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Alguns questionamentos a cerca do Sujeito da Educação no Ensino Superior nos foram 
lançadas em nosso ciclo de estudos em Educação. Dentre eles estão: “Quem é o sujeito da 
educação?”; “As formas de ensinar e aprender modificaram-se, comparadas à minha época de 
Graduação?”;“Será que as nossas escolas estão mudando realmente?”. 
 
Uma definição sobre o Sujeito da Educação perpassa pelo estudo da construção da 
subjetividade e pelo conceito de sujeito. O termo sujeito esta etimologicamente legado à 
palavra subjetividade e denota simultaneamente sujeito e objeto, eu e isso. Sendo assim,  
sujeito se refere tanto ao ‘eu’ quanto ao ‘objeto da subjetividade’. O sujeito nunca pode estar 
totalmente separado do objeto e não deve centrar-se nele mesmo. 
 
Podemos afirmar que a subjetividade é uma construção social que tem início na família. O 
nascimento de um bebê marca a história da união do casal e o nascimento da família, 
consolidando o status adulto dos cônjuges. Relações entre pais e filhos, dentro de um padrão 
saudável de família, são preenchidas por muito afeto e proteção.  
 
A criança passa a ser o centro das atenções do casal. Redes de relações se estabelecem em 
torno dela no bairro, escola, entre parentes distantes. Uma criança “enche” uma casa de vida, 
sua espontaneidade extrai risos de todos ao seu redor. A subjetividade, neste sentido, é uma 
construção cultural que muda com o tempo. O homem do século XXI não é o mesmo da Idade 
Média, a família de hoje retrata um novo filho, trazendo um perfil diferente de aluno. 
 
Nos séculos XVII, XVIII e XIX com a disciplinarização dos currículos e a organização escolar, 
aluno era quem obedecia a ordem absoluta da autoridade do professor,  No século XX  aluno 
era aquele que aprendia um ofício. Já o século XXI marca a entrada num novo mundo, 
professores e alunos desempenham papéis cada vez mais complexos, num ambiente incerto, 
duas gerações em diálogo. A percepção do adulto com relação ao aluno, na atualidade parece 
estar desajustada. O aluno  hoje não aprende, nem convive ou se relaciona do mesmo modo 
do que no passado.  
 
São os adultos que organizam e significam psicologicamente a vida dos não-adultos, futuros 
adultos-alunos. Ser professor, no sentido pleno do termo requer algumas habilidades, como a 
capacidade de construir um espaço amoroso e “bom de viver”, alegre e saudável a todos os 
educandos, em clima de compreensão e respeito mútuo. 
  
O questionamento sobre “Quem é o sujeito da educação” nos parece indispensável para todo 
educador comprometido eticamente com a profissão. Pensar sobre a nossa vivência, em 
tempos passados com nossos ‘mestres’ e reportar a reflexão à prática com nossos queridos 
alunos, pode ser uma grande proposta de inovação em educação.  
 
Hoje a definição de um espaço de sala de aula contempla o aluno como o centro e o professor 
como um mediador. No entanto, o desafio encontra-se exatamente neste ponto de 
deslocamento, do professor ao aluno como centro. Nas palavras de Maria Cristina Kupfer 
(1989, p.93) “[...] Cabe ao professor renunciar a um modelo determinado por ele próprio, 
aceitar o modelo que lhe confere o aluno, suportar a importância daí emanada e conduzir seu 
aluno em direção à superação dessa importância; eclipsar-se para permitir que esse aluno siga 
seu curso, assim como o fizeram os pais desse aluno*”. 
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