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A atuação do professor, do nível fundamental ao superior, é, já há algum tempo, 

avaliada de maneira dicotômica pela sociedade. Enquanto há indivíduos que creem que 

a educação, de modo geral, do estudante é de responsabilidade única do professor, e que 

a culpa pelo baixo rendimento do discente, e até mesmo pela sua indisciplina e pela sua 

má-educação, deve cair inteiramente sobre o docente, existem outros que acreditam que 

o professor é um profissional de extrema importância na formação dos demais, que é 

subvalorizado e que necessita, também, da fundamental participação da família no 

momento da constituição intelectual do aluno. A colaboração do discente também é 

muito importante, pois, geralmente, quando ela ocorre, os objetivos traçados pelo 

professor são atingidos, transformando os atos de ensinar e de aprender em um 

momento de prazer e realização, que é compartilhado por todas as partes envolvidas no 

processo. Percebe-se, então, que a palavra-chave, quando ocorrem conflitos no campo 

da educação, é compreensão. Por meio dela, os problemas podem ser resolvidos, sendo 

alcançada, então, a esperada colaboração. O que se pretende, com o artigo que estamos 

propondo, é fazer uma pesquisa bibliográfica, utilizando textos produzidos por alguns 

dos principais pesquisadores das áreas da comunicação e da educação, para investigar 

qual é o papel do professor em sala de aula. Alguns dos autores cujas teorias serão 

fundamentais para a realização deste estudo são Edgar Morin, Paulo Freire, Adilson 

Citelli e Dimas Künsch. 
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