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A sala de aula 

“A tarefa essencial do professor é despertar a alegria
de trabalhar e de aprender.”   

 Albert Einstein

A sala de aula é vista por muitos, como um espaço 
onde existe a mesa do professor de um lado e as carteiras 
dos alunos do outro. Mais aí temos a pergunta: Que espa-
ço é esse? O lugar considerado como “centro do saber”, no 
entanto, não é bem assim. O local onde ocorrem “relações 
pedagógicas” possui, no seu interior, uma série de perso-
nagens e situações que vão do corriqueiro ao surreal...

Alguns autores apontam a sala de aula como sen-
do o “local eleito pela civilização para a transmissão do 
saber”, outros a vêem como “um picadeiro privilegiado 
pela sociedade”, entretanto, podemos considerar a sala de 
aula como um “espaço enigmático”. Podemos vê-la como 
o “momento privilegiado em que se processam o ensino e 
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a aprendizagem” e também como o “confronto de idéias 
entre professor e alunos”. Enfim, existem vários aspectos 
que poderiam ser abordados sobre a importância da sala 
de aula e suas relações.

José Carlos Libâneo esclarece que “na sala de aula 
o professor exerce uma autoridade, fruto de qualidades in-
telectuais, morais e técnicas” e mais, “é na sala de aula que 
o professor se relaciona com o grupo de alunos.” Pedro 
Geraldo Novelli argumenta que a “sala de aula é um es-
paço socialmente instituído. É um espaço historicamente 
conquistado e construído. Apesar de ser um espaço social, 
o acesso a ele não se encontra plenamente garantido.” Por-
tanto, a sala de aula pode ser pensada em termos do que é 
como também do que deve ser. 

Já Regis de Morais questiona como o “espaço políti-
co portador de uma história? Espaço mágico de encontros 
humanos? Lugar no qual tantos escamoteiam com belas 
palavras os duros conflitos vividos por um tempo? Espaço 
no qual se cumpre o jogo sutil das seduções afetivas ou en-
doutrinadoras? Ou muitas dessas coisas juntas?”. É sobre 
esse local e seus componentes que vamos tratar.

Existem, numa sala de aula, divisões, tribos ou gru-
pos que apresentam perfis característicos: ”os bons alunos” 
e os chamados “maus alunos”. 
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Os “bons alunos”, os “queridinhos”, os “nota 10” ge-
ralmente estudiosos estão sempre sentados nas primeiras car-
teiras, brigam até por elas. A proximidade com o professor e 
com o quadro é absolutamente indispensável. Atentos a tudo 
que é ensinado pelos mestres, buscam avidamente absorver o 
que é transmitido, procurando disputar entre eles as maiores 
notas. A competição é sua principal característica, só faltam 
à aula por motivos extremos, e mesmo assim reclamam, seus 
livros e cadernos estão sempre impecáveis e com as matérias 
sempre em dia, sendo alvo daqueles nem tão interessados, 
que sempre os procuram apenas para tirar dúvidas ou até pe-
gar “uma xerox” necessária nas horas aflitas das avaliações.

Os “maus alunos”, os “outros”, a “turma de trás”, a 
“turma da zorra”, têm preferência, em geral, pelas últimas 
carteiras, habitam perto da “parede do fundo”, às vezes, es-
tão em grupo, outras vezes, sozinhos, mas sempre dispostos 
a aprontarem uma bagunça, uma conversa ou simplesmen-
te não fazerem nada. Atirar bolinhas e aviõezinhos de papel 
ou giz nos outros, risadinhas fora de hora, ficar ligado no 
celular, lançar tiras de papel higiênico molhado no teto da 
sala, colocar o pé na frente do colega para ele se “estabacar” 
no chão ou fazer perguntas absolutamente sem nexo como: 
“vale nota”?, “cai na prova”?, “é importante”?, “posso ir ao 
banheiro”, ou simplesmente levantar do lugar e fazer uma 
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palhaçada inesperada, são suas principais características. 
Ou então abaixar a cabeça sobre a carteira, como se es-
tivesse dormindo ou passando mal, deixando o professor 
falando sozinho. Não se esquecendo dos famosos “barban-
tinhos cheirosos”, que impregnavam o ambiente de tal for-
ma que era impossível permanecer no local. Esse grupo é 
assíduo frequentador da sala da coordenação, além da pre-
sença constante do responsável, como também das aulas 
de recuperação ou da reprovação no final do ano.

Entretanto, sabiam e sabem conviver entre eles. In-
dependente do grupo, havia situações em que ambos par-
ticipavam intensamente, como por exemplo, nas segundas 
feiras a entrada em sala de aula parecia uma ida para a 
guerra, um verdadeiro “calvário”, as carinhas de sono vin-
das das “baladas”, praia ou das horas na internet só mu-
davam para os meninos, a partir do assunto principal: o 
futebol. As rivalidades e as discussões sobre os times que 
ganharam ou perderam, na jornada de domingo, seguiam 
por todo o dia, principalmente se houvera a famosa golea-
da sobre o time perdedor e o torcedor chegava no colégio 
com a camisa do “time do coração”: era a glória!

Quanto às meninas, as conversas e fofocas estavam 
ligadas aos namoricos, aos “ficantes”, que surgiam nos ani-
versários de um ou outro colega, a ida ao show dos ídolos 



17

do momento, as intermináveis horas no facebook, as nove-
las da moda, o fim de semana na casa de uma amiguinha 
ou outro acontecimento que merecesse atenção especial. 
Pior que a entrada em sala de aula, era o retorno do re-
creio, eternizá-lo era uma forma de demorar a voltar para a 
sala de aula. Nesses minutos, sempre havia de tudo: brigas 
sem nenhum motivo, jogos nem sempre divertidos, paque-
ra entre alunos de turmas diferentes, demora na cantina 
comprando qualquer coisa, fuga dos inspetores procuran-
do se esconder nos fundos do colégio ou nos banheiros 
para não assistir à próxima aula ( principalmente se hou-
vesse alguma entrega de trabalho ou avaliação prevista), 
entupimento dos vasos sanitários para alagar os banheiros 
e corredores, corridas pelos pátios, enfim, a imaginação 
rolava solta nesses momentos.

Apesar de todas essas situações, podemos verificar 
que é no interior da sala de aula que buscamos realizar a 
troca entre professores e alunos, é um dos principais lu-
gares da educação escolar, é o espaço desafiante das re-
lações pedagógicas, é o local privilegiado onde o ensino 
e a aprendizagem ocorrem de maneira prazerosa e onde 
sempre procuramos entender a mágica do que é educar. 

É nela que tudo pode acontecer e, pode ter certeza, 
acontece.
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As “pérolas” encontradas
  

“Feliz aquele que transfere o que sabe e 
aprende o que ensina.” 

Cora Coralina

  
Segundo Cipriano Luckesi, “a avaliação é uma 

apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo 
de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar 
decisões sobre o seu trabalho” e mais, “avaliar é antes de 
tudo, diagnosticar e solucionar interesses.”

Avaliar é uma tarefa necessária e contínua do traba-
lho do professor, que vai mostrar o desenvolvimento do pro-
cesso de ensino e aprendizagem. Avaliação não se resume 
apenas numa fria aplicação de prova ou teste em que é atri-
buída uma nota. O ato de avaliar está presente em todos os 
momentos da vida humana. O ato de avaliar na vida cotidia-
na se dá permanentemente. Avaliamos o nosso aluno dia a 
dia, em todos os minutos, através de uma relação mútua de 
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