo ao primeiro, chamado de verbalização, a função de discutir 

um tema e ao segundo, chamado de observação, a análise crítica da dinâmica de 

trabalho seguida pelo primeiro grupo” (BORDENAVE, 1977, p.159). 

Já na terceira técnica esse autor enfatiza que 

“[...] uma técnica especialmente pensada para obter a participação 
de todos é a Pergunta Circular. O professor, ou o aluno que dirige os 
trabalhos na ocasião, anuncia que a mesma pergunta será feita a 
todos os alunos, um por um, com a obrigação de todos responderem 
quando chegar a sua vez” (p. 159). 

Compreende-se que as estratégias que Bordenave propõe deve ser um 

meio de oportunizar aos alunos uma participação mais dinâmica em sala de aula, 

uma vez que cada uma das técnicas tem uma especificidade, mas cabe ao 

professor refletir sobre qual das técnicas é possível empregar em sua atividade em 

sala de aula e na sua prática docente, pois como afirma Libâneo (1994, p.96) “[...] o 

trabalho docente é uma atividade intencional, planejada conscientemente visando 

atingir objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser estruturado e ordenado”. 

Dessa forma entende-se que o trabalho do educador deve ter uma intenção 

e o aluno precisa fazer parte desse processo de maneira ativa, participante com 

vista a ser protagonista. Conforme Libâneo (1994, p.105) o professor vai ajudar  

“[...] formar pessoas inteligentes, aptas para desenvolver ao máximo 
possível suas capacidades mentais, seja nas tarefas escolares, seja 
na vida prática através do estudo das matérias de ensino. O 
professor deve dar-se por satisfeito somente quando os alunos 
compreendem solidariamente a matéria, são capazes de pensar de 
forma independente e criativa sobre ela e aplicar o que foi 
assimilado”.   

Assim o educador deve oportunizar situações em que o aluno participe e 

desenvolva sua autonomia, “acentue” a criatividade destes em sala de aula. 

Ademais se faz necessário reafirmar “fatores que influem no estudo ativo” 

(LIBÂNEO, 1994) que podem contribuir para a ação do educando em sala de aula. 

Este mesmo autor apresenta algumas propostas: 
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1-A incentivação ou estimulação para o estudo em que (“a motivação influi na 

aprendizagem e a aprendizagem influi na motivação”); 

2-O conhecimento das condições de aprendizagem do aluno (“o professor deve 

conhecer as experiências sociais e culturais dos alunos: o meio em que vivem as 

relações familiares, a educação familiar, as motivações e expectativas em relação 

à escola e ao seu futuro na vida”); 

3-A influência do professor e do ambiente escolar (“o ambiente escolar pode exercer, 

também um efeito estimulador para o estudo ativo dos alunos. Os professores 

devem unir-se à direção da escola e aos pais para tornar a escola um lugar 

agradável e acolhedor”). 

Outras “interações educativas na sala” (ZABALA, 1998, p. 90-91) 

corroboram para que haja uma participação mais ativa do aluno e que de acordo 

com esse mesmo autor o “ponto de partida é o planejamento” e mais do que isso se 

evidencia diversas características tais como: “Planejar a atuação docente de uma 

maneira suficientemente flexível para permitir a adaptação às necessidades dos 

alunos em todo o processo ensino/ aprendizagem”: 

 “Contar com as contribuições e conhecimentos dos alunos, tanto no início 

das atividades como durante sua realização”; 

“Ajudá-los a encontrar sentido no que estão fazendo para que conheçam o 

que têm que fazer, sintam que podem fazê-lo e que é interessante fazê-lo”; 

“Estabelecer metas ao alcance dos alunos para que possam ser superadas 

com esforço e a ajuda necessários”; 

“Oferecer ajudas adequadas, no processo de construção do aluno, para 

progressos que experimenta e para enfrentar os obstáculos com os quais se 

depara”; 

“Promover canais de comunicação que regulem os processos de 

negociação, participação e construção”; 

“Potencializar progressivamente a autonomia dos alunos na definição de 

objetivos, no planejamento das ações que os conduzirão a eles e em sua realização 

e controle, possibilitando que aprendam a aprender” (ZABALA, 1998, p.92). 

Estas são algumas possibilidades que podem colaborar na prática do 

professor para levar o aluno a uma ação mais ativa em sala de aula. Certamente 

existem muitas outras estratégias e procedimentos que podem ser utilizados, porém 
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o mais importante é a intencionalidade do educador. 

Na escola pesquisada houve uma tentativa de conhecer mais de perto o 

planejamento das educadoras no sentido de acompanhar a organização do trabalho 

a ser concretizado em sala de aula. Porém em nenhum momento houve acesso a 

esse documento, o que impossibilitou conhecer a maneira como o processo é 

planejado nesta instituição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização deste estudo possibilitou a reflexão sobre os diferentes 

aspectos que envolvem o aluno e o papel que ele desempenha em sala de aula. 

Entender que a sociedade, a escola e ação docente alteraram-se no decorrer do 

tempo, isto é, o mundo em que vivemos não é estático e sim dinâmico e por isso 

faz-se necessário que o aluno também tenha garantido uma participação atuante 

em sala, pois assim como os outros sujeitos que estão na instituição ele também 

precisa “mudar” sua atuação. 

  Na pesquisa realizada em uma escola municipal que atende os anos 

iniciais do Ensino Fundamental foi possível identificar que em boa parte das vezes o 

papel que os alunos desempenham é de passividade e de reprodução. 

A busca por compreender as divergências e dificuldades no que se refere à 

possibilidade de o aluno assumir um papel mais atuante em sala de aula nos levou 

a percepção do grande contraste existente entre a teoria e prática, pois o que 

fundamenta a proposta pedagógica boa parte das vezes não é visto na ação 

docente e pela equipe pedagógica, isto é, o papel do professor em sala de aula 

prevalece como detentor o conhecimento em que apenas ele sabe e transmite o 

conhecimento aos alunos. Estes por sua vez permanecem como espectadores 

ouvindo atentamente o que o educador fala e recebendo boa parte das vezes a 

solução e interpretação de determinada atividade, não possibilitando, portanto, uma 

reflexão, autonomia em sala de aula. 

 No que tange as dificuldades, na maioria das vezes o educando não tem a 

possibilidade de se expressar, interagir, opinar sobre determinado assunto, 

participar, interpretar e construir sua autonomia.  

Para assegurar ao aluno uma participação em sala com o propósito de que 

este venha a protagonizar ações dinâmicas é fundamental que a escola e o 

professor colaborem nesta construção, proporcionando melhorias na organização 

do ensino, possibilidade e momentos para os alunos manifestarem-se enquanto 

sujeitos, entendendo seus direitos e deveres.  

A escola deve assumir o compromisso com o desenvolvimento intelectual, 

cultural e social do educando, já o professor deve ter clareza de que está ajudando 

no processo de formação de seus educandos, sendo assim, a maneira como 

concebe o educando, o ensino e aprendizagem, o método pelo qual avalia vão 
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influenciar neste processo. Para tal intento precisa, além de favorecer uma 

aprendizagem significativa, possibilitar aos alunos participação, reflexão e 

autonomia em sala de aula. 

É necessário que o educador conheça seus alunos, respeite sua 

individualidade, valorize seus conhecimentos prévios, proponha estratégias 

diferenciadas que valorizem a participação individual e em grupo, desenvolva meios 

para que possam estar presentes em sala de aula de maneira ativa, vivenciando 

situações desafiadoras e problematizadas. 

Entende-se, portanto, que quando assegurado a interação do aluno em 

sala, a aula torna-se mais dinâmica, visto que tem a participação de todos os 

sujeitos (educador e educando), também torna-se algo significativo, pois há 

contribuições e reflexão e não memorização de assuntos isolados. Mas estes não 

devem ficar somente no âmbito da escola, precisam relacionar-se com os aspectos 

sociais da vida cotidiana de maneira significativa.  

A formação do aluno enquanto sujeito do processo deve ser levada em 

consideração pela instituição escolar, pois para que este seja capaz de atuar na 

sociedade de forma diferenciada e entenda-se como cidadão dotado de direitos e 

deveres, precisa vivenciar experiências e aprendizagens que o ajude a entender e 

preparar-se para assumir tal papel na sociedade de forma atuante, pois 

“apenas vivendo de forma democrática na escola pode se aprender a 
viver democraticamente na sociedade, a construir e respeitar o 
delicado equilíbrio entre a esfera dos interesses e necessidades 
individuais e as exigências da coletividade” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, 
p. 26). 

O que pode-se evidenciar com a realização desse trabalho é que ainda hoje 

a formação e o papel do aluno em sala de aula permanece como de outrora, uma 

vez que estes continuam como mero espectadores, reprodutores do conhecimento 

e memorizadores de assuntos isolados, não tendo boa parte das vezes um 

significado sobre o que se estuda. 

No entanto a escola e o professor devem oportunizar aos alunos uma 

formação mais atuante em sala de aula, de modo que assegurem a estes a 

construção da autonomia, de interação, de investigação, ou seja, momentos em que 

possam se expressar, formular ideias, ter atitude, desenvolver conceitos, mas para 

isso se faz necessário uma reflexão sobre o porque desta instituição ainda continuar 

com esses pressupostos sendo balizadores da sua prática.  
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Talvez, porque muitos ainda entendem que para ensinar e aprender é mais 

adequado trabalhar em uma sala de aula silenciosa, sem muita interação dos 

alunos com o professor, uma vez que é algo histórico e/ou tradicional e romper com 

esse modelo de formação e papel do aluno seja ainda um grande desafio. 

No entanto é preciso que a escola e os profissionais que nela atuam saibam 

que é necessário superar essa forma de entender o processo educativo, pois como 

nos esclarece Freire, (1996, p.76) “[...] o mundo não é. O mundo está sendo [...] 

meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de 

quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da História, 

mas seu sujeito igualmente”.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com a Pedagoga da Escola 

 
Que tipo de homem a escola ajuda a formar?  

 

Você acredita que no processo de ensino e aprendizagem o aluno deve ter 

uma participação ativa? Por quê? 

 

 

Quais os aspectos a serem desenvolvidos no contexto educativo tendo em 

vista a formação de um aluno ativo e não apenas um espectador? 

 

E quais seriam as estratégias que vocês utilizam? 

 

    

A escola consegue realizar um trabalho que coloca o aluno na situação de 

participação ativa? Como? 

 

 

Como é a ação dos professores neste trabalho? Há resistência?  

 

Como é a participação dos alunos na escola? Pode exemplificar? 

 

 

 APÊNDICE B – Roteiro das observações 

 
Aspectos observados (alunos) 
 
Ações 

Participação  

Realização das atividades 

Diálogo 

 

 

Aspectos observados (professor) 

 

Atividades propostas 

Incentivo a participação do aluno 

Desafios  
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Problematizações  
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APÊNDICE C – Questionários aplicados aos professores da Instituição 

 

 Qual o tipo de homem que acredita que está ajudando a formar em sua 

prática docente? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Em sala de aula como é a participação dos alunos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Você acredita que no processo de ensino e aprendizagem o aluno deve ter 

uma participação ativa? Por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Em sua prática você consegue propor situações de desafio, reflexão e 

momentos em que os alunos possam problematizar o que está sendo 

estudado? Pode relatar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Que fatores impedem que você consiga realizar um trabalho em que o aluno 

tenha uma participação mais ativa no processo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D– Modelo de termo de consentimento 

 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
FONE: (043)371-4000 PABX 
FAX: (043)371-4639 
CEP 86055-900 
LONDRINA - PARANÁ 

 

(Reconhecida pelo Decreto Federal nº 69.324 de 07/10/71) 
 
 

SOLICITAÇÃO 
 
 
À Direção  

 

 

Venho, por meio deste, solicitar a realização da pesquisa de campo da 

aluna Magda Helena F. Matias da Silva no trabalho de observação em 

sala de aula durante o período estabelecido pela instituição. 

 

Agradeço a colaboração 

Atenciosamente 

Professora orientadora  

________________________________ 

Dirce Aparecida Foletto de Moraes 

 

Londrina, 26 de agosto de 2011. 

 
 
 
 
 
 

 


