
PALAVRAS INICIAIS

Ao analisar as tendências pedagógicas presentes na educação brasileira, observa-se 
que a aula expositiva é, indubitavelmente, o procedimento didático mais utilizado pelos 
professores em todos os níveis de ensino. Todavia, ao mesmo tempo que é a técnica 
de ensino mais utilizada é, também, a mais polêmica, sendo defendida por alguns pela 
sua praticidade e criticada por outros pelo caráter verbalista, autoritário e inibidor da 
participação do aluno. Partindo dessa realidade, com base nas contribuições de Lopes 
(2011), abordaremos nesta Ficha o uso da aula expositiva como técnica de ensino, que, 
mesmo sendo considerada tradicional, poderá transformar-se em atividade dinâmica, 
capaz de desenvolver o pensamento crítico do aluno, por intermédio da troca de 
experiência entre professor e discentes, numa relação dialógica. 

Cabe destacar que, em diferentes obras, temos encontrado o uso indistinto dos termos 
“técnicas de ensino” ou “estratégias de ensino”. Para efeito deste texto, usaremos 
o termo “técnica”, que se origina do grego (technikós), significando arte, habilidade, 
conforme adotado por Lopes (2011) para designar uma atividade prática.

DA AULA EXPOSITIVA TRADICIONAL À AULA EXPOSITIVA DIALOGADA

Lopes (2011) assevera que a utilização da aula expositiva na educação brasileira 
como forma de transmissão de conhecimento aparece desde o plano pedagógico dos 
jesuítas. Com o surgimento dos métodos modernos de ensino e de novas tecnologias 
educacionais, críticas a esse modelo pedagógico passaram a ser formuladas, o que 
levou a aula expositiva a ser vista como técnica ultrapassada e autoritária. Nesse 
contexto, como destaca a autora, os professores que continuavam a utilizá-la como 
atividade predominante foram considerados conservadores e contrários a inovações 
em suas práticas pedagógicas. Todavia, essa mudança de concepção não se deu de 
forma aleatória nas esferas acadêmica e escolar, tendo sido, na verdade, reflexo das 
tendências pedagógicas contidas nas práticas realizadas nos espaços formativos. 

Para que possamos entender como esse processo ocorreu, apresentamos no Quadro 
1 a trajetória da aula expositiva, conforme considerações de Lopes (2011), que se 
embasou nos estudos de Saviani (1983). Tal percurso considera os ideários pedagógicos 
que influenciaram as práticas educativas ao longo da história da educação, a saber: 
Pedagogia Tradicional, Pedagogia Nova, Pedagogia Tecnicista e Pedagogia Crítica. 

É importante destacar que o fato de a aula expositiva ter especificidade nas diferentes 
tendências pedagógicas, conforme se pode observar no quadro, não significa que as 
características tradicionais dessa técnica tenham sido superadas. No fazer docente 
dos educadores, o que se percebe, em geral, é a utilização da aula expositiva com 
características tradicionais predominantes, como atividade exclusiva do professor 
e passividade do aluno. Entendemos, como Lopes (2011), que esse fato pode ser 
decorrente das contradições que há entre a formação teórica do professor e as 
situações de trabalho encontradas nos ambientes de ensino. A autora, apoiando-se em 
Saviani (1983), sublinha também que as diferentes tendências pedagógicas continuam 
presentes na prática de sala de aula. Tais tendências se imbricam nessa prática de tal 
modo que o mesmo professor pode apresentar em seu fazer pedagógico, em diferentes 
momentos, traços de todas elas.

Ao se certificar que a aula expositiva sempre esteve presente na metodologia adotada 
pelo professor, reconhece-se que essa técnica de ensino em vez de ser desprezada 
deve ser transformada, a fim de que se torne um bom instrumento de trabalho docente. 
Assim, como a autora, defendemos o conceito de aula expositiva dialogada, que 
transforma o ambiente tradicional de exposição em um ambiente voltado para o diálogo, 
em que a interação entre estudante e professor é fonte de produção e reelaboração de 
conhecimentos e intercâmbio de experiências. 

No Quadro 2, compilamos as principais características da aula expositiva dialogada, 
levantadas por Lopes (2011), fazendo um comparativo com as características da aula 
expositiva tradicional:

Podemos dizer que a transformação da aula expositiva tradicional em um modelo 
que estimule a participação dos alunos, como se pode extrair do quadro, a partir de 
uma postura dialógica, é um grande avanço para o processo de aprendizagem, uma 
vez que esse formato, entre outras questões, elimina a relação pedagógica autoritária, 
valorizando a experiência dos estudantes; estimula a atividade e a iniciativa desses 
estudantes sem prescindir da iniciativa do professor e, ainda, incentiva o pensamento 
crítico dos alunos por meios de questionamentos e problematizações. 

A aula expositiva é uma técnica de ensino semelhante às demais, apresentando 
vantagens e limitações, exigindo determinadas condições para ser exitosa. Cabe 
lembrar que, durante o processo de ensino e aprendizagem, o clima de cordialidade, 
parceria, respeito e troca são essenciais. Ademais, o professor deve dominar muito bem 
o quadro teórico a ponto de “o fio da meada” poder ser interrompido com perguntas, 
observações, intervenções, sem que ele perca o controle do processo (ANASTASIOU; 
LEA, 2005, p. 79).

Por fim, faz-se mister ressaltar, não obstante, que o sucesso na utilização dessa técnica 
ou de outras que discutimos ou vamos discutir nas próximas Fichas está condicionado 
à vontade sólida dos sujeitos acadêmicos (professores e alunos) de entrar no complexo 
processo de desconstrução e reconstrução da prática educativa, visando a um ensino 
capaz de produzir aprendizagem duradoura por parte dos acadêmicos, tendo, como 
resultado, a produção e a construção do conhecimento.
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Quadro 1 - Trajetória da aula expositiva

Quadro 2 – Características da aula expositiva dialogada 
e da aula expositiva tradicional

Período

Até a 
década de 30

Meados da 
década de 30

Década de 70

Década de 80

Tendência
pedagógica

Pedagogia Tradicional

Pedagogia Nova

Pedagogia Tecnicista

Pedagogia Crítica

Princípios

O professor é o 
centro do processo 
de ensino, devendo 
dominar os conteúdos 
fundamentais a serem 
transmitidos aos 
alunos.

A aula expositiva é 
considerada a técnica 
mais adequada 
à transmissão de 
conhecimentos aos 
alunos, que agem apenas 
como meros receptores.

Abandono da aula 
expositiva como atividade 
predominante na sala de 
aula. Novas técnicas de 
ensino são assimiladas.

Nova conotação da aula 
expositiva, traduzida 
por determinadas 
habilidades técnicas a 
serem desenvolvidas 
pelo professor.

A aula expositiva, 
assim como as demais 
técnicas, passa a ser 
considerada um meio 
para a reelaboração dos 
conteúdos transmitidos.

O aluno, e não mais o 
professor, passa a ser 
o centro do ensino. 
Sua curiosidade, 
criatividade,
inventividade devem 
ser estimulados pelo 
professor.
Inspirada nas teorias 
da aprendizagem e da
abordagem do ensino 
de forma sistêmica, 
valorizava atividades 
que promoviam 
parcelamento do 
trabalho pedagógico, 
como os módulos de 
ensino.

Críticas à política 
educacional que 
supervalorizava a 
técnica em detrimento 
do humanismo, 
primando pela relação 
escola e realidade 
social.

Especificidade da 
aula expositiva

Conhecimento
 do aluno

Conteúdo

Problematização

Perguntas

Relação
professor-
aluno

Síntese
da aula

Aula expositiva dialogada

O professor cria situações que 
valorizam a vivência dos alunos, seu 
conhecimento do concreto e busca 
relacionar esses conhecimentos 
prévios com o assunto a ser 
estudado.

Os conteúdos apresentados pelo 
professor podem ser questionados 
e redescobertos pelos alunos a 
partir do confronto com a realidade 
conhecida.

O professor estimula o aluno a 
levantar problemas e identificar as 
respectivas alternativas de solução, 
o que contribui para a reelaboração e 
produção de conhecimentos.

O professor entra com o saber, mas 
também participa de um processo de 
reaprender, dando ao conteúdo um 
caráter democrático.

Os alunos são estimulados a 
participar da organização do resumo 
no final da aula, exercitando seu 
pensamento criador.

O professor se coloca como 
uma autoridade que transfere 
conhecimentos aos alunos.

O professor, no final da aula, faz o 
resumo do conteúdo trabalhado.

A produção e a reelaboração do 
conhecimento começam a partir de 
uma indagação. Assim, o professor, 
por meio da pergunta, busca 
incentivar a curiosidade dos alunos 
e desenvolver neles uma atitude 
científica.

O professor apresenta respostas 
sem que os alunos tenham lhe 
perguntado algo, não provocando 
produção de conhecimento.

A postura autoritária do professor 
inibe a participação do aluno, 
bloqueando sua curiosidade, 
capacidade de questionar.

Os conteúdos estudados são 
recebidos como conhecimentos 
acabados, não podendo ser 
contestados.

O professor não valoriza a vivência 
e o conhecimento prévio do aluno, 
desenvolvendo uma aula mecânica e 
desvinculada da prática social.

Aula expositiva tradicional

Aula expositiva dialogada

Nota: Construção da autora da Ficha.

Nota: Construção da autora da Ficha.


