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RESUMO 

 
A presente pesquisa teve por objetivo comparar as caracterizações realizadas por 
alunos, professores e equipe pedagógica a respeito do conceito de bom professor. 
Para alcançar os objetivos pretendidos, a metodologia utilizada foi uma pesquisa 
qualitativa com abordagem descritiva sobre o bom professor. Para tanto, baseou-se, 
entre outros, em autores como Perrenoud (2001), Coll e Solé (2004) e Cunha (2012), 
que discutem os processos de ensino e de aprendizagem e esclarecem detalhes 
importantes, contribuindo para a reflexão a respeito da atuação do docente em sala 
de aula. O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada com 
professores e equipe pedagógica, em uma escola pública do município de Londrina. 
Os alunos foram entrevistados com grupos focais e os dados coletados foram 
analisados com base nas respostas obtidas nas entrevistas e com base no referencial 
teórico utilizado para essa pesquisa. Diante dos estudos realizados, a pesquisa 
revelou que há, entre os três grupos estudados, percepção semelhante das 
características do bom professor nas seguintes dimensões: conhecimento específico; 
comunicação e linguagem; relacionamento; exigência; cordialidade; recursos 
didáticos e avaliação da aprendizagem. E diferenças em relação às dimensões: 
motivação e valores pessoais. Espera-se, com este estudo, contribuir com o cenário 
educacional, ou seja, favorecer a relação entre alunos, professores e equipe 
pedagógica, propondo inovação na prática docente de forma a propiciar um clima de 
motivação e trabalho colaborativo, potencializando um ensino de qualidade. 
 
Palavras-chave: Ensino. Bom Professor. Competências. 
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ABSTRACT 

 
This research aimed to compare the characterizations made by students, teachers and 
pedagogical staff regarding the concept of a good teacher. To achieve the intended 
objectives, the methodology used was a qualitative research with a descriptive 
approach on a good teacher. To do so, we rely, among others, on authors such as 
Perrenoud (2001), Coll and Solé (2004) and Cunha (2012) who discuss the teaching 
and learning processes and clarify important details, contributing to the reflection about 
the performance of the teacher in the classroom. The data collection instrument was a 
semi-structured interview with teachers and pedagogical staff, in a public school in the 
city of Londrina. The students were interviewed with focus groups. The collected data 
were analyzed based on the answers obtained in the interviews and based on the 
theoretical framework used for this research. In view of the studies carried out, the 
research revealed that there is, among the three groups studied, similar perception of 
the characteristics of a good teacher in the following dimensions: specific knowledge; 
communication and language; relationships; exigency; cordiality; didactic resources 
and learning assessment. And differences in relation to the dimensions: motivation and 
personal values. It is expected, with this study, to contribute to the educational 
scenario, that is, to favor the relationship between students, teachers and the 
pedagogical team, proposing innovation in teaching practice in order to provide a 
climate of motivation and collaborative work, enhancing quality teaching. 
 
Key words: Teaching. Good teacher. Skills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, muitos estudos buscaram identificar e sistematizar as 

características do bom professor, apontando as principais qualidades e competências 

que compõem o perfil docente. E, dentro desse cenário, o contexto educativo se 

destaca com novos desafios ao professor, exigindo desse profissional conhecimentos 

e habilidades efetivas para desenvolver as suas tarefas. Os professores trabalham em 

uma situação em que a distância entre a idealização da profissão e a realidade de 

trabalho tende a aumentar, em razão da complexidade e da multiplicidade de tarefas 

que são chamados a cumprir nas escolas (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

Embora as responsabilidades do profissional docente estejam cada vez mais 

complexas, Hargreaves (2002) afirma que o professor estará preparado para enfrentar 

os desafios educativos atuais e desempenhar seu papel verdadeiramente quando 

trabalhar com dedicação, imaginação e paixão. 

Há uma vasta literatura sobre essa temática, em que se destacam algumas 

habilidades do bom professor, por exemplo, a obra O bom professor e Sua Prática, de 

Maria Isabel da Cunha (2012), que em um de seus capítulos discorre sobre as 

habilidades do bom professor e destaca a organização do contexto da aula, em que 

os professores explicitam para os alunos o objetivo do estudo que vão realizar. Os 

autores João Carlos Martins e Lucilla da Silveira Leite Pimentel (2009) na obra O Fazer 

Pedagógico: Re-significando o Olhar do Educador, enfatizam que o olhar do professor 

deve estar disponível para a afetividade, pois esse olhar rompe os obstáculos da 

aproximação. Mary Rangel (2001), em seus estudos sobre bom professor, ressalta 

que o domínio da matéria se apresenta no conjunto de ideias que expressam as boas 

condições do ensino, essa presença se dá numa perspectiva de relação com 

habilidades de desempenho do professor. 

Muitos artigos apontam as características do bom professor, destacando a 

influência que esse profissional exerce na vida do aluno, o domínio do conteúdo ou as 

habilidades de ensino, a dedicação na carreira, a criação de um ambiente educativo 

que facilite o aprendizado do aluno, ou seja, um leque de habilidades pessoais e 

profissionais que apontam para diversas definições. 

Nesse contexto, o que nos motiva a desenvolver esta pesquisa, além de 

mostrarmos a relevância do papel do bom professor por meio dos conceitos e 

características, é podermos contribuir com os resultados da investigação da questão 
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norteadora dessa pesquisa: Há diferença na percepção da categorização de bom 

professor na percepção de alunos, professores e equipe pedagógica?.  

O presente estudo tem como objetivo geral comparar as caracterizações 

realizadas por alunos, professores e equipe pedagógica a respeito do conceito de bom 

professor. Para a consecução desse objetivo, elencamos os seguintes objetivos 

específicos: investigar a percepção de alunos a respeito da caracterização do bom 

professor em uma escola pública do município de Londrina; investigar a percepção de 

professores; investigar a percepção da equipe pedagógica; identificar as semelhanças 

e diferenças na caracterização do bom professor entre os grupos estudados; apontar 

possíveis consequências das descobertas realizadas. 

Justificamos a realização desta investigação acreditando que estudos desta 

natureza podem oferecer subsídios para reflexões dos professores em geral, 

despertando possibilidades de modificações sobre o seu trabalho, bem como 

possibilitar uma melhoria da qualidade desses profissionais, levando em conta que 

sua atuação está sendo observada por grupos distintos no ambiente escolar. 

O que esperamos desta pesquisa é contribuir com o cenário educacional, ou 

seja, favorecer a relação entre alunos, professores e equipe pedagógica, propondo 

inovações na prática docente de forma a propiciar um clima de motivação e trabalho 

colaborativo, potencializando um ensino de qualidade. 

Os benefícios esperados são indiretos, tais como: melhoria do desempenho 

dos professores e alunos; fornecimento de dados para a tomada de decisão da escola; 

criação de estratégias mais eficientes de ensino em sala de aula. 

Este estudo está dividido em sete seções. A primeira seção traz a introdução, 

com a contextualização sobre a temática do estudo, em seguida o problema de 

pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e justificativa. A segunda e terceira 

seções abordam, respectivamente, o referencial teórico do bom professor e das 

competências docentes. A quarta seção apresenta a metodologia de pesquisa, etapa 

da coleta de dados e procedimentos de transcrição. A quinta seção discorre sobre os 

resultados das entrevistas dos alunos, professores e equipe pedagógica. A sexta 

seção compreende a discussão de dados. 

Finalmente, a sétima seção, traz uma síntese dos principais resultados 

apresentados, destacando os aspectos mais relevantes da dissertação, suas 

limitações e as sugestões de pesquisas futuras sobre a temática. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Para alcançar o objetivo geral em comparar as caracterizações realizadas por 

alunos, professores e equipe pedagógica a respeito do conceito de bom professor, 

para esta pesquisa, optamos por realizar um estudo qualitativo com abordagem 

descritiva que consistiu em duas etapas: primeiro no levantamento de informações e 

estudo a respeito do conceito de bom professor, por meio de livros, artigos e teses. Na 

segunda etapa analisamos o material coletado por meio das entrevistas, em uma escola 

pública do município de Londrina. Os alunos foram entrevistados em grupos focais, e 

os professores e equipe pedagógica foram submetidos a entrevista semiestruturada, 

que conta também com o mesmo roteiro de questões. 

 

2.1 Caracterização do campo de pesquisa 

 

A escola pública iniciou suas atividades no ano de 1945 e está localizada na 

cidade de Londrina – PR. Conta com um total de 78 servidores em funções de 

apoio/técnico pedagógicas, e com 121 professores, sendo ofertadas as 

escolarizações do ensino fundamental, ensino médio e ensino profissionalizante, 

totalizando 1.729 alunos regularmente matriculados. 

A escola possui uma infraestrutura de dois andares, capaz de atender a 

demanda escolar, contando com 29 salas de aula, 05 salas de aula adaptadas,  

02 salas multiuso, 01 sala de Arte, 01 sala de Educação Física, 01 salão social, 01 

laboratório de informática, 01 laboratório de Ciências, 01 biblioteca, 01 biblioteca do 

professor, 08 banheiros para os alunos e 03 banheiros para professores e 

funcionários, conta também com secretarias, sala para professores, para direção, 

coordenação e supervisão, 04 quadras e um pátio coberto com ampla área de lazer, 

além de um corpo docente apto e uma equipe pedagógica responsável em promover 

com qualidade o ensino e aprendizagem de todos os discentes. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unopar, conforme 

procedimentos da Plataforma Brasil e aprovado sem restrições. 

 

2.2 Personagens da pesquisa 

 

2.2.1 Os alunos 
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 Os participantes são alunos do terceiro ano do Ensino Médio. A seleção dos 

alunos foi estabelecida por estarem na condição de quem já vivenciou todo o sistema 

da Educação Básica. Utilizou-se como critério de inclusão ser aluno do terceiro ano 

do Ensino Médio da escola pública do município de Londrina. O critério de exclusão 

foi não ser aluno da escola ou da série estabelecida. Em relação à idade, a maioria 

dos alunos concentra-se na faixa etária entre 16 a 25 anos. 

Houve alguma resistência por parte dos pais e/ou responsáveis em assinar a 

autorização para os alunos participarem da entrevista, assim como a demora em 

recolher os termos assinados e preenchidos. Além do mais, os alunos se dispersavam 

com muita facilidade, ora durante o convite dentro da sala de aula, não entendendo o 

processo para participar da pesquisa, ora no momento de reuni-los para a gravação 

da entrevista. Este processo ocasionou um baixo número de participantes. Em virtude 

destes contratempos, obtivemos um total de 55 alunos entrevistados. 

 Os alunos participantes foram separados em cinco grupos, os quais 

identificamos por Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 e Grupo 5. O Grupo 1 foi 

formado por 15 alunos, tal qual 8 do sexo feminino e 7 do sexo masculino. O Grupo 2 

por 9 alunos, dividido em 6 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. O Grupo 3 tinha 

12 alunos, entre os quais 8 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. O Grupo 4 

totalizou 10 do sexo feminino, assim como o Grupo 5, formado por 9 do sexo feminino. 

 

2.2.2 Os professores 

 

Os professores também não se mostraram muito interessados em participar da 

pesquisa e os motivos sempre os mesmos, que não tinham tempo em razão do 

período letivo, ou seja, prova, recuperação, seminário, fechamento de nota, entre 

outras atividades. Outros porque não simpatizavam com a proposta do trabalho, uma 

vez que não sabiam responder sem antes treinar as respostas, não entendiam a 

dinâmica da gravação ou porque não se mostravam confortáveis em gravar. 

Em uma das abordagens, na sala dos professores, para convidar para a 

entrevista, uns dos professores ficou intrigado com nossa proposta de pesquisa. 

Respeitosamente, nos alertou que não seria relevante investigar as características do 

bom professor, visto que, de acordo com as grandes dificuldades da profissão, como 

salários baixos, condições precárias de trabalho, desvalorização profissional, baixa 
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perspectiva de progressão na carreira e principalmente desinteresse dos alunos, é 

impossível, segundo ele, identificar o bom docente na realidade atual. 

A maioria dos professores que estava naquele local concordou com as 

afirmações daquele professor, relatando que o educador brasileiro, hoje em dia, não 

consegue mais se entusiasmar com o que ele próprio ensina e não se sente motivado 

com o sistema educacional. Foram levantadas, naquele momento, várias questões 

que impactam a docência e a necessidade de reestruturar as condições do trabalho 

docente. 

Embora, naquele dia, tenhamos causado um grande debate sobre nossa 

proposta de pesquisa, e provocado uma dispersão dos professores em geral, 

retornamos nos dias seguintes convidando outros professores para participar da 

entrevista. 

Os docentes que participaram mostraram ter boa disposição em nos atender. 

Com muita destreza compreendiam a dinâmica da pesquisa e logo agendavam a 

entrevista.  

Foi possível perceber o entusiasmo de alguns pela profissão, a satisfação no 

ensino e na aprendizagem dos alunos, de poder conviver com esses adolescentes e 

aprender com eles. Esses profissionais, gentilmente, compartilharam conosco suas 

experiências, relataram que mesmo em face dos desafios diários da educação, como 

a desvalorização profissional e tantos outros problemas que ocorrem durante a 

jornada de trabalho, o “ser professor” é gratificante, pois objetiva um bem maior para 

a sociedade e eles sentem estar na profissão mais importante de todas. 

Por fim, participaram da entrevista 18 professores da escola pública em 

questão, dos quais 12 eram do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com idade entre 

28 e 55 anos. Com relação às áreas de atuação, 6 professores lecionam na área de 

Ciências Humanas, 6 na de Linguagens e os outros 6 professores nas áreas de 

Ciências da Natureza e Matemática. A experiência profissional desses docentes varia 

de 3 a 30 anos desempenhando a mesma função. 

 

2.2.3 A equipe pedagógica 

 

O pedagogo é o responsável pela organização do trabalho pedagógico da 

escola como um todo, e por causa de seu envolvimento com questões do dia a dia 

escolar, como por exemplo, problemas de indisciplina, acompanhar a entrada e saída 
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de alunos, entregar carteirinha estudantil, entre outras funções acrescidas, torna-se 

um profissional quase inacessível em virtude do volume intenso de suas atividades. 

Portanto, a maior dificuldade para entrevistar os membros da equipe 

pedagógica foi a disponibilidade de tempo entre as inúmeras atividades e, por esta 

razão, participaram da nossa pesquisa apenas 9 profissionais. Os membros da equipe 

pedagógica, formada pelo sexo feminino, atuam como pedagogos na escola, exceto 

uma que desempenha a função de coordenadora pedagógica. 

Todas, sem exceção, foram muito atenciosas e demonstraram muito interesse 

por nossa pesquisa, especialmente pelo resultado final desta investigação que pode 

contribuir no cenário educacional. 

 

2.3 Instrumentos 

 

Para responder aos objetivos propostos, utilizamos como instrumento de 

pesquisa a entrevista para coleta de dados. A importância das entrevistas como 

instrumento de coleta de dados está ligada ao fato de que, por meio do relato verbal, 

é possível apreender o nível de conhecimento, as crenças, as motivações, as 

expectativas, os planos e as atitudes das pessoas (SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK, 

1987). 

Os alunos foram entrevistados em grupos focais. Morgan (1997) define grupos 

focais como uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações 

grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Pode ser 

caracterizada, também, como um recurso para compreender o processo de 

construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos 

(VEIGA; GONDIM, 2001).  

 Para os professores e a equipe pedagógica aplicamos uma entrevista 

semiestruturada, a qual, segundo Triviños (1987, p. 146), “tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam 

ao tema da pesquisa”.  

 O instrumento de pesquisa que viabilizou a consecução dos objetivos foi um 

roteiro (Apêndice A) que serviu tanto para os grupos focais quanto para as entrevistas 

semiestruturadas, com o intuito de traçarmos a caracterização do bom professor. Para 

Manzini (1990, p. 154), “a entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto 
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sobre o qual se confecciona um roteiro com perguntas principais, complementadas 

por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista”. 

As perguntas foram selecionadas com o auxílio de uma matriz teórica utilizada 

por Albuquerque (2010)1, que incorpora as seguintes dimensões:  

a) conhecimento específico; b) comunicação e linguagem; c) relacionamento;  

d) exigência; e) motivação; f) valores pessoais; g) cordialidade; h) recursos didáticos; 

e i) avaliação da aprendizagem. 

 Tomando por base essas dimensões, elaboramos nove perguntas para 

caracterizar o bom professor, a saber: a) Como deve ser o conhecimento do bom 

professor em relação ao conteúdo ministrado em sala de aula?; b) Como é a 

comunicação do bom professor na sala de aula?; c) Como é o relacionamento do bom 

professor com o aluno?; d) Qual é o grau de exigência em relação à aprendizagem?; 

e) Cite 3 fatores que, na sua opinião, motivam o bom professor.;  

f) Quais são os valores pessoais do bom professor?; g) Como é o comportamento do 

bom professor em relação à cordialidade?; h) Cite os recursos didáticos utilizados pelo 

bom professor; i) Quais são os instrumentos avaliativos do bom professor? 

A coleta de dados ocorreu durante os meses de maio a setembro do ano de 

2019. As entrevistas foram gravadas pela pesquisadora com duração aproximada de 

8 a 20 minutos dependendo da interação do entrevistado. Segundo Kerlinger (1980, 

p. 350) “uma das grandes vantagens da entrevista é, então, sua profundidade. Os 

pesquisadores podem ir mais abaixo da superfície das respostas, determinando 

razões, motivos e atitudes”. 

 

2.4 Procedimentos de transcrição  

 

Os dados obtidos por meio das entrevistas gravadas foram inicialmente 

transcritos na sua íntegra. Em seguida, procedemos a uma leitura detalhada de todo 

o material e realizamos a análise das informações, de acordo com o tipo de dado 

gerado pelo instrumento de pesquisa. 

Após a leitura, efetuamos a organização do material, a fim de identificar as 

respostas que mais contribuem para uma melhor compreensão da caracterização do 

 
1  As dimensões da matriz teórica utilizadas por Albuquerque (2010) também se encontram nos estudos 

de Carvalho (1996), porém este estudo não está publicado. 
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bom professor. Embora nenhuma resposta tenha sido desprezada, procuramos 

destacar os dados observados de forma mais recorrente.  

Outra análise importante, que realizamos com base na leitura dos dados 

transcritos, foi a busca de relações entre as características citadas e o confronto 

dessas com a literatura disponível acerca desse mesmo tema pesquisado. 
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3 BOM PROFESSOR 

 

A procura do perfil de um bom professor constitui um dos campos de 

investigação com mais assiduidade nas pesquisas educacionais. Há várias décadas 

os investigadores se dedicam em identificar as características dos docentes que 

demonstram bom desempenho em suas funções (DALTON, 1996; COLL; SOLÉ, 

2004; GARRIDO; FUENTES, 2008). De um modo geral, afirma-se que um “bom 

ensino” é sinônimo de um “bom professor”. Mas qual é o perfil do bom professor? 

Quais são suas características e condutas? Para tanto analisaremos alguns conceitos 

e contextos sobre essa investigação. 

Na perspectiva de Abreu e Masetto (1990, p. 34), o bom professor é aquele que 

tem autenticidade e, assim, torna a aprendizagem eficaz por meio da criação de um 

clima que facilite a aprendizagem: 

 

Ser uma pessoa real, apresentar-se tal como é, entrar em relação com o 
aluno sem ostentar certa aparência ou fachada, encaminhar-se para um 
encontro pessoal, direto com o aluno, encontrando com ele na base de 
pessoa-a-pessoa, ser uma pessoa inteira, viva, com convicções, com 
sentimentos, que não se submeteu a um formalismo educacional, tudo isto 
descreve um professor pessoalmente autêntico.  

 

Dentro dessa mesma vertente, Dalton (1996) analisou 26 filmes para construir 

uma teoria do currículo dos professores ideais de Hollywood. A autora constata que o 

bom professor do cinema não é benquisto pelos outros professores; se envolve com 

os estudantes num nível pessoal; não se dá bem com os administradores da escola; 

demonstra agudo senso de humor e se desdobra para atender às necessidades 

cotidianas da vida de seus alunos. Os professores de Hollywood colocam seus 

empregos em risco, pois tentam, na maioria das vezes, transformar o currículo 

estabelecido de suas escolas num currículo que satisfaça melhor as necessidades de 

seus estudantes. 

E, nessa perspectiva, um dos denominadores comuns da condição dos 

professores, infere Perrenoud (2001), é a capacidade de gerenciar a diversidade do 

grupo-classe, de agir nesse contexto, de animá-lo, e isso aparece como um 

componente “natural” da profissão. 

 

[...] longe de ser um obstáculo ou um mal necessário, o grupo pode ser vivido 
muito positivamente por alguns professores, seja porque lhe conferem, como 
comunidade, virtudes educativas insubstituíveis, seja porque encontram uma 
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parte de suas gratificações pessoais e profissionais no trabalho de animação 
de um grupo de crianças ou adolescentes, independentemente das 
aprendizagens escolares previstas pelo programa. (PERRENOUD, 2001, p. 
71). 

 

Portanto, para o autor, uma parte significativa das intervenções do professor tem 

a função de fazer o grupo funcionar e define essa animação como “uma liderança não-

autoritária que visa a ajudar um grupo a sintetizar suas necessidades individuais, suas 

limitações e seus envolvimentos externos” (PERRENOUD, 2001, p. 74). 

Dessa forma, havendo uma boa relação entre professor e aluno, será possível 

ter um ambiente de aprendizagem mais agradável e efetivo. Assim, Day (2004,  

p. 12) afirma que: 

 

Todos os professores efetivos têm uma paixão por sua matéria, uma paixão 
por seus alunos e uma crença apaixonada sobre quem eles são e sobre como 
podem fazer uma diferença na vida dos seus alunos, tanto no momento do 
ensino-aprendizagem como depois de alguns dias, semanas, meses ou até 
anos.  

 

Nesse sentido, é interessante destacarmos a pesquisa realizada por Feitoza, 

Cornelsen e Valente (2007), a qual aponta as características do bom professor na 

perspectiva dos alunos do quarto ano do curso de Arquivologia de uma universidade 

pública. Foi utilizado um questionário com duas perguntas, sendo a primeira para 

identificar as características do bom professor, no sentido de apontar o plano ideal e, 

a segunda questão para indicar os bons professores do curso que possuíssem todas 

ou algumas características que foram apontadas na primeira questão e, deste modo, 

chegar-se-ia no plano real. Os alunos indicaram as características que apresentam o 

bom professor no plano ideal, sendo 59% pertinentes à dimensão técnica e 41% à 

dimensão humana. Já no plano real, dos 28 professores do curso, 19 foram apontados 

como bom professor, sendo na dimensão técnica 60,50% e 39,49% na dimensão 

humana.  

As autoras ressaltam que, quando comparado às características dos quatro 

professores com os quais os alunos mais convivem, o percentual diminui 

consideravelmente, chegando apenas a 4,91% de diferença entre as duas dimensões, 

passando a ter um peso bem mais significativo na dimensão humana. Os resultados 

dessa pesquisa apontaram que a dimensão humana é mais valorizada pelos discentes 
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e as principais características indicadas nessa dimensão foram: dedicação, empatia 

pela disciplina, incentivador e amigo. 

Em consonância com a valorização, a pesquisa realizada por Motta (2010) 

tratou de identificar as representações sociais sobre o bom professor, elaboradas por 

adolescentes entre 13 e 17 anos. Foram investigados 60 adolescentes estudantes de 

duas escolas. Como procedimento de coleta de dados, utilizou-se um questionário e 

uma entrevista semidirigida. Os resultados obtidos apontam para a valorização de 

duas dimensões presentes no bom professor – a dimensão humana e a dimensão 

técnica –, e embora a importância da dimensão técnica seja reconhecida pelos 

adolescentes, a dimensão humana aparece como mais valorizada pelos participantes 

da pesquisa. 

Na mesma direção, no estudo de López et al. (2010) as qualidades do bom 

professor mais valorizadas pelos estudantes universitários inquiridos foram a atitude 

de respeito, abertura com os alunos, capacidade de ouvir, competência, boa 

comunicação e preparação de aulas. Sob o mesmo ponto de vista, Flores (2010,  

p. 131) relata que o bom professor é aquele que “domina, de forma adequada, as 

competências que lhe permitem fazer face a situações que poderá encontrar no 

domínio do exercício profissional”. 

Do mesmo modo, Albuquerque (2010), com o objetivo de conhecer a percepção 

dos alunos, de diferentes faixas etárias, em relação ao processo de ensino e de 

aprendizagem acerca das características associadas ao bom professor, efetuou uma 

pesquisa de opinião que resultou na seguinte ordem de importância: Relacionamento, 

Conhecimento Específico, Comunicação e Linguagem, Nível de Exigência, Valores 

pessoais, Cordialidade, Motivação, Avaliação da aprendizagem e Recursos Didáticos. 

O autor conclui que foi possível identificar nas três primeiras dimensões, na opinião 

dos alunos, a preocupação e o reconhecimento da importância do “conviver”, do 

“conhecer” e “do saber comunicar” para o bom desempenho docente. 

Ao passo que para Formosinho, Oliveira-Formosinho e Machado (2010), os 

bons professores são os que conquistam controle sobre o próprio trabalho, ou seja, 

adquirem autonomia profissional e não têm seu fazer regido por órgãos externos. 

Semelhantemente a Abreu e Masetto (1990), citados anteriormente, ao referirem que 

o bom professor não se submete a um formalismo educacional. 

Em contrapartida, Bühler (2010) procurou demonstrar as causas de existirem 

bons professores mesmo imersos em contextos educativos precários e 
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desestimulantes. Segundo essa pesquisadora, o bom professor surge da  

“[...] intenção docente em não se submeter ao discurso da impossibilidade e, dessa 

forma, reagir a ele e romper com a superficialidade educacional presente em muitos 

contextos escolares” (BÜHLER, 2010, p. 141). 

O artigo de Ventura et al. (2011) teve como objetivo identificar a opinião de 226 

estudantes dos cursos de Licenciatura e Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem de Coimbra, acerca das características de um bom professor. Trata-se 

de um questionário utilizando uma questão aberta “o que considera ser um bom 

professor?”. E conclui que o perfil traçado pelos estudantes sobressai as 

competências pedagógicas e científicas, sendo um bom professor o que tem 

atualidade científica conjugada com habilidade pedagógica e responsabilidade 

profissional, num compromisso com os estudantes para o sucesso do processo de 

aprendizagem. 

Nessa temática, Cunha (2012) define como bons professores aqueles sujeitos 

que apresentam, no ambiente em que se efetivam os processos de ensino e de 

aprendizagem, a capacidade de explicitar para os alunos o objetivo do que será 

estudado, a localização histórica do conteúdo, o estabelecimento de relações do 

conteúdo em pauta com outras áreas do saber; a capacidade de formular 

questionamentos, de esclarecer conceitos e de explicar claramente. Na observação 

da autora, ao interagir na sala de aula, o professor desenvolve uma relação mais 

próxima ao aluno, podendo mobilizá-lo na construção de sua aprendizagem, e ao 

mesmo tempo, construir seu “saber docente”, a partir de uma situação inesperada de 

sala de aula. Essa prática possibilita despertar o interesse nos alunos, utilizando a 

participação e incitando-os para que o conhecimento seja assimilado de forma mais 

clara e efetiva. 

Assim, Hattie (2017, p. 14) enfatiza que “uma atitude adequada combinada a 

ações adequadas trabalham juntas para alcançar um efeito positivo na 

aprendizagem”. Para o autor, os professores fazem a diferença sobre a aprendizagem 

dos alunos, pois o ato de ensinar exige muita habilidade dos professores em conhecer 

uma variedade de estratégias de aprendizagem. E os ingredientes-chave são: 

 

 estar consciente dos objetivos de aprendizagem, sabendo quando um 
aluno é bem-sucedido em atingir aquelas metas;  

 conhecer suficientemente a compreensão prévia dos alunos antes de 
cumprirem uma tarefa;  
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 conhecer o conteúdo a ponto de fornecer experiências significativas e 
desafiadoras a fim de que ocorra algum tipo de desenvolvimento 
progressivo. (HATTIE, 2017, p. 15). 

 

Pois para este autor, professores poderosos, apaixonados e talentosos são 

aqueles que:  

 

 focam no compromisso cognitivo dos alunos com o conteúdo que está 
sendo ministrado;  

 focam em desenvolver um modo de pensar e argumentar que enfatiza 
estratégias de solução de problemas e ensino relacionadas aos conteúdos 
que eles desejam que os alunos aprendam;   

 focam em transmitir novos conhecimentos e compreensão e, então, 
monitorar como os alunos ganham fluência e valorização nesse novo 
conhecimento;  

 focam em fornecer feedback de uma maneira adequada e oportuna para 
ajudar os alunos a alcançar os objetivos da aula que valem a pena;  

 buscam o feedback do seu efeito no progresso e proficiência de todos os 
seus estudantes; 

 têm uma compreensão profunda sobre o que aprendem;  
 focam em ver a aprendizagem através dos olhos dos alunos, apreciando 

sua aprendizagem aos trancos e barrancos e suas progressões 
frequentemente não lineares na direção dos seus objetivos, apoiando suas 
práticas deliberadas, fornecendo feedback dos seus erros e direções 
erradas e se importando com que os alunos atinjam os objetivos e 
compartilhem a paixão do professor pelo material que é apreendido. 
(HATTIE, 2017, p. 18-19). 

 

O autor ainda assevera que esses professores encontram melhores maneiras 

de ensinar seus alunos e acreditam que o modo como falam de seus tópicos 

específicos e a maneira como levam os alunos a vivenciarem pode tornar cada aula 

mais envolvente. “Os professores apaixonados têm o mesmo tempo, currículo, 

limitações de exame, mesmos ambientes físicos e os mesmos tamanhos de turma 

que os outros professores.” (HATTIE, 2017, p. 29).  

Em uma pesquisa mais recente, Rodrigues (2017) estudou as crenças dos 

alunos de Licenciatura em Pedagogia a respeito do conceito de bom professor.  

A autora demonstra que essas crenças dependem de uma série de fatores como as 

concepções que se tem a respeito da escola ou da educação. Além disso, a 

pesquisadora afirma que devemos ter “[...] a compreensão de que cada nova geração 

estabelece, cultiva, elabora conceitos, concepções e ideias diversas das gerações 

passadas” (RODRIGUES, 2017, p. 245). 

As principais dimensões da docência foram apresentadas no artigo de Mesquita 

(2018), por meio de uma revisão de literatura sobre eficácia escolar, desempenho de 
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professores, competências para ensinar e saberes docentes, envolvendo a ação dos 

professores no exercício da docência associada aos bons resultados no processo de 

ensino e de aprendizagem, são elas: conhecimento, estratégia relacional, 

motivacional e profissional. O objetivo foi de propor a categorização dos referenciais 

sobre o desempenho do bom professor em dimensões e fornecer um instrumento de 

análise que possa contribuir nas interpretações dos dados empíricos em pesquisas 

que busquem compreender sobre a ação docente na escola. 

Igualmente, por meio de uma revisão de literatura, Vaz (2019) identificou 

diferentes abordagens em quadros conceituais que definem um bom professor. No 

entanto, foi possível identificar duas abordagens predominantes: uma que valoriza os 

processos e outra que privilegia os resultados. A abordagem que valoriza os 

processos tem por referência os conhecimentos científico-pedagógicos do professor, 

bem como as suas competências. Já a abordagem que privilegia os resultados coloca 

a ênfase na capacidade que o professor tem de alcançar resultados que traduzam o 

sucesso dos seus alunos. 

Mediante o exposto, foi possível constatar diversas pesquisas teóricas que 

procuram descobrir e/ou debater as ações dos chamados “bons professores”, que 

inclui o domínio do conteúdo e da didática, a criação de ambientes apropriados para 

a aprendizagem e o relacionamento em sala de aula, a fim de desenvolver um trabalho 

docente de qualidade. 
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4 AS COMPETÊNCIAS DOCENTES 

 

O termo competência tem vários significados, tais como aptidão ou habilidade 

para cumprir alguma tarefa ou função, capacidade, conhecimento ou atitude de 

resolver certo assunto numa determinada situação, ou seja, de modo geral, a 

percepção de competência se manifesta sempre relacionada à ação. Seu termo tem 

sido difundido pelo senso comum ao conceito de qualidade e exerce grande influência 

sobre o papel profissional. 

No campo educacional, o conceito de competência ressurgiu com força nos 

anos 90 do século passado, relacionado com a aprendizagem dos alunos, a formação 

dos professores e a formação profissional em geral (ESTEVES, 2009). As 

competências docentes ou atributos necessários à formação do professor são alvo 

dos estudos de Shulman (1986), Carvalho (1989), Le Boterf (1997), Perrenoud (2000), 

Charlier et al. (2001), entre outros. 

Shulman (1986) estudou os conhecimentos necessários à prática docente e os 

categorizou da seguinte forma: conhecimento do conteúdo disciplinar; conhecimento 

didático em geral; conhecimento curricular; conhecimento didático do conteúdo; 

conhecimento dos alunos; conhecimento do contexto escolar e conhecimento dos fins 

educativos. 

Carvalho (1989) esclarece que as habilidades de ensino compreendem os 

conjuntos de comportamentos do professor, quando este está face a face com seus 

alunos, que são possíveis de serem definidos, observados e quantificados. Nesse 

sentido, Le Boterf (1997, p. 37) identifica seis competências inerentes aos 

profissionais que sabem gerir a complexidade: “saber agir com pertinência; saber 

mobilizar num dado contexto; saber combinar; saber transpor; saber aprender e saber 

aprender a aprender e saber empenhar-se”. Esse saber conduz o professor a melhor 

prática, como na tomada de decisões e busca de soluções mais adequadas conforme 

o momento ou necessidade específica. 

Seguindo esta linha de pensamento, Perrenoud (2000, p. 15) define o conceito 

de competência como: “capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar um determinado tipo de situação”. Esta definição se estabelece em quatro 

aspectos:  
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1. As competências não são elas mesmas saberes, saberes-fazer ou atitudes, 
mas mobilizam, integram e orquestram tais recursos.  
2. Essa mobilização só é pertinente em situação, sendo cada situação 
singular, mesmo que se possa tratá-la em analogia com outras, já 
encontradas.  
3. O exercício da competência passa por operações mentais complexas, 
subentendidas por esquemas de pensamento, que permitem determinar 
(mais ou menos consciente e rapidamente) e realizar (de modo mais ou 
menos eficaz) uma ação relativamente adaptada à situação.  
4. As competências profissionais constroem-se, em formação, mas também 
ao sabor da navegação diária de um professor, de uma situação de trabalho 
à outra. (PERRENOUD, 2000, p. 15). 

 

Desse modo, os conhecimentos e saberes que adquirimos ao longo da vida, 

durante o percurso escolar, contribuem para a construção de competências. Nesse 

sentido, Perrenoud (2000) apresenta dez grandes famílias de competências que 

escolheu por serem coerentes com o novo papel dos professores e compatíveis com 

os eixos de renovação da escola: 

 

Quadro 1 - Dez famílias de competências 

Competências de 
referência 

Exemplos de competências específicas 

1 Organizar e dirigir 
situações de 
aprendizagem 

 Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a 
serem ensinados e sua tradução em objetivos de 
aprendizagem. 

 Trabalhar a partir das representações dos alunos. 
 Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à 

aprendizagem.  
 Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas. 
 Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos 

de conhecimento. 

2 Administrar a 
progressão das 
aprendizagens 

 Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao 
nível e às possibilidades dos alunos. 

 Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino. 
 Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades 

de aprendizagem. 
 Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, 

de acordo com uma abordagem formativa. 
 Fazer balanços periódicos de competências e tomar 

decisões de progressão. 

3 Conceber e fazer 
evoluir os 
dispositivos de 
diferenciação 

 Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma. 
 Abrir, ampliar a gestão de classe para um espaço mais vasto. 
 Fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores 

de grandes dificuldades. 
 Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas 

simples de ensino mútuo. 



27 

 

4 Envolver os 
alunos em sua 
aprendizagem e 
em seu trabalho 

 Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o 
saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança 
a capacidade de autoavaliação. 

 Instituir e fazer funcionar um conselho de alunos, conselho 
de classe ou de escola e negociar com eles diversos tipos 
de regras e de contratos. 

 Oferecer atividades opcionais de formação, à la carte. 
 Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. 

5 Trabalhar em 
equipe 

 Elaborar um projeto de equipe, representações comuns. 
 Dirigir um grupo de trabalho, conduzir reuniões. 
 Formar e renovar uma equipe pedagógica. 
 Enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, 

práticas e problemas profissionais. 
 Administrar crises ou conflitos interpessoais. 

6 Participar da 
administração da 
escola 

 Elaborar, negociar um projeto da instituição. 
 Administrar os recursos da escola. 
 Coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros 

(serviços paraescolares, bairro, associações de pais, 
professores de língua e cultura de origem). 

 Organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação 
dos alunos. 

7 Informar e 
envolver os pais 

 Dirigir reuniões de informação e de debate. 
 Fazer entrevistas. 
 Envolver os pais na construção dos saberes. 

8 Utilizar novas 
tecnologias 

 Utilizar editores de textos. 
 Explorar as potencialidades didáticas dos programas em 

relação aos objetivos do ensino. 
 Comunicar-se à distância por meio da telemática. 
 Utilizar as ferramentas multimídia no ensino. 

9 Enfrentar os 
deveres e os 
dilemas éticos da 
profissão 

 Prevenir a violência na escola e fora dela. 
 Lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, 

étnicas e sociais. 
 Participar da criação de regras de vida comum referentes à 

disciplina na escola, às sanções e à apreciação da conduta. 
 Analisar a relação pedagógica, a autoridade, a comunicação 

em aula. 
 Desenvolver o senso de responsabilidade, a solidariedade e 

o sentimento de justiça. 

10 Administrar sua 
própria formação 
contínua 

 Saber explicitar as próprias práticas. 
 Estabelecer seu próprio balanço de competências e seu 

programa pessoal de formação contínua. 
 Negociar um projeto de formação comum com os colegas 

(equipe, escola, rede). 
 Envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino 

ou do sistema educativo. 
 Acolher a formação dos colegas e participar dela. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos estudos de Perrenoud (2000, p. 20-21). 
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Esta lista de competências apresentadas no Quadro 1 é considerada pelo autor 

um referencial como instrumento para pensar as práticas e debater sobre o ofício do 

professor de modo a redelinear a atividade docente. 

As competências são construídas a partir de uma prática, de uma experiência, 

quando há um confronto com situações complexas reais ou com situações que 

apresentam problemas, pois é durante as situações difíceis que se desconstroem e 

se reconstroem as práticas, aferem Charlier et al. (2001). Além disso, os autores 

afirmam que é preciso dominar saberes para ensinar, que a relação com o saber 

acompanha a competência do bom professor.  

Nesta acepção, Charlier et al. (2001, p. 12) definem competência como “um 

conjunto diversificado de conhecimentos da profissão, de esquemas de ação e de 

posturas que são mobilizadas no exercício do ofício”. Os referidos autores 

acrescentam que as competências dos professores consistem não apenas no saber 

fazer, mas também nas ações e atitudes necessárias ao desempenho da profissão, 

que são competências de ordem cognitiva, afetiva, conativa e prática.  

Para esse grupo de autores, as competências profissionais do professor 

formam três elementos inseparáveis do tríptico “projetos-atos-competências”: 

 

Quadro 2 - Tríptico de Base 

Os projetos Os objetivos que o professor determina para sua ação. 

Os atos O modo de agir como professor. 

As competências Os saberes, as representações e as teorias. 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos estudos de Charlier et al. (2001). 

 

Charlier et al. (2001) afirmam, ainda, que as competências profissionais são a 

articulação de três registros de variáveis: saberes, esquemas de ação, um repertório 

de rotinas disponíveis, como mostra a Figura 1, a seguir. 
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 Figura 1 - Competências: três variáveis 

 
 Fonte: Charlier et al. (2001). 

 

Por meio da articulação desses três registros de elementos – os saberes 

(representações e teorias pessoais), os esquemas de ações (percepções, avaliações 

e de decisão) e o repertório de rotinas (condutas) – é que Charlier et al. (2001) definem 

as competências do professor. 

Jonnaert (2002, p. 31) sugere a seguinte definição: “uma competência faz, no 

mínimo, referência a um conjunto de recursos que o sujeito pode mobilizar para tratar 

uma situação com sucesso”. A competência é reconhecida pela inteligência prática 

das situações, pela capacidade não somente de fazer, mas de compreender, e é uma 

disposição para agir de modo pertinente em relação a uma situação específica, ou 

seja, “saber o que fazer”. Os profissionais competentes utilizam “os recursos pessoais 

que são constituídos por saber-fazer, aptidões ou qualidades e por experiências 

acumuladas de maneira pertinente” (LE BOTERF, 2003, p. 92). 

Em um esquema básico apresentado nos estudos de ensino e da 

aprendizagem por Coll e Solé (2004), para análise dos processos escolares, foi 

identificado o comportamento do professor como resultado de aprendizagem dos 

alunos e isso proporcionou a ideia fundamental de que a chave do ensino eficaz está 

no professor, e ainda foram considerados os comportamentos, o estilo de ensino e a 

ação educacional do docente como determinantes de suas ideias e concepções 

pedagógicas. 
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 Nessa linha de pensamento, Shulman e Shulman (2004, p. 259) definem um 

professor competente (um professor “completo”) do seguinte modo: “Um professor 

talentoso é um membro de uma comunidade profissional que está pronto, disposto e 

capaz de ensinar e aprender com suas experiências de ensino”. Essa relação de 

ensinar e aprender são duas ações que não podem ser pensadas separadamente, 

pois resultam em uma ação colaborativa, participativa e de construção conjunta.  

 A competência, segundo Zabala e Arnau (2007), refere-se à capacidade ou 

habilidade para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas, de forma eficaz, 

em um determinado contexto. Para isso é necessário mobilizar conhecimentos, 

habilidades e atitudes ao mesmo tempo e de forma inter-relacionada.  

O conhecimento refere-se ao saber. As habilidades dizem respeito ao saber  

fazer, que está relacionado com a prática do trabalho. E as atitudes referem-se ao 

saber ser. 

Para Fernandes (2008) o uso de uma terminologia se associa a um conjunto 

de conceitos e concepções nos estudos sobre professor. Assim, os termos 

competência, desempenho e eficácia dos professores pertencem a categorias 

conceituais distintas. Para o autor, a categoria eficácia parte dos resultados dos 

alunos e do efeito que o trabalho docente exerce sobre o desempenho dos alunos. Ao 

passo que o conceito de desempenho analisa a qualidade do ensino, “o que o 

professor faz” no seu contexto de trabalho, e a competência enfatiza a qualidade dos 

professores, “o que pode fazer” e o conjunto de competências a serem desenvolvidas 

para ensinar. “Esses professores estão convictos que são responsáveis pela 

aprendizagem dos alunos e redobram seus esforços no sentido de fazer um melhor 

trabalho a cada dia” (STEELE, 2009, p. 185). 

Desse modo, o professor que é comprometido com seu aluno, se preocupa em 

propiciar uma aprendizagem real e plena de sentido, com a prevalência do significado 

e não a simples associação entre estímulo e resposta, torna-se um bom profissional. 

“Competente é o professor que tudo faz para tornar seu aluno um cidadão crítico e 

bem informado, em condições de compreender e atuar no mundo em que vive” 

(MOYSÉS, 2012, p. 15). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Conhecimento específico  

 

a) Como deve ser o conhecimento do bom professor em relação ao conteúdo 

ministrado em sala de aula? 

 

“tem que dominar o conteúdo” (Grupo 1); 
 
“tem que ter confiança” (Grupo 2); 
 
“saber explicar” (Grupo 3); 
 
“saber o que está falando” (Grupo 4); 
 
“ter firmeza no que vai passar pra gente” (Grupo 5). 
 

Os trechos supracitados foram retirados das transcrições das entrevistas 

realizadas com os alunos nos grupos focais. A maioria dos alunos enfatizou o “domínio 

de conteúdo” que o bom professor deve ter para ensinar.  

A seguir, o Gráfico 1 representa as respostas oferecidas pelos professores em 

relação ao “conhecimento específico do bom professor”. A saber, dentro da categoria 

“dominar o conteúdo”, agrupamos alguns termos semelhantes obtidos nas respostas 

dos professores, tais como: “saber muito bem o conteúdo”, “conhecimento profundo”, 

“conhecimentos necessários” e “estar preparado”, pois interpretamos que têm o 

mesmo significado. Assim como o termo “conhecimento científico”, que foi relacionado 

na categoria “conhecimento atualizado”. 
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 Gráfico 1 - Conhecimento Específico para os professores 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As características atribuídas pelos professores ao conhecimento específico do 

bom professor correspondem, em maior medida, em “dominar o conteúdo”, com 

55,6%; seguido de “conhecimento atualizado”, com 27,8%; “relacionar teoria e prática” 

com 11,1%; e por último “saber transmitir”, com apenas 5,6%. 

Da mesma forma, dos 9 membros da equipe pedagógica, 6 responderam que 

o bom professor deve “dominar o conteúdo” ministrado em sala de aula, como mostra 

o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Conhecimento Específico para a equipe pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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De maneira geral, os grupos que investigamos tiveram percepção semelhante 

em relação à dimensão do conhecimento específico. O bom professor deve dominar 

o conteúdo a ser ministrado em sala de aula. 

 

5.2 Comunicação e linguagem  

 

b) Como é a comunicação do bom professor na sala de aula? 

 

“fala com clareza” (Grupo 1 e 2); 
 
“conhece a turma e sabe adaptar a linguagem” (Grupo 3); 
 
“ele é extrovertido” (Grupo 2 e 3); 
 
“tem um diálogo bom” (Grupo 4); 
 
“fala de um jeito que a gente entende, o mais claro possível”; “é simpático, porque aula 
muito séria é chata” (Grupo 5). 
 

A respeito da comunicação e linguagem do bom professor na sala de aula, os 

alunos informaram que a clareza do bom professor faz toda a diferença e destacaram 

que o bom professor é extrovertido e simpático.  

No Gráfico 3, a seguir, os professores responderam que a comunicação e a 

linguagem do bom professor deve ser “clara e objetiva”, com 66,7%; seguida de 

“comunicação afetiva”, com seus respectivos 22,2%, e “linguagem simples”, com 

11,1%.  

Importante salientarmos que elencamos dentro da categoria “clara e objetiva” 

os seguintes termos: “linguagem simples”, “comunicação boa”, “domínio na fala” e 

“acessível ao aluno”. Na categoria “comunicação afetiva” também agrupamos os 

termos “comunicação de respeito” e “comunicação amorosa”. 
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Gráfico 3 - Comunicação e Linguagem para os professores  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do mesmo modo, para a equipe pedagógica, 4 entrevistados responderam 

“objetiva e clara”, ao passo que 3 responderam “diversas maneiras”, ou seja, 

referindo-se a uma comunicação e linguagem adequadas para o plano de aula. 

 

Gráfico 4 - Comunicação e Linguagem para a equipe pedagógica  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Portanto, nesta segunda dimensão a respeito da comunicação e linguagem do 

bom professor, os três grupos investigados também tiveram percepção semelhante 

ao identificarem as características de clareza e objetividade. 

 

5.3 Relacionamento  

 

c) Como é a relação do bom professor com o aluno? 

 

“o bom professor é amigável” (Grupos 1, 2, 3 e 4); 
 
“ele é acima de tudo compreensível” (Grupo 2); 
 
“O bom professor é bastante compreensível, porque, tipo, a gente tá passando por 
uma fase da adolescência, então, é tipo, é muitas dificuldades que a gente encontra e 
tudo mais, e nem sempre a gente tá disposto a sempre estar correndo atrás das coisas” 
(Grupo 3). 
 

Foi possível identificarmos na fala dos alunos que o bom professor é 

compreensível e tem uma relação afetuosa com seus alunos.  

Por conseguinte, como ilustra o Gráfico 5, estabelecemos duas categorias para 

as respostas dos professores, tais como “Relacionamento de Amizade” e 

“Relacionamento Profissional”. Dentro da primeira categoria agrupamos termos como: 

“afetivo”, “amigável” e “empático”. Ao passo que para Relacionamento Profissional 

associamos os termos: “respeito”, “seriedade” e “centrado na aprendizagem”. 
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Gráfico 5 - Relacionamento para os professores  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a maioria dos professores, a relação do bom professor com o aluno está 

dentro da categoria de Amizade, com 55,6%. E, para a equipe pedagógica, em 

primeiro lugar, semelhantemente à opinião dos professores, o relacionamento do bom 

professor com o aluno também tem “vínculo afetivo”, com 66,7%. Em segundo lugar 

um relacionamento “respeitoso” com 22,2% e, em seguida, com 11,1%, uma relação 

formal, conforme exposto no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Relacionamento para equipe pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O bom professor tem uma relação afetiva com o aluno, fato constatado na 

percepção dos próprios estudantes, dos professores e também dos membros da 

equipe pedagógica. 

 

5.4 Exigência 

 

d) Qual é o grau de exigência em relação à aprendizagem do aluno? 

 

“ele é rígido na aprendizagem” (Grupo 1); 
 
“rigoroso, porque aí o aluno vai se interessar pela aula dele; o professor que exige, o 
aluno vai saber que ele quer que entenda o assunto” (Grupo 2); 
 
“na hora de explicar exige atenção e tem os momentos que deixa a gente conversar” 
(Grupo 4). 
 

Acerca do grau de exigência do bom professor em relação à aprendizagem, os 

grupos focais responderam, em grande parte, que o bom professor é bem exigente. 

Como podemos observar, no Gráfico 7, nas respostas dos professores ficou 

bem evidente a respeito do grau de exigência em relação à aprendizagem do aluno, 

com 88,9% “exigente” e 11,1% “relativo”. 

 

 Gráfico 7 - Exigência para os professores  

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Do mesmo modo para a equipe pedagógica, a maioria informou que o bom 

professor é “exigente” em relação à aprendizagem do aluno. 

 

Gráfico 8 - Exigência para a equipe pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em suma, na dimensão Exigência, constatamos, na opinião dos três grupos, que 

o bom professor é exigente em relação ao grau de aprendizagem do aluno. 

 

5.5 Motivação 

 

e) Cite 3 fatores que, na sua opinião, motivam o bom professor? 

 

“gostar de dar aula”; (Grupos 1, 2, 3 e 4) 
 
“reconhecimento da profissão/valorização”; (Grupos 2, 3, 4 e 5) 
 
“feedback dos alunos”. (Grupos1, 3 e 4) 
 
 

Solicitamos aos alunos que citassem três fatores que, na opinião deles, 

motivam o bom professor. E conforme as opiniões supracitadas, em primeiro lugar 

ficou “gostar de dar aula”, depois “reconhecimento da profissão/valorização” e em 

terceiro lugar “feedback dos alunos”.  
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Pedimos, também, aos professores três fatores que motivam o bom professor, 

e obtivemos 46 respostas, as quais agrupamos em duas categorias: Motivação 

Pessoal e Motivação Profissional. Para a primeira categoria elencamos as seguintes 

respostas: “Amar o que faz”; “Propagar o conhecimento”; “Acreditar na educação” e 

“Sentir-se completo em sala de aula”. E para a categoria Motivação Profissional, 

relacionamos: “Valorização Profissional/Reconhecimento”; “Retorno dos alunos”; 

“Salário”; “Condições de Trabalho”; “Apoio da equipe escolar” e “Identificação com a 

disciplina escolhida”.  

Como mostra o Gráfico 9, a seguir, as opiniões dos professores resultaram em 

Motivação Profissional, com 84,8%; e Motivação Pessoal, com 15,2%: 

 

Gráfico 9 - Motivação Profissional X Pessoal para os professores  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Das respostas obtidas, os três fatores que mais foram citados encontram-se na 

categoria Motivação Profissional. Em primeiro lugar, com 28,3%, “Valorização 

profissional/Reconhecimento”, em segundo lugar o “Retorno dos alunos”, com 26,1%; 

e em terceiro lugar o “Salário”, conforme exposto a seguir no Gráfico 10. 
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 Gráfico 10 - Motivação para os professores  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do mesmo modo, organizamos as categorias Motivação Pessoal e Motivação 

Profissional para as 22 respostas recebidas dos membros da equipe pedagógica. No 

contexto da categoria Motivação Pessoal, relacionamos as seguintes respostas 

obtidas nas entrevistas: “gostar de dar aula” e “motivação interna”. Para Motivação 

Profissional, agrupamos: “apoio escolar”; “alunos participativos”; “valorização/ 

reconhecimento”; “recursos apropriados” e “remuneração justa”.  

 

 Gráfico 11 - Motivação Profissional X Pessoal para a equipe pedagógica 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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A Motivação Profissional se destacou com 68,2%, como podemos verificar no 

Gráfico 11. E dentro dessa categoria, os três fatores mais citados pela equipe 

pedagógica foram: “gostar de dar aula”, seguido de “apoio escolar” e “alunos 

participativos” como terceiro fator motivacional, conforme expresso no Gráfico 12, a 

seguir. 

 

Gráfico 12 - Motivação para a equipe pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Vale destacarmos que, para os três grupos entrevistados, o “feedback dos 

alunos”, “retorno dos alunos” e “alunos participativos” estão entre os três fatores 

semelhantes que motivam o bom professor.  

 

5.6 Valores pessoais 

 

f) Quais são os valores pessoais do bom professor? 

 

“ética”; (Grupos 1, 2, 3, 4 e 5) 
 
“respeito”; (Grupos 1, 2, 3, 4 e 5) 
 
“honestidade”. (Grupos 1, 2, 3, 4 e 5) 
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Os grupos focais foram unânimes nas respostas a respeito dos valores 

pessoais do bom professor, apontando “ética”, seguido de “respeito” e “honestidade”. 

Na entrevista com os professores obtivemos inúmeras respostas que 

correspondem a valores morais e comportamentos, portanto, criamos duas categorias 

para agrupar os itens. Relacionamos dentro da categoria “Valores morais elevados” as 

seguintes respostas: “ética”, “respeito”, “honestidade”, “moral”, “justo” e “integridade”. E 

dentro da categoria “Comportamento exemplar”, elencamos: “boa conduta”, 

“comprometimento”, “responsabilidade”, “pontualidade”, “empatia”, “exemplo”, 

“compromisso”, conforme ilustrado no Gráfico 13, a seguir. 

 

Gráfico 13 - Valores X Comportamento para os professores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como podemos observar no Gráfico 13, os Valores morais elevados se 

sobressaíram com 63,0% e, nessa categoria a “ética” foi citada 8 vezes pelos 

professores, seguido de “respeito”, citado 4 vezes e honestidade, 2 vezes. As demais 

características atribuídas pelos professores foram menos citadas. 
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Gráfico 14 - Valores para os professores  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do mesmo modo, associamos as duas categorias para as respostas da equipe 

pedagógica. Agrupamos dentro da categoria “Valores morais elevados” os seguintes 

termos obtidos: “ética”, “respeito”, “honestidade”, “moral”, “justo”, “autoconfiança”. E 

na categoria “Comportamento exemplar” relacionamos: “assiduidade”, “boa conduta”, 

“responsabilidade”, “exemplar” e “compromisso”.  

 

Gráfico 15 - Valores X Comportamentos para a equipe pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O resultado ficou bem dividido, ou seja, 54% para Valores morais elevados e 

46% para Comportamento Exemplar. Diante desse empate, destacamos a resposta 

que foi mais citada dentro de cada categoria.  

Na categoria dos Valores morais elevados tiveram o mesmo porcentual “ética” 

e “respeito” como os mais citados pelos membros da equipe pedagógica. E para o 

Comportamento exemplar, a palavra mais mencionada foi a “assiduidade”. No Gráfico 

16, a seguir, apresentamos a porcentagem dessas respostas. 

 

Gráfico 16 - Valores para a equipe pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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exemplar que teve mais destaque foi a “assiduidade”. 
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Semelhantemente, o bom professor é “respeitoso”, segundo a opinião dos 

professores, como mostra o Gráfico 17, com 88,9%. Apenas dois entrevistados 

responderam que “vai do modo do professor”. 

 

Gráfico 17 - Cordialidade para os professores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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“Giz, quadro, tv, livro, celular, sala de vídeo, atividades fora da sala, a fala do 
professor”. (Grupos 1, 2, 3, 4 e 5) 

 

Porém, é interessante destacarmos que qualquer recurso pode ser utilizado 

pelo bom professor, desde que ele saiba utilizá-lo, conforme apuramos no desfecho 

seguinte: 

 

“Se ele souber transferir o conhecimento pra gente, é válido qualquer recurso” (Grupo 
5). 

 

A Figura 2 apresenta uma nuvem de palavras citadas pelos professores no que 

diz respeito aos recursos didáticos utilizados pelo bom professor. É evidente que 

“vários recursos” foi o que se destacou quando perguntado nas entrevistas. 

 

Figura 2 - Recursos Didáticos para os professores 

 
Fonte: Elaborado pela autora por meio do site Abcya. 

 

Solicitamos, também, à equipe pedagógica que citasse os recursos didáticos 

utilizados pelo bom professor. A Figura 3 representa a nuvem de palavras das 

respostas obtidas, com ênfase na palavra “Diversos” citada pela maioria. 
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Figura 3 - Recursos Didáticos para a equipe pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora por meio do site Abcya. 

 

Em suma, é relevante destacarmos que os três grupos apontaram que o bom 

professor utiliza vários recursos didáticos para dar aula.  

 

5.9 Avaliação da aprendizagem 

 

i) Como é feita a avaliação da aprendizagem pelo bom professor? Quais são 

os instrumentos avaliativos utilizados? 

Sobre os instrumentos avaliativos utilizados pelo bom professor para fazer a 

avaliação da aprendizagem, os grupos focais citaram vários recursos. A Figura 4 

apresenta uma síntese das respostas oferecidas. 
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Figura 4 - Instrumentos Avaliativos para os alunos 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na entrevista semiestruturada. 

 

A Figura 5 representa a nuvem de palavras das respostas obtidas segundo a 

opinião dos professores referente aos instrumentos avaliativos. Notamos uma ênfase 

nas palavras “Prova” e “Diversos”. 
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 Figura 5 - Instrumentos Avaliativos para os professores 

 
 Fonte: Elaborado pela autora por meio do site Abcya. 

 

Os instrumentos avaliativos do bom professor, mencionados pela equipe 

pedagógica, estão representados, também, na Figura 6 a seguir, por meio da nuvem 

de palavras. Podemos notar que “observação” e “prova” foram os mais citados, 

seguidos de “seminário” e “oralidade”. 

 

Figura 6 - Instrumentos Avaliativos para a equipe pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora por meio do site Abcya. 
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Mediante o exposto, os alunos, professores e equipe pedagógica apresentaram 

percepção semelhante a respeito da dimensão da Avaliação da aprendizagem, devido 

aos vários elementos citados, de maneira idêntica, como instrumentos avaliativos 

utilizados pelo bom professor, tendo a prova destaque em todas as respostas dos 

grupos como principal recurso. 
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6 DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Na primeira dimensão “Conhecimento Específico”, os três grupos investigados 

apresentaram semelhança ao apontar que o bom professor deve ter “domínio de 

conteúdo” em relação ao conteúdo ministrado em sala de aula, e essa afirmação vai 

ao encontro dos estudos de Tardif (2014, p. 39), em que “o professor ideal é alguém 

que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos 

conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia”. 

O profissional docente é um ícone que fica em constante evidência e suas 

ações são sempre analisadas pelos alunos, de tal forma que os próprios discentes, 

durante a nossa entrevista, foram pontuais ao informar que conhecem quando o 

docente não domina o conteúdo, visto que eles observam-no por um todo, sua voz, 

olhar, postura, atitude e até pela proposta da atividade, e, por meio desta observação, 

eles identificam a falta de domínio do conteúdo do professor.  

A nossa pergunta provocou um debate nos grupos focais, levantando a 

hipótese de que os docentes que não dominam o conteúdo são “maus professores”. 

Em contrapartida, ouvimos diversas reclamações e relatos de professores que sabem 

muito bem o conteúdo, mas não conseguem se comunicar de forma didática com os 

alunos. Por conseguinte, esses profissionais são extremamente rejeitados e rotulados 

de “maus professores”. Isso parece indicar uma relação problemática entre os saberes 

dos docentes e a prática pedagógica. 

Dessa discussão suscitamos a seguinte indagação: Os “maus professores”, 

conforme foram rotulados, têm consciência de seus saberes e da falta de 

conhecimento didático? Sabemos que o ofício docente é constituído por saberes 

decorrente tanto da formação acadêmica quanto da carreira profissional. Sobre isso, 

Tardif (2014, p. 39) assevera que: 

 

Os saberes experienciais são desenvolvidos pelos próprios professores em 
seu trabalho cotidiano, esses saberes brotam da experiência e são por ela 
validados. Incorporam-se a experiência individual e coletiva sob a forma de 
habitus (certas disposições adquiridas na e pela prática real) e habilidades de 
saber-ser e saber-fazer. 

 

Importante ressaltarmos que, ao entrevistarmos os referidos professores que 

foram apontados pelos grupos focais de “maus professores” por não dominarem o 

conteúdo, eles nos informaram que tinham pouco tempo de carreira, entre 3 e 5 anos. 
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Não contestando a posição dos alunos, no entanto, vale a pena salientar que a 

experiência profissional é um processo contínuo de aprendizagem e é construída ao 

longo da trajetória profissional e pessoal do docente (SALGUEIRO, 2001). Isso quer 

dizer que a experiência dos professores referidos está sendo construída, ou seja, 

estão em fase de adaptação. 

Outro ponto importante na opinião dos professores é que a maioria informou 

que o conhecimento específico do bom professor é de dominar o conteúdo e apenas 

um dos professores entrevistados citou que o bom professor deve saber transmitir 

seus conhecimentos. Mais tarde descobrimos, por meio do grupo focal, que este 

professor, em específico, é muito criticado pelos alunos por dominar o conteúdo e não 

saber ensinar. Isto leva a reflexão de que esse professor ou tem consciência de sua 

dificuldade de ensinar, ou ele não prioriza o envolvimento dos alunos na sala de aula 

de forma que não percebe a falta de conhecimento de didática. 

Nesse sentido, Shulman (2014, p. 208) assinala que “o professor deve ter não 

apenas profundidade de compreensão das matérias específicas que ensina, mas 

também uma educação humanista abrangente, que serve para enquadrar o já 

aprendido e facilitar a nova compreensão”.  

Os professores, quando citam as características do “bom professor”, voltam-se 

para si mesmos, e falam em: eu sempre faço assim; porque assim eu consigo 

resultado; porque eu me comporto dessa forma. Logo, percebemos, em seus relatos, 

a intenção de cumprir seu planejamento, porém, verificamos a falta de cuidado em 

construir um ambiente para que o aluno desenvolva o senso crítico, de maneira que 

possam “posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais […]” (BRASIL, 1998, p. 7). 

Por certo, a voz é um componente da identidade do professor e tem um papel 

fundamental no processo de ensino e de aprendizagem e, quanto mais claro e objetivo 

for esse meio de comunicação, mais compreensível se torna para o aluno. Em relação 

à clareza, Cunha (2012, p. 130) afirma que é “tanto o uso de uma terminologia 

adequada e acessível, quanto o emprego de uma voz audível, com a observação de 

pausas e entonação variada que dê significado ao discurso”.  

Sem dúvida, a clareza e a objetividade são fundamentais no processo de 

ensino e de aprendizagem, pois essa característica foi notável durante nossas 

entrevistas. Vários professores relataram que usam a voz como estratégia em sala de 

aula. Informaram que, por mais que a turma seja indisciplinada, usar um tom de voz 



53 

 

adequado, ameno e tranquilo, evita os momentos de embate e conflitos. Além disso, 

uma boa comunicação é quando o interlocutor entende o que foi dito, logo é 

necessário adequar o discurso à realidade dos alunos, idade e série.  

Ainda nesta dimensão, os alunos citaram os professores expressivos, aqueles 

que se movimentam em sala de aula, usam gestos e contato visual. De uma forma 

simples, podemos dizer que usar o corpo para se comunicar atrai a atenção dos 

alunos, e pode tornar-se uma ferramenta positiva para aumentar a concentração e a 

compreensão do conteúdo proposto. Os alunos destacaram, também, que o bom 

professor é extrovertido e simpático. A esse respeito, Cunha (2012, p. 131) pondera 

que o uso de certa dose de senso de humor na sala de aula, em alguns casos, indica 

“o esforço para tornar prazerosa e interessante a aprendizagem escolar”. 

Em vista disso, o bom professor tem um relacionamento afetivo com a turma, 

segundo os alunos, professores e equipe pedagógica. Sobretudo para a grande 

maioria dos membros da equipe pedagógica que foram concisos ao enaltecer o bom 

relacionamento entre professores e alunos e ressaltar os benefícios que esse 

relacionamento propicia, como um ambiente social muito mais agradável, troca de 

experiências e resultados positivos de aprendizagem 

Além do mais, esse relacionamento de afetividade com o aluno melhora suas 

habilidades interpessoais e profissionais e, consequentemente, estes profissionais 

ficam mais envolvidos com os estudantes, desenvolvem relações positivas com todos 

os membros da escola, refletindo numa redução de estresse e frustação.  

A atuação afetuosa do professor em sala de aula é retratada na literatura de Cunha 

(2008, p. 51): “em qualquer circunstância, o primeiro caminho para a conquista da 

atenção do aprendiz é o afeto. Ele é um meio facilitador para a educação”.  

No entanto, foi possível identificarmos professores que ressaltaram a 

importância de ter um vínculo formal com o aluno, baseado na seriedade e no 

profissionalismo, mostrando que a escola é um local comum da sociedade onde há 

prestação de serviço educacional e, portanto, há apenas necessidade de um vínculo 

de respeito para atender a clientela.  

Não contestando o relato dos professores acima, uma vez que a escola é uma 

organização prestadora de serviços, no entanto, segundo Codo (2006, p. 119): 

 

[...] o professor pode imprimir o seu jeito, dar o tom e a cor que melhor lhe 
pareça à aula ministrada, sabendo que serve como modelo para os alunos e 
podendo espelhar-se no desenvolvimento dos mesmos. Aqui, a capacidade 
de empatia não é apenas permitida, ela se faz imprescindível para que o 
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processo de ensino-aprendizagem ocorra com maior qualidade. O professor 
não consegue ensinar se não fizer um vínculo afetivo com os alunos. (CODO, 
2006, p. 119). 

 

Nesse sentido, os pressupostos apresentados no Capítulo 2 deste trabalho 

consideram que ter o professor como referência pode levar a mudanças positivas no 

aluno, e que por meio das interações entre professor-aluno, cria-se uma relação de 

confiança que se torna imprescindível para o sucesso no processo de ensino e de 

aprendizagem. Sendo assim, as relações afetivas e cooperativas, a solidariedade, a 

tolerância, a demonstração de respeito e de apoio por parte do professor ajudam os 

alunos a superarem dificuldades escolares (TOGNETTA; ASSIS, 2006). 

Pensando nisso, o que propomos com esta reflexão é que os professores 

repensem as relações estabelecidas no contexto escolar, com o intuito de promover 

melhorias no processo de ensino e de aprendizagem. Assim, ouvir o aluno é o primeiro 

passo para proporcionar um relacionamento baseado no afeto. 

Ter essa preocupação em relação ao processo de ensino e de aprendizagem 

levou ao resultado que o bom professor é exigente na prática pedagógica escolar.  

E isso não quer dizer que o professor é rígido e autoritário, e sim exigente em relação 

ao resultado a ser atingido com sua atividade pedagógica, ou seja, que os alunos 

tenham uma aprendizagem significativa. 

Para Cunha (2012, p. 63), “o aluno valoriza o professor que é exigente, que 

cobra participação e tarefas. Ele percebe que esta é também uma forma de interesse, 

se articulada com a prática cotidiana da sala de aula”. Silva (2014) também defende 

essa linha de pensamento ao afirmar que os professores devem ser firmes com seus 

alunos para ensinar-lhes o senso de organização nos estudos e responsabilidade no 

cumprimento de suas tarefas. 

Entretanto, para uma parte dos entrevistados da equipe pedagógica, houve o 

entendimento equivocado a respeito do grau de exigência em relação à aprendizagem 

do aluno, de que o bom professor não é autoritário ou rígido, por isso indicaram com 

o termo “sem imposição”. Isso reflete, baseado no senso comum, que professor 

exigente é professor rígido, disciplinador, porém a ideia seria acerca da exigência em 

relação à capacidade do professor utilizar meios efetivos para aprendizagem dos 

estudantes. 
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Os alunos, por sua vez, reconhecem que o grau de exigência do bom professor 

é um incentivo para que eles aprendam e desenvolvam novos raciocínios, por meio 

do constante monitoramento que esse professor faz para alcançar o progresso da 

classe. E ainda admitem que o professor “bonzinho”, que deixa a turma à vontade, 

que não estabelece regras e condutas dentro da sala de aula, não é bem visto na 

escola e não desperta o interesse da turma, pois, dificilmente consegue ensinar por 

causa da indisciplina da turma, não exige muito esforço e empenho dos alunos nas 

atividades e não apresenta um trabalho docente de qualidade com grandes 

resultados. 

No que se refere à motivação dos docentes, verificamos uma grande 

dificuldade, especialmente por parte dos professores entrevistados, em citar três 

fatores que motivam o bom professor. A maioria está insatisfeita com a profissão e, é 

de domínio público as condições de trabalho docente no Brasil, salários irrisórios, 

escolas com infraestrutura inadequadas, salas de aulas superlotadas, escassez de 

recursos didáticos, ou seja, a educação não tem um ambiente agradável e condições 

favoráveis para um processo de ensino e aprendizagem eficaz. 

No entanto, na nossa percepção, um cenário que não é favorável, não justifica 

em prestar um serviço de qualquer maneira, ou seja, sem comprometimento com o 

aluno, como pudemos observar, em relação a alguns professores, durante nossa 

permanência na escola. Professores que saem da sala dos professores minutos 

depois do sinal, iniciam a aula atrasados e não deixam os alunos entrarem 

posteriormente. Utilizam celular durante a aula, mas proíbem a classe de usar. Não 

preparam aula, perguntam aos estudantes o que foi passado na aula anterior, 

ministram sem planejamento e no final aplicam prova com consulta no material. Não 

inovam nos recursos didáticos em virtude da pequena carga horária de hora atividade. 

Não investem na formação, pois não há reconhecimento e valorização profissional. 

Enfim, descrevemos alguns exemplos que encontramos diante da realidade escolar. 

E, além disso, ao nos aproximarmos de alguns professores, percebemos que 

ser professor é somente apropriar-se de um conteúdo e apresentá-lo aos alunos em 

sala de aula. Quando questionados sobre seu desempenho profissional apresentam 

certa resistência em falar de si, como se a maioria dos problemas enfrentados em sala 

de aula tivesse algo a ver somente com os alunos ou o governo.  

Nesse sentido, mesmo diante de tantas situações adversas, não se pode 

realizar um trabalho docente sem qualidade, pois concordamos com Martins e Duarte 



56 

 

(2010, p. 15) ao afirmarem que “o produto do trabalho educativo deve ser a 

humanização dos indivíduos, que, por sua vez, para se efetivar, demanda a mediação 

da própria humanidade dos professores”. Outro aspecto a ser considerado é que o 

professor precisa investir em sua formação, adquirir novos conhecimentos e repensar 

sua identidade profissional e a relevância de seu papel na educação. 

Em relação aos três fatores que motivam o bom professor, os grupos focais 

citaram: “gostar de dar aula”; “reconhecimento da profissão/valorização” e “feedback 

dos alunos”. Semelhantemente, a equipe pedagógica também teve essa percepção: 

“gostar de aula”; “apoio escolar” e “alunos participativos”. Interpretamos que estes dois 

grupos têm uma percepção similar em relação aos fatores que motivam o bom 

professor, considerando que possuem uma relação mais próxima com o bom 

professor. Sabemos que dar aula exige esforço, dedicação e muito preparo para 

compartilhar o conhecimento e atingir os objetivos da aprendizagem e, por mais 

desafios que a carreira docente enfrenta, é necessário ter um motivo recompensador 

para exercer a profissão: “é preciso gostar de ser professor, ter prazer em ensinar”, 

como ressalta Gadotti (2011, p. 70). 

Na opinião dos professores, por sua vez, os fatores motivacionais do bom 

professor são: “valorização profissional/reconhecimento”; “retorno dos alunos” e 

“salário”. Campos (2013) relata que é na sala de aula que ocorre a valorização 

docente, e o reconhecimento do professor passa pelo seu saber-fazer. É notável que 

os alunos reconhecem o bom professor pela sua prática e esse reconhecimento é 

uma das principais fontes de motivação dos professores, além de oferecer uma base 

sólida para o desenvolvimento da autoestima no exercício da docência (NOGUEIRA; 

BRASIL, 2013). 

É senso comum que os professores brasileiros não são bem remunerados, mas 

ainda assim, na nossa pesquisa, os professores citaram o salário como um dos três 

fatores motivacionais e ainda esclareceram que se o salário docente fosse maior, 

certamente tornaria a profissão docente mais atrativa. Sob o mesmo ponto de vista, 

Jesus (2002, p. 34) reforça a referida afirmação: “esses salários devem ser 

aumentados com as finalidades de atrair os potenciais professores com melhores 

qualificações, manter os professores e incentivar seu empenho em exercício”. 

Interessante relembrar que o fator motivacional “feedback dos alunos, “retorno 

dos alunos” e “alunos participativos” foi mencionado pelos três grupos entrevistados. 
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Dessa maneira, o feedback influencia no posicionamento motivacional do professor, 

pois resulta na interação dos alunos para atingir o objetivo da aprendizagem. Paixão 

e Almeida (2016), em seus estudos sobre a avaliação do docente pelo discente, 

constataram que o feedback recebido dos alunos funciona como uma fonte de 

aprimoramento sobre o desempenho do professor. 

Na sequência, os valores pessoais do bom professor para os grupos focais e 

para os professores resultaram na “ética”, em primeiro lugar. O bom professor é ético 

quando ouve o aluno, quando demonstra interesse em entender sua forma de pensar e 

seu olhar revela profunda consideração. A “ética funda-se nos princípios do respeito, 

da justiça e da solidariedade. Todos e cada um deles apontam para a necessidade do 

reconhecimento do outro” (RIOS, 2009, p. 18). Segundo essa autora, a ética é a 

dimensão “fundante” do trabalho competente da docência. Tardif (2014) enfatiza que o 

ofício do professor é baseado na ética profissional, e essa prática educativa deve ter 

sentido não só para os professores, mas também para os alunos, portanto “uma ética 

da profissão não é somente uma ética do trabalho bem feito, é uma ética do sentido da 

educação como responsabilidade diante do outro” (TARDIF, 2014, p. 182). 

Já para a equipe pedagógica, os entrevistados associaram a “assiduidade”, a 

qual elencamos dentro da categoria Comportamento exemplar. Este grupo defende 

que o professor exerce muita influência sobre a vida dos estudantes e, por ser uma 

figura representativa, todas as suas ações geram reflexos, ou seja, se o professor é 

assíduo e comprometido, certamente a maioria dos alunos também será, e 

consequentemente, se este profissional não possuir boa conduta, nem adianta exigir 

comprometimento da turma. 

De fato, os alunos observam o professor por um todo, como já foi mencionado 

anteriormente. E o modo como este docente se relaciona, demonstra seus valores 

pessoais. Os alunos reconhecem a cordialidade no bom professor, as atitudes de 

proporcionar um espaço de cooperação uns com os outros, de criar um ambiente 

seguro e favorável para compartilhar seus conhecimentos. Sabe-se que, em um 

ambiente conflituoso, não se adquire um aprendizado adequado, é, portanto, 

necessária uma relação de respeito entre professores e alunos. Em consonância com 

a cordialidade apontada pelos três grupos investigados, Silva (2014, p. 43) enfatiza: 

“como professores, temos em nossa sala de aula uma diversidade de pensamentos, 

comportamentos, cultura e precisamos ser imparciais, tratar a todos com a mesma 

atenção e cordialidade”. 
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O bom professor pode se utilizar de diferentes tipos de recursos didáticos para 

obter resultados significativos, e essa escolha é importante para motivar a participação 

dos estudantes e ajudá-los a compreender determinado tema em estudo com mais 

aproveitamento. Souza (2007, p. 113) assinala a importância de refletir sobre o uso 

deste recurso para alcançar o objetivo proposto: 

 

[...] o uso de materiais didáticos no ensino escolar, deve ser sempre 
acompanhado de uma reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade 
no processo de ensino e de aprendizagem, para que alcance o objetivo 
proposto. Não se pode perder em teorias, mas também não se deve utilizar 
qualquer recurso didático por si só sem objetivos claros.  

 

Embora os entrevistados da nossa pesquisa tenham reconhecido o benefício 

do uso de vários recursos didáticos para reter e fixar o aprendizado, apresentaram 

também barreiras para executar esses métodos mais dinâmicos e inovadores em 

virtude da limitação de horas para elaborar os materiais ou até mesmo pela falta de 

recursos para adquiri-los, tornando suas práticas limitadas. 

Tais dados contribuem para refletirmos sobre a necessidade do educador em 

criar, inovar e experimentar novos desafios, ou seja, novos métodos em sala de aula, 

com o intuito de proporcionar novas experiências aos estudantes. Cabe também à 

escola motivar a equipe docente e proporcionar novos recursos didáticos a fim de 

melhorar as condições do processo de ensino e de aprendizagem. 

Por fim, notamos, em virtude da exigência do Ministério da Educação (MEC), 

que a avaliação é a forma tradicional de quantificar o mínimo necessário de 

conhecimento do aluno para determinar em sua aprovação ou reprovação. Por esta 

razão, para os profissionais da educação, a avaliação da aprendizagem é atribuir uma 

nota após a realização de um método avaliativo. Embora, alguns entrevistados 

tenham informado que a avaliação da aprendizagem é complexa, e fazem a distinção 

do ato de avaliar e examinar, ainda assim adotam apenas o aspecto quantitativo da 

avaliação, deixando de lado o aspecto qualitativo. 

Sobre essa distinção de avaliar e examinar, Luckesi (2002, p. 84) esclarece: 

 

Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la 
para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória nem 
seletiva; ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. O ato de examinar, por outro 
lado, é classificatório e seletivo e, por isso mesmo, excludente, já que não se 
destina à construção do melhor resultado possível; tem a ver, sim, com a 
classificação estática do que é examinado. 
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Constatamos, com base nas entrevistas com os profissionais, de maneira 

predominante, que para acompanhar a aprendizagem do aluno e aferir o grau de 

aproveitamento dos conteúdos trabalhados em sala de aula são utilizados os 

instrumentos avaliativos. Nesse sentido, Silva (2014) expõe que a avaliação não 

precisa ser necessariamente apenas provas e trabalhos, mas a observação atenta do 

professor ao conhecimento prévio dos alunos ou a observação da apreensão do novo 

conteúdo e servir de diagnóstico para avaliação. Da mesma forma, Both (2017,  

p. 84) salienta que “a avaliação requer observação e percepção voltadas ao nível de 

desempenho e de contribuição do aluno em sua ação formativa; no entanto, pode-se 

fazer uso de instrumentos acessórios no processo avaliativo”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi comparar as caracterizações realizadas por 

alunos, professores e equipe pedagógica a respeito do conceito de bom professor. 

Para isso, realizamos entrevistas semiestruturadas e grupos focais a fim de recolher 

os dados para esta investigação. Com base nas informações coletadas, a pesquisa 

revelou semelhança entre os três grupos nas seguintes dimensões: conhecimento 

específico; comunicação e linguagem; relacionamento; exigência; cordialidade; 

recursos didáticos e avaliação da aprendizagem. Verificamos pequenas diferenças 

em relação às dimensões motivação e valores pessoais.  

Para os professores, na dimensão motivação, a “Valorização 

Profissional/Reconhecimento” é a primeira motivação do bom professor. Pudemos 

perceber que esse fator é utilizado para propiciar sentido no que faz e para enfrentar 

as dificuldades no trabalho. Enquanto que, para os alunos e a equipe pedagógica, o 

bom professor é motivado por “Gostar de dar aula”. Para este grupo, fazer o que gosta 

é mais importante do que ser reconhecido, pois a motivação do bom professor é o 

prazer que ele sente ao ensinar.  

O “retorno dos alunos” foi identificado pelos três grupos como um dos fatores 

que motiva o bom professor, embora que, para os alunos e equipe pedagógica foi o 

fator elencado em terceiro lugar, e para os professores em segundo, no entanto, isso 

sustenta a afirmação citada anteriormente por Paixão e Almeida (2016), de que o 

feedback dos alunos fortalece o trabalho do professor. 

Na dimensão valores pessoais, apesar da equipe pedagógica elencar a 

“assiduidade” como comportamento exemplar do bom professor, houve semelhança 

em relação à “ética”, apontada pelos grupos estudados. Isso significa que o professor 

representa um modelo a ser seguido pelos alunos, tanto em relação às suas 

habilidades e comportamento, quanto à sua postura ética. Em suma, a ética é 

considerada um componente relevante para o exercício profissional, quer no que 

concerne à formação dos alunos ou à formação dos professores (CAETANO; SILVA, 

2009). 

De fato, as características semelhantes refletem que o bom professor é um 

profissional competente e que desempenha bem as suas funções. Suas qualidades 

pessoais e profissionais são passíveis de reconhecimento, ou seja, ele é o resultado 

da construção que a sociedade atribui e espera deste bom professor. Entretanto, as 
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características que divergem do bom professor nos fazem refletir em um novo modo 

de olhar para esse profissional, de maneira a se desfazer da racionalidade do 

professor ideal e buscar o que é necessário para a prática pedagógica. 

Assim, diante dos estudos realizados, foi possível verificarmos os referenciais 

do bom professor, os quais embasam as características da prática docente. Dessa 

forma, constatamos que os elementos conceituais que sobressaem a figura do bom 

professor são: habilidades pedagógicas para ensinar; postura profissional sustentada 

na coerência e comprometimento em atingir a aprendizagem efetiva em seus alunos; 

relação de afeto pautado no respeito mútuo, inspirando confiança no seu grupo; bem 

como um conjunto de competências sobre o ofício do bom professor (SHULMAN, 

1986; PERRENOUD, 2000; CUNHA, 2012; TARDIF, 2014). 

Pudemos perceber, com este estudo, que o professor é observado em todos 

os aspectos: postura, estilo, personalidade, comunicação, saber-fazer, conduta e seus 

pontos fortes despertam reações positivas, revelando um papel docente diferenciado 

dos demais professores. Esse potencial tem sido alvo de grandes discussões e 

pesquisas sobre quais qualidades, entendimento, habilidades e capacidade 

transformam alguém num professor competente. 

Consideramos os dados da literatura, ao afirmar que o professor se torna bom 

quando suas ações se traduzem em transformar a compreensão do conteúdo por 

meio de habilidades didáticas, ou seja, jeitos de falar, mostrar e interpretar ideias, de 

maneira a ensinar seus conhecimentos aos alunos de forma efetiva. Esses vários 

aspectos são devidamente entendidos com uma característica central da base do bom 

professor. 

A motivação no contexto escolar é um determinante na qualidade do ensino e 

da aprendizagem, e o professor exerce grande impacto no desempenho dos alunos. 

Essa motivação é ameaçada quando o professor apresenta ausência de motivos, 

frustração na carreira ou de experiências negativas. Deparamo-nos, em parte, com 

um corpo docente desmotivado, com inúmeras queixas relacionadas às condições de 

trabalho, mal remunerado e sem perspectivas de melhoria profissional. Todavia, 

mesmo diante de tantos problemas, o bom professor tem autoconhecimento 

profissional, ou seja, tem percepção dos motivos, valores e significados pessoais que 

resultam em motivações para ultrapassar essas barreiras e ensinar os alunos. Durante 

nossa permanência na escola, foi possível identificar esses bons professores. 



62 

 

Entretanto, lamentavelmente, descobrimos que a avaliação da aprendizagem é 

entendida pela maioria dos profissionais da educação como instrumentos avaliativos. 

Isso se deve ao fato de o tema ter uma dimensão mais ampla e complexa, e considera-

se necessária uma pesquisa aprofundada sobre essa metodologia de avaliação para 

compreender que ela é uma parte importante de todo o processo de ensino e de 

aprendizagem.  

Embora ensinar seja uma das profissões mais antigas do mundo, investigar as 

práticas docentes é reconhecer a possibilidade de descobertas de novas categorias 

que atribuem ao desempenho dos “bons professores” e ao ensino de qualidade. 

Sugerimos, portanto, que novos estudos possam vir a ser desenvolvidos neste 

sentido, como se debruçar em apenas uma das nove dimensões que investigamos, 

contribuindo ainda mais para a compreensão da boa prática docente. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

 

Dimensões Roteiro de perguntas 

a) Conhecimento 
específico: 

Como é o conhecimento do bom professor em relação ao 
conteúdo ministrado em sala de aula? 

b) Comunicação e 
linguagem: 

Como é a comunicação do bom professor na sala de aula? 

c) Relacionamento: Como é a relação do bom professor com o aluno? 

d) Exigência: Qual o grau de exigência em relação à aprendizagem e 

ao comportamento? 

e) Motivação: Cite 3 fatores que, na sua opinião, motivam o bom 

professor. 

f) Valores pessoais: Quais são os valores pessoais do bom professor? 

g) Cordialidade: Como é o comportamento do bom professor em relação à 
cordialidade? 

h) Recursos didáticos: Cite os recursos didáticos utilizados pelo bom professor. 

i) Avaliação da 
aprendizagem: 

Quais são os instrumentos avaliativos do bom professor? E 
como é feita essa avaliação da aprendizagem? 

 
Fonte: Perguntas elaboradas pela própria autora com base nas dimensões de Albuquerque (2010)2. 

 

 

 

 
2  As dimensões da matriz teórica utilizadas por Albuquerque (2010) também se encontram nos estudos 

de Carvalho (1996), porém este não está publicado. 


