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Estudos têm sido realizados a fim de aprimorar e possibilitar mudanças significativas
ao cenário educacional, muitas destas adiadas pela ausência de conhecimentos da sociedade
sobre a relevância da área, que permanece aquém das preferências da sociedade capitalista.
Em seu livro Inovação Educacional no Brasil, Garcia (1995) demonstra preocupação com a
abrangência e qualidade do ensino público. Aborda a necessidade de projetos e ações que
possibilitem a inovação e reconstrução de práticas arcaicas e distantes do âmbito social ao
qual a educação se propõe. Ao estudar as possibilidades de inovação nos métodos e meios de
educação utilizados, uma figura recorrente surge como instrumento: o professor. Com o
surgimento da educação, observou-se o papel docente como o de transmissor de
conhecimentos. Já o desenvolvimento da Educação Moderna trouxe para a função novas
responsabilidades e significados. Mais que um instrumento transmissor, o professor tornou-se
facilitador das relações sociais no âmbito educacional. Todavia, na contramão de tais embates,
surge a busca – cada vez mais frequente – por um método de ensino universal, ou seja, uma
metodologia que possa ser generalizada no processo de aprendizagem, independentemente das
condições físicas e subjetivas do aluno. A didática passou a se resumir em um corpo de
conhecimentos técnicos e instrumentais sobre o ensino, e o ensino, por sua vez, à aplicação
dessas técnicas. O papel do professor enquanto transmissor e aplicador de um método único
para o processo ensino-aprendizagem verticaliza a relação entre professor-aluno, e
impossibilita à figura desse profissional assumir as competências de mediação e comunicação
social, necessárias. A partir de tais considerações, este trabalho realizou uma breve revisão
bibliográfica acerca do papel docente na relação ensino-aprendizagem. Freire (1979) discute o
papel do educador a partir da construção de uma cultura formada por sujeitos pensantes. Para
que o docente contribua no desenvolvimento de análise crítica em seus educandos, são
necessárias mudanças no olhar e compreensão do aprender-ensinar. Ao considerar o ensinar
como competência a ser constantemente desenvolvida e aprimorada, o professor, além do
interesse pela

atuação

pedagógica, necessita atualizar-se no

enfoque técnico

e

comportamental, a fim de estimular uma aprendizagem sistêmica e social. Esta aprendizagem
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contribuirá para o desenvolvimento humano ao possibilitar que os conhecimentos
transmitidos em sala de aula ultrapassem a questão técnica, e incorporem a criticidade
necessária à prática social (Saviani, 2003). Ainda que estudos referentes ao sucesso do aluno
em ambiente acadêmico tenham direcionado a atenção para a participação de todos os
elementos envolvidos na educação, os professores mantêm papel importante no processo
ensino-aprendizagem. Por intermédio deste profissional, a mediação entre os conteúdos
ministrados e a realidade do aluno acontecerá, construindo assim um aprendizado
contextualizado e rico em atitudes e habilidades críticas ao educando. Mello (1982), discute
aspectos referentes a competência profissional do educador. Para o autor, além do domínio
crítico do conteúdo a ser ministrado, tornam-se necessárias a divisão estrutural e
metodológica do ensino; da mesma forma, o relacionamento interpessoal com os elementos
pertencentes a educação, meios de comunicação e inovação necessários ao processo de
mediação e, ainda, a percepção crítica sobre a importância da relação entre educação escolar e
sociedade. Luna, Marinotti e Pereira (2004) apresentam fatores que distanciam a prática
docente das possibilidades dos alunos em sala de aula, a partir da abordagem teórica da
Análise do Comportamento. Entre os fatores estão as decisões e atividades educacionais
determinadas por instâncias superiores, muitas vezes distantes da realidade em sala; o plano
de aula que engessa a atuação do professor, uma vez que qualquer atividade de inovar e criar
é interrompida pela obrigatoriedade do documento. Também é ressaltada pelos autores a
importância do julgamento de outros professores e elementos do processo ensinoaprendizagem sobre as ações desenvolvidas, relacionadas muitas vezes à expectativa dos
órgãos superiores e não contingentes ao perfil do aluno no processo de aprendizagem. Tais
situações demonstram a quantidade de fatores que controlam o comportamento dos
professores e a distância destes com as variáveis que realmente deveriam exercer influência
sobre sua postura em sala de aula: os alunos e os resultados observados em sua aprendizagem.
A compreensão do papel docente na relação ensino-aprendizagem torna-se extremamente
relevante para o desenvolvimento de ações que objetivem qualidade para o ensino e
desenvolvimento cultural. Ao se analisar as avaliações sobre o papel do professor elencadas
acima, observa-se a necessidade de aprimoramento e constante desenvolvimento de
competências docentes, entendidas como um conjunto de habilidades técnicas e
comportamentais, necessárias a atuação no processo de ensino e aprendizagem. Cabe aqui
ressaltar que a necessidade de competências à formação do professor está relacionada a
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possibilidade de minimizar implicadores do processo ensino-aprendizagem, e não a busca
pela homogeneidade na atividade docente.
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