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1. RESUMO 

 

Este trabalho procurará desenvolver a temática Professor é Aluno. A proposta 

aqui apresentada tem como intuito demonstrar que o professor não é ou não deve 

ser visto como o detentor do conhecimento, mas sim, como o mediador; não como 

alguém que detém todo o conhecimento, mas como aquele que o compartilha a fim 

de colaborar na formação plena do indivíduo. Assim, procurar-se-á responder à 

pergunta de pesquisa: Não será o professor também um aluno? Os objetivos da 

pesquisa são compreender que o professor não é superior ao aluno, identificar as 

consequências da postura autoritária do professor, reconhecer que o professor não 

é o dono do saber, focalizar a diferença entre um Professor e um Educador. Para 

que seja possível alcançar os resultados esperados, será realizada uma pesquisa 

bibliográfica, já que por meio dessa poder-se-á constatar a importância da relação 

sadia entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem.  

 

Palavras-chave - Professor, aluno, educação, ensino-aprendizagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo científico apresenta questões importantes concernentes à relação 

horizontal entre o professor e o aluno da Educação brasileira, principalmente no 

setor público. O método de pesquisa a ser utilizado será o levantamento 

bibliográfico. A pesquisa visa compreender que o professor é do mesmo tamanho do 

aluno, além de querer ainda identificar os problemas que o professor pode causar ao 

lançar mão do autoritarismo, reconhecer que o professor não é detentor de todo o 

conhecimento, destacar que ser Professor não implica ser Educador. Uma didática 

baseada no autoritarismo do professor é altamente nociva ao processo ensino-

aprendizagem. 

O problema do autoritarismo na sala de aula foi um grande impulso para que 

esta pesquisa fosse realizada. A Educação precisa estar baseada na igualdade e no 

respeito. Espera-se que esta pesquisa contribua de forma significativa para o 

processo ensino-aprendizagem, principalmente na educação pública brasileira. O 

objetivo da educação não é escravizar, mas emancipar o indivíduo.  
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A relação entre professor e aluno foi objeto de estudo de diversos 

pesquisadores, tais como Paulo Freire (1921-1997), Jean Piaget (1896-1980), Lev 

Vygotsky (*1896-1934), Jerome Bruner (1915), Célestin Freinet (1896-1966). As 

tendências pedagógicas que surgiram ao longo dos anos fizeram com que, ao 

menos na teoria, essa relação sofresse diversas modificações. A Pedagogia Liberal 

tradicional, por exemplo, coloca o professor como o centro do processo ensino-

aprendizagem e o aluno é passivo e receptivo. Na Escola-Nova, por sua vez, a 

Educação é centralizada no aluno e o professor é um facilitador nesse processo.  

Embora o tema em questão já tenha sido muito estudado, faz-se necessário 

ressaltar a importância da igualdade na sala de aula. Todos são iguais perante a lei 

e o professor está enquadrado nisso. É preciso haver uma relação de respeito na 

sala de aula. O professor não é maior que o aluno. Os corpos docente e discente 

são formados por pessoas do mesmo tamanho, independentemente do nível de 

conhecimento em que cada um está. O ensino necessita ser caracterizado pela 

horizontalidade.  

A Educação pública brasileira ainda precisa passar por diversas mudanças. A 

estabilidade garantida pelo funcionalismo público faz muitos professores realizarem 

um mau trabalho. Afinal, pra que se esforçar em oferecer um ensino de qualidade, 

se independentemente se o aluno aprende ou não, o professor receberá sua 

remuneração no final do mês? Esse pensamento egocêntrico leva muitos 

professores a assumirem uma postura autoritária e, consequentemente, 

desrespeitosa diante de seus alunos. Diante de um problema desse porte, esta 

pesquisa pode ser uma ferramenta para ser utilizada a favor da educação brasileira, 

visando à melhoria da qualidade dos professores da rede pública. É de suma 

importância salientar que tanto educação pública quanto na privada há professores 

que lutam contra o fracasso escolar e assumem a postura de um verdadeiro 

educador. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Os objetivos do projeto são compreender que Professor também é aluno, 

identificar as consequências da postura autoritária do professor e focalizar a 

diferença entre um Professor e um Educador. 
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4. METODOLOGIA 

 

Utilizar-se-á pesquisa bibliográfica no intuito de estudar e trazer à tona grandes 

teorias que tratam do assunto. Serão utilizados livros de autores já consagrados, como 

Paulo Freire, com suas pedagogias, além de vários outros.  E para tal feito, utilizar-se-á o 

acervo presente na biblioteca da Instituição de ensino, hipertextos, artigos, excertos, etc.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa está sendo muito proveitosa. Novos conhecimentos vêm sendo agregados e 

são de suma importância para o desenvolvimento do projeto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Espera-se que esta pesquisa contribua de forma significativa para o resgate dos 

papéis do educador e do aluno e da importância da relação desses no processo ensino-

aprendizagem. O resultado esperando está sendo alcançado por meio de leitura contínua. 
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