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Resumo 
O presente estudo apresenta parte de uma pesquisa em andamento e tem o escopo 
de investigar a percepção de alunos de uma escola pública no município de Londrina 
em relação ao bom professor. A metodologia utilizada para a confecção desse texto 
foi qualitativa-descritiva. O objetivo é conhecer os conceitos do bom professor e 
investigar a percepção dos alunos em relação ao bom professor. O instrumento de 
coleta de dados utilizado foi a entrevista em grupos focais. Os resultados desse breve 
estudo nos ajudam a compreender as habilidades de um bom professor que busca 
um ensino de qualidade. 
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Introdução 
 

Ao longo dos anos, muitos estudos e pesquisas buscaram identificar 

as características do bom professor destacando à influência que este profissional 

exerce na vida do aluno, o domínio do conteúdo ou as habilidades de ensino, a criação 

de um ambiente educativo que facilite o aprendizado do aluno, ou seja, um leque de 

habilidades pessoais e profissionais que apontam diversas definições. 

Nos estudos de Bühler (2010), a boa docência está relacionada ao 

afeto, a firmeza e ao conhecimento teórico-prático. Para Ventura et al (2011, p. 101), 

o bom professor é “o que tem atualidade científica conjugada com habilidade 

pedagógica e responsabilidade profissional, num compromisso com os estudantes 

para o sucesso do processo de aprendizagem”. 

Nesse sentido, o que se espera deste estudo é contribuir com a 

relação entre alunos e professores e reflexões para os docentes em melhorar sua 

proposta de ensino e assim despertar novas ideias e práticas pedagógicas. 

O presente trabalho trata dos resultados parciais de uma pesquisa em 

relação ao bom professor. Sendo parte de um projeto de pesquisa de mestrado em 

andamento, que objetiva: a) conhecer os conceitos do bom professor e; b) investigar 
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a percepção de alunos a respeito do bom professor em uma escola pública do 

município de Londrina.  

 

Metodologia  
 

Foi utilizado para este estudo o método qualitativo-descritivo para 

levantamento de informações a respeito do conceito de “Bom professor” e em seguida 

à análise do material coletado por meio de grupo focal. Os participantes são alunos 

do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública do município de Londrina.  

Para obter a percepção dos alunos sobre o tema em estudo, 

realizaram-se grupos focais – técnica caracterizada pela integração grupal, que 

permite ampla discussão sobre um tema específico. O grupo focal pode ser 

caracterizado também como um recurso para compreender o processo de construção 

das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos (VEIGA; 

GONDIM, 2001). 

O instrumento de pesquisa é um roteiro de perguntas para traçar a 

caracterização do “Bom Professor”. As perguntas do roteiro compõem três dimensões 

em relação ao bom professor: a) Conhecimento Específico; b) Comunicação e 

Linguagem; e c) Relacionamento. 

 

Referencial Teórico 

 

Cunha (2012) define como bons professores aqueles sujeitos que 

apresentam, no ambiente em que se efetiva 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 do seu sucesso, e ao mesmo 

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

aula.  

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

preocupa em propiciar uma aprendizagem real e plena de sentido, com a prevalência 
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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). 

 

Resultados e Discussões 

 

Os alunos foram entrevistados em grupos focais, que é uma forma de 

entrevista com grupos, baseada na comunicação e na interação a partir de um roteiro. 

Os trechos a seguir foram retirados das transcrições das entrevistas realizadas com 

dois grupos, identificados como Grupo 1 e Grupo 2. 

A respeito do conhecimento específico do bom professor em relação 

ao conteúdo ministrado em sala de aula, os participantes responderam:  

“tem que dominar o conteúdo” (Grupo 1); 

“ter firmeza no que vai passar pra gente” (Grupo 2). 

A maioria dos alunos enfatizou o domínio de conteúdo que o bom 

professor deve ter para ensinar, e essa afirmação vai de encontro com os estudos de 

Tardif (2014, p. 39) “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”.  

Em seguida, foi perguntado aos grupos como era a comunicação e 

linguagem do bom professor na sala de aula: 

“falar com clareza” (Grupo 1); 
“eu acho que ele tem que falar de um jeito que a gente entenda, o mais 
claro possível” (Grupo 2). 

Neste sentido, é importante notar que os alunos definem o bom 

professor aquele que sabe transmitir seus conhecimentos de forma clara, objetiva e 

que seja entendível. A respeito da clareza, Cunha (2012, p. 130) afirma que é “tanto 

o uso de uma termologia adequada e acessível, quanto ao emprego de uma voz 

audível, com a observação de pausas e entonação variada que dê significado ao 

discurso”. 

E por fim, o roteiro de entrevista buscava saber qual era a relação do 

bom professor com o aluno e a resposta foi unânime: 

“o bom professor é amigável” (Grupo 1 e 2). 
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Os alunos valorizam essa relação afetuosa do bom professor. Esse 

resultado foi encontrado nos estudos de Cunha (2012), em sua pesquisa com alunos 

do ensino médio, a autora identificou aspectos afetivos referente a relação professor-

aluno. Expressões como “é amigo”, “é compreensivo”.  

Nessa mesma perspectiva, Silva (1992 apud GALVÃO, 2002) 

agrupou as características afetivas do professor bem-sucedido, como mostra a 

ilustração abaixo: 

 

Figura 1 – Características afetivas do professor 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base nos estudos de Silva (1992 apud GALVÃO, 2002). 

 

A partir desses dados foi possível identificar a importância que tem 

um relacionamento de afetividade do bom professor com o aluno. 

 

Conclusões  

 
Os estudos empíricos indicam que o bom professor desenvolve um 

trabalho docente de qualidade ao buscar maneiras eficazes de alcançar o nível 

desejado de compreensão dos alunos para um ensino de qualidade. 

O presente estudo tratou, em síntese, as três dimensões pesquisadas 

em relação ao bom professor na percepção de alunos do ensino médio de uma escola 

pública do município de Londrina.  

Demonstra interesse, entusiasmo, vibração, motivação e/ou 
satisfação com o ensino e seu trabalho, valorizando seu papel; 

Desenvolve laço afetivo forte com os alunos;

Mantém clima agradável, respeitoso e amigo com os alunos –
“atmosfera prazerosa”;

É afetivamente maduro (não, “bonzinho”).
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Na primeira dimensão, constatou que o bom professor tem domínio 

do conhecimento específico, ou seja, conhecimentos necessários para transmitir o 

conteúdo para seus alunos. 

A segunda dimensão, comunicação e linguagem, mostrou que o bom 

professor faz uso de uma linguagem simples, acessível a todos, de modo que a 

aprendizagem é efetiva atingindo a compreensão dos alunos. 

E por fim, foi identificado um relacionamento afetuoso do bom 

professor, pautado numa relação amigável facilitando um ambiente de aprendizagem 

harmonioso e de interação entre professor e aluno. 

Com base no que foi exposto, o bom professor é capaz de debater 

sobre o assunto sob vários aspectos, sabe adaptar sua oratória as características da 

turma, tem habilidades para promover o conhecimento e se relaciona de forma 

positiva com seus alunos. 
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