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RESUMO

Este estudo objetivou apontar as características de um bom professor segundo as visões de discentes do
Ensino médio e de um determinado curso superior, portanto trata-se de um estudo comparativo das visões
dos envolvidos. Para tal, buscou-se identificar e analisar suas perspectivas, pontuando convergências e
distinções mais relevantes. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa na modalidade estudo de caso.
Sem a intenção de esgotar as possibilidades de interpretações dos dados e informações, os resultados
mostram que os sujeitos da pesquisa percebem como bom professor o profissional com conhecimentos
teórico e prático consolidado, que mantém relacionamento positivo com os discentes e está atento às
peculiaridades do processo de ensino-aprendizagem.
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This study aimed to point out the characteristics of a good teacher according to visions of high school
students and a particular college, so this is a comparative study of the views of those involved. To this
end, we sought to identify and analyze their prospects, punctuating convergences and distinctions
relevant. This is a quantitative and qualitative research in the form of case studies. Without the intention
to exhaust the possibilities of interpretations of data and information, the results show that the subjects
realize how good the teacher professional theoretical and practical knowledge Consolidated, which
maintains positive relationships with the students and is aware of the peculiarities of the process teaching
and learning.
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1. Introdução

A busca pela condição ideal da realidade é perseguida por todos nós. No trabalho, ela se traduz na
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excelência nos resultados. Mas nem sempre o ideal é acessível. Na Educação, por exemplo, não se
encontra o professor ideal, mas com características desejáveis, limítrofes a ele. Felizmente os docentes
não se veem obrigados a chegar às alturas de um modelo não executável, contudo pode desenvolver
traços ou condutas que os tornam eficaz e considerado “bons” (leia-se competente) para seus estudantes.

Muitos pesquisadores nacionais e estrangeiros (COOPER e McINTYRE, 1993; MORALES, 1998; ZABALBA,
1994; MARTINS, 2012) buscaram investigar o perfil desse “bom professor”, intencionando encontrar a
fórmula para defini-lo, a qual não existe a rigor, reiteramos, mas encontraram vetores que indicam com
clareza tal perfil. Segundo Martins (2012), o bom professor é aquele que além dos conhecimentos
pedagógicos, considera o respeito às diferenças individuais e ocupa-se com o desenvolvimento humano. O
bom professor, ainda segundo o autor, não é aquele que somente esforça-se em ensinar, mas que
mobiliza seus discentes ao “reino” da contemplação do saber, explorando-o.

De modo geral elas (pesquisas) sugerem características profissionais e pessoais que definem esse “bom
professor”, sendo algumas mais requisitadas para determinada faixa etária (pré-adolescentes, por
exemplo, valorizam mais a capacidade de gestar a indisciplina/indiferença que os adultos) que para
outras. Embora os estudantes que participaram da pesquisa sejam “iguais” a outros, além de haver
multivariados estudos sobre a questão, nada nos impediu de desenvolver esta investigação, que traz (e
reforça) resultados já encontrados quanto distintivos.

Questionamos se, para os participantes da pesquisa, o denominado “bom professor” representaria a figura
que com o perfil balizados em pesquisas sobre o tema; e mais especificamente: como eles concebiam essa
figura. Transformando em indagação: como eles caracterizam/qualificam o “bom professor”

Neste estudo, portanto, foram avaliadas as percepções de um bom professor ou o professor desejado nas
perspectivas de discentes dos cursos técnico de nível médio em Edificações do Instituto Federal de
Sergipe-IFS e do superior de Engenharia de Produção da Faculdade de Administração e Negócios de
Sergipe-FANESE. Partimos de uma pesquisa bibliográfica básica que alicerçou nossas escolhas
teórico-metodológicas para atingirmos nosso objetivo. Os resultados podem referendar novos estudos,
como também apoiar teoricamente o aperfeiçoamento da prática profissional de docentes.

1. O bom professor: considerações preliminares

O ensino, nos diferentes níveis, encontra-se em um impasse, enfrentando paradoxos. Entre eles, a
necessidade de se construir claras opções institucionais e pessoais em meio às incertezas que rondam a
sociedade e o conhecimento. Esse contexto histórico-social desencadeia solicitações distintas à prática
docente, causando impactos na clareza dos papéis a serem desempenhados por professores e por
estudantes (DEMO, 2007).

Esse contexto torna imprescindível, por parte dos professores, a adoção de uma atitude permanente de
reflexão, de reconstrução e ressignificação da prática, de compreensão coerente e atualizada sobre os
processos de ensino e de aprendizagem e do entendimento acerca dos sentidos e dos meios da educação
que defendem e executam. Essa visão tem como consequência os professores não poderem apresentar-se
como detentores de saberes indiscutíveis (DEMO, 2011).

Sua ação não se esgota nos limites das quatro paredes da sala de aula e, nela, o professor não se
apresenta somente como representante do ofício escolhido, mas como a pessoa que é constituída de
saberes, experiências, dúvidas, aspirações, conflitos. Não é possível separar o professor do sujeito, do ser
humano. A formação, entendida na perspectiva da promoção de transformações quando a realidade assim
o demanda, e não simplesmente como oferta de um instrumental técnico a ser utilizado, perpassa
diferentes momentos e dimensões, implicando-o como pessoa e como história de vida, que se integram e
compõem a sua identidade profissional.

Eble (1979) relacionou cinco componentes do professor eficaz ou desejado na perspectiva dos alunos:
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discute os seus pontos de vista, apresenta as origens e fontes dos problemas, apresenta fatos e conceitos
e acentua a compreensão conceitual. Além disso, é relevante ao professor mostrar-se organizado, explicar
com clareza o(s) conteúdo(s), estar bem atualizado na sua seara de conhecimento, apresentar textos de
fácil compreensão, traçar objetivos e identificar os itens importante, manter uma interação com a classe,
encorajando o diálogo, convidar seus alunos a compartilhar seus conhecimentos. Deve, ainda, demonstrar
autoconfiança, honestidade e interessar-se pela turma.

Maicas (1996), agrupa e relaciona algumas funções do bom professor: como experiente como informador;
incentivador da motivação discente; organizador dos espaços, tempos e situações de aprendizagem; como
líder; como orientador e ainda como modelo de moralidade. Na tentativa de fundamentar uma definição de
professor eficaz, referencia diversos autores (Guarnieri, 1990; Lellis, 1989; Kramer & André, 1986;
Libâneo, 1984; e Mello, 1982) que apontam algumas características básicas desse professor. Três
aspectos são comuns a todos os estudos consultados: domínio do conteúdo e metodologia; envolvimento e
apropriação da realidade dos alunos e caráter reflexivo do trabalho docente. Face a esta constatação a
autora organizou as características encontradas em três dimensões: técnica, afetiva e sociopolítica,
embora não descarte a interligação entre elas.

Friedman (1999, cit. in Fukuda e Pasquali, 2002,) apresenta uma apreciável revisão da literatura inerente
às características desse professor, referenciando aspectos que podem ser organizados nas seguintes
disposições: 1) empatia, o qual agrupa a necessidade de entender as necessidades pessoais, psicológicas
e escolares dos alunos, ter consciência do contexto social e psicológico deles; 2) conhecimento, que
inclui conhecer solidamente o conteúdo a ser apresentado; 3) relacionamento interpessoal, sinalizando
para necessidade de criar e manter relacionamento com os discentes e entre seus pares, e assegurando
que a turma funcione como uma unidade social; 4) didática, que subentende desenvolver e/ou criar
métodos de ensino com base, sobretudo, no perfil sócio-cognitivo da turma e 5) gestão da disciplina em
sala.

Nesta investigação recorremos a uma abordagem metodológica que valorizou as diferentes narrativas dos
respondentes sobre esse profissional, para eles considerado eficaz, bom ou um professor desejado. No
tópico seguinte apresentamos tal metodologia.

1. A metodologia

Para além da compreensão de metodologia numa perspectiva meramente instrumental, aprisionando o
pesquisador a um rol de procedimentos e técnicas para coleta e interpretação de dados, concebe-se a
metodologia como processo organizador do pensamento reflexivo-investigativo, da teoria à empiria e
desta ao concreto, permitindo a construção do conhecimento. Sob tal concepção, metodologia
caracteriza-se fundamentalmente por ser:

“atitude crítica que organiza a dialética do processo investigativo, que orienta os
recortes e as escolhas feitas pelo pesquisador; que direciona o foco e ilumina o
cenário da realidade a ser estudada; que dá sentido às abordagens do
pesquisador e as direciona; que, enfim, organiza a síntese das intencionalidades
da pesquisa”. (GHEDIN e FRANCO, 2008, p. 108).

Nessa abordagem reflexiva, a metodologia organiza-se em torno de um sistema de referências do
pesquisador, derivado de crenças, valores e atitudes que se expressam na sua visão de mundo, de
conhecimento e de vida. Assim supõe uma postura crítica no processo de investigação com as necessárias
articulações entre ciência e existência, visto que o pensamento teórico não está separado do objetivo, da
prática; o que não significa abandono ao rigor, mas a implicação de atitudes, escolhas e procedimentos
adequadamente selecionados e consistentes com as convicções estabelecidas, mantendo a criticidade e o
questionamento sempre atuantes.
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De fato, se não houver uma contínua reflexão que acompanhe a investigação e os momentos de
construção do conhecimento a pesquisa não terá os resultados pretendidos. É, portanto, um trabalho
crítico, analítico e dialético no qual o pesquisador pouco a pouco constrói praças de sentidos diante dos
dados dispersos da realidade investigada, organizando-os dialeticamente para compeendê-la a fundo. E
esse movimento dialético do pensamento potencializa a produção do conhecimento científico, sublinham os
autores.

Esta investigação consiste em um estudo transversal e descritivo. Iniciamos a pesquisa a partir da leitura
e compilação exploratória de pesquisas prévias sobre o tema realizadas em contextos distintas. Com base
na análise desses estudos, no Questionário de Avaliação de Ensino e Metodologia de Avaliação de
Professores Universitários (GARGALLO, SUAREZ, GARFELLA, FERNANDEZ, 2009) e em autores, Nóvoa
(1995) e Perrenoud (1999, 2000), entre outros, montamos nosso acercamento teórico.

Para coleta das informações, foi solicitado aos alunos apontar as qualidades desejadas e/ou encontradas
em um bom professor em um questionário aberto, no qual os respondentes dissertaram livremente sobre
o perfil do referido professor. Os questionários foram aplicados para 40 alunos do Ensino Médio curso
técnico em Edificações do IFS, cuja faixa etária varia de 18 a 27. Foi também aplicado a 30 discentes de
um curso de Engenharia de Produção de instituição privada, cuja faixa etária varia de 23 a 32 anos. A
maioria é formada em curso técnico de nível médio e trabalha em empresas de médio a grande porte nos
segmentos de mineração, petróleo e transformação.

1. Os resultados e discussão

O contraste dos resultados da pesquisa apontam características em comum e outras distintivas na opinião
dos respondentes. De acordo com os resultados no Quadro 1, na sequência, os estudantes valorizam
sobremodo o professor com conhecimento teórico. Interessam-se, sobretudo, com a aprendizagem
prática. O bom relacionamento tem lugar privilegiado na opinião dos graduandos, sendo importante o
docente demonstrar disponibilidade para atender as necessidades discentes.

O resultado também evidencia a necessidade de atualização na sua área, incluindo as inovações no
mercado. Como característica de ordem pessoal, em linhas gerais os respondentes destacam a humildade,
sobretudo para reconhecer seus erros- , equilibrado senso de humor, comprometido e a otimismo.
Profissionalmente apontam ser criativo com o intuito de “lançar” desafios acadêmicos para os estudantes,
com progressivos graus de complexidade. Deve demonstrar empatia e colocar-se tão somente como
mediador do conhecimento, atuando criticamente e desenvolvendo a liderança dos discentes. Além disso,
o discente deve sentir no professor o seu real interesse em que o ele aprenda e está atento aos processos
(e práticas) avaliativos.

Quadro 1: Opinião dos alunos do Curso de Engenharia sobre o bom professor

ITEM DESCRIÇÃO DA OPINIÃO Frequência(%)

1 Tenha bom conhecimento teórico e prático 6 10,9
2 Esteja a disposição do discente para tirar dúvidas 5 9,1
3 Traz a disciplina, a realidade do discente e do mercado 5 9,1
4 Aplica provas de acordo com o que ensinou 4 7,3
5 Apresenta humildade ao reconhecer seus erros 3 5,5
6 Demonstra satisfação no que faz 3 5,5
7 Preocupa com a metodologia ideal para ensinar 3 5,5
8 Incentiva a pesquisa 3 5,5
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9 Transmite o assunto de forma descontraída 3 5,5
Demonstra ao aluno que ele é apenas um fomentador

10 do aprendizado, mas nunca aquele que detém todo
conhecimento 2 3,6

11 Mantem-se sempre atualizado 2 3,6
12 Ouve opinião dos discentes, interagindo e incentivando sempre 2 3,6
13 Fala na linguagem dos alunos 2 3,6
14 Desperta a curiosidade do aluno de forma a sempre pesquisar 2 3,6
15 Avalia não somente com provas 2 3,6
16 Cumpre o seu cronograma 1 1,8
17 Desenvolve o espirito de Liderança nos seus alunos 1 1,8
18 Não realiza atividades sem objetivo claro 1 1,8
19 Demonstra prazer em ver o aluno aprendendo 1 1,8
20 Busca conhecer os alunos pelos nomes 1 1,8
21 É comprometido com o que faz 1 1,8
22 Incentiva o otimismo

1 1,8
23 Sabe corrigir com gentileza e discrição 1 1,8
24 Transcende o plano de aula 1 1,8

TOTAL 56 100

Fonte: Dados da pesquisa

Esses indicadores referendam o que a literatura traz sobre o almejado “bom professor”, um profissional
que integra e articula características pessoais e condutas profissionais desejáveis, formando um perfil
capaz de reunir competências didáticas e relacionais, isto é, um profissional que sabe mediar o processo
de ensino-aprendizagem e mantem bom relacionamento com seus discentes. Um perfil em que se
harmonizam o ser (honesto, responsável, empático, paciente, compreensivo etc.) e o ter (conhecimento,
competências, disponibilidade, atitudes).

No Quadro 2, a seguir, foi compilado os dados dos estudantes do curso técnico de nível médio. Estes
também valorizam o professor que possui sólido conhecimento teórico e prático, que seja amigo, inovador,
responsável, cumpridor de seu horário de trabalho. Nesse sentido apontam que é valioso ao docente
enfatizar aulas práticas comunicando-se com linguagem menos requintada e mais informal, com atenção
aos devidos padrões da adequada comunicação. Relevante também manter-se à disposição do estudante,
mas também requerer deles o esforço devido para o êxito.

Quadro 2: Opinião dos alunos do curso técnico em Edificações sobre o bom professor

ITEM DESCRIÇÃO DA OPINIÃO Frequência (%)

1 Domina o assunto e explica de forma clara utilizando a linguagem
dos alunos 15 17,0

2 Dinâmico, inovador 12 13,6
3 Prestativo e preocupado com o aprendizado e futuro dos alunos 8 9,1
4 Alia a teoria a prática do mercado 6 6,8
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5 Educado, gentil e divertido 5 5,7
6 Incentiva a motivação para aprender 5 5,7
7 Demonstra prazer ao ensinar 5 5,7
8 Demonstra respeito e abertura ao diálogo 4 4,5
9 Conhece seus alunos e os ajuda individualmente 3 3,4
10 Esteja a disposição em outros horários 3 3,4
11 Pontual 3 3,4
12 Esteja atualizado com o mercado 3 3,4
13 Avalia com provas e atividades 2 2,3
14 Interaje com os alunos 2 2,3
15 Incentiva a pesquisa e o trabalho em equipe 2 2,3
16 Cumpre o programa 1 1,1
17 É organizado 1 1,1
18 Procura ministrar aulas práticas 1 1,1
19 Busca dirimir dúvidas 1 1,1
20 Transcende do programa de aulas 1 1,1
21 Revisa os assuntos ministrados em sala 1 1,1
22 Comprometido em formar para cidadania 1 1,1
23 Exigente 1 1,1
24 Passa exercícios para fixação dos conteúdos 1 1,1
25 Encara com satisfação e leveza o ensino 1 1,1

TOTAL 88 100,0

Fonte: Dados da pesquisa

É necessário assinalar que as instituições de ensino, de modo geral, tem um desafio constante no processo
de formação do sujeito, pois tem como objetivo a aprendizagem qualitativa do aluno. O processo
ensino-aprendizagem ainda é motivo de discussão, mas alguns autores são categóricos em afirmar que o
professor é peça fundamental no processo de formação do cidadão e ele pode fazer toda a diferença neste
processo (DEMO, 2008). As escolas e universidades estão se organizando e remodelando seus processos,
de modo a melhorar a qualidade do ensino (ZABALZA, 2004).

O que nos chamou atenção nessas informações coletadas foi a ênfase dos indicadores na órbita da relação
professor-educando. O relacionamento é fator determinante ao êxito docente, qual seja a modalidade ou
nível de ensino. Este mantém íntima conexão com o tipo (e qualidade) de relação (humana) que se
estabelece. Quando se trata do ensino-aprendizagem, é comum o docente fixar-se nos aspectos formais,
como os objetivos e resultados predefinidos, os instrumentos e metodologias etc.. Avaliação, objetivos
educacionais, conteúdo, instrumentos e métodos estruturam somente parte do que acontece na sala de
aula. Se o relacionamento for secundarizado ou mesmo desconsiderado, o docente estará “deixando de
fora a própria vida” (MORALES, 1999. p.16).

(In)Conclusões

São variados os estudos sobre o perfil do professor ideal segundo o prisma discente. Esta pesquisa
confirma que ele não existe, mas aponta características gerais e específicas que apontam para o perfil de
uma versão mais modesta: o bom professor, que mais se aproxima desse ideal do imaginário discente. A
rigor esses estudos duas importantes indicadores: competências pedagógicas (seleção e sequenciação de
conteúdos, utilização de tecnologias, técnicas e instrumentos de aprendizagem etc.) e relacionais
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(empatia, disponibilidade, tolerância, comunicação interpessoal positiva etc.) para convivência com
docentes. As perspectivas variam conforme a idade e as circunstâncias dos estudantes.

Na prática, pode-se encontrar diferentes formas de tornar-se um “bom professor”.

Nesta pesquisa foram elencados mais de vinte indicadores para se caracterizá-lo. Como abrangente a
todos, o professor desejável tem (ou buscar ter) competente relação com as tecnologias de informação e
comunicação; é um profissional atualizado na sua área de conhecimento; mantém qualitativa interação
com seus/suas discentes, conhecendo suas necessidades/limite de aprendizado; incentiva-os para o ato de
aprender e de pesquisar. O bom professor, ainda, demonstra ser companheiro, empático, propiciando
significado para a vida do discente. Segundo a pesquisa, o bom professor também instiga o diálogo e o
trabalho em equipe, estabelece metas a alcançar e desafia os discentes sempre que a situação pedagógica
requerer.

Finalizamos pontuando um aspecto convergente desta pesquisa: o equilíbrio na capacidade de articulação
relacional com a didática na atuação do professor. Sua relação social aqui tem lugar certo na
caracterização dos sujeitos da pesquisa.

Tanto docentes quanto estudantes encontram na sala de aula um local privilegiado para atender
determinadas necessidades, em particular as sociais como a de pertença/acolhimento. Elas passam
inevitavelmente pelos relacionamentos entre os envolvidos. Contudo, há professores que não consideram
essa relação importante, limitando-se a ensinar e descartando a possibilidade de relação fora da didática.
Desse modo, ignoram a implicação entre esta e o relacionamento interpessoal, fazendo com que todo o
esforço de ensinar perca fôlego na dinâmica da aula, pois “tratar da relação professor-aluno em sala de
aula significa tratar de todo processo de ensino-aprendizado” (GIL, 2007, p. 58).

Assim, considerar o valor da relação professor-estudante é tão importante quanto necessário, sobretudo
porque ela responde em grande parte do que este autor denomina aprendizado não intencional, ou seja,
tudo o que os estudantes aprendem sem essa intenção, quando o docente ensina –por palavra e/ou ação-
sem este propósito. A postura ética em determinadas situações, o tempo que leva para responder uma
solicitação discente, as formas desveladas (ou sutis) de relacionamento de modo a privilegiar uns em
detrimento de outros, seu silêncio em momentos da aula, entre outras atitudes ensinam
conteúdos/valores não previstos nos objetivos educacionais.

É surpreendente a tenacidade de professores, tanto no ensino presencial quanto no online, em desejar
exercer o controle pleno de um processo multifacetado que é a relação com os discentes. Diferente da
programação do conteúdo e estratégias de ensino, a relação com estes não é passível de controle em sua
totalidade, posto que os seres humanos, em suas condições intrínsecas, são dinâmicos, e por essa razão
revelam comportamentos imprevisíveis, não programáveis. Com efeito, a própria energia emocional que
impulsiona suas ações é altamente complexa e dinâmica, impedindo uma manifestação regular e desejável
desses comportamentos (favoráveis à aprendizagem). O melhor que o (bom) professor faz no âmbito das
relações é influenciar o aprendizado.

Referências

ALBUQUERQUE, C. Processo Ensino Aprendizagem: características do professor eficaz. Portugal, 2010.
Disponível em http://repositorio .ipv.pt/bitstream /10400.19/470/1/Processo
%20ensino-aprendizagem.pdf. Acessado em 20.06.2013.

CAVALCANTE, Carmem, JUNIOR, P.A.S.. Fatores que influenciam o desempenho escolar: a percepção
dos estudantes do curso Técnico em Contabilidade do IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande dos Sul. Revista Liberato. Novo Hamburgo, v.14, n.21, p.01-112 jan/jun. 2013

Pág.7/9



DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008.

______. Outro professor: alunos podem aprender bem como professores que aprendem bem.Jundiaí: Paco
Editorial, 2011.

ELBLE, K. (1979). The recognition and evaluation of teaching. Washington, DC: American Association
of University Professors.

FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. 8ª ed. Paz e Terra. Rio de Janeiro:

1978.

____________. Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários à Prática Docente. 19º ed.Paz e
Terra, São Paulo 1996.

FUKUFA, C. C. e Pasquali, L. (2002). Professor eficaz: um instrumento de aferição. Avaliação Psicológica,
vol.1, n.1, 01-16. Retirado em 25 de Setembro, 2010, a partir de: Disponivel em:
http://pepsic.bvsalud.org/ scielo.phpscript=sci_ arttext&pid =S167
704712002000100002&lng=pt&nrm=is. Acessado em 20.06.2013

GARGALLO, B.; SUÁREZ, J.; GARFELLA, P.; FERNÁNDEZ, A. El cuestionario. Un instrumento para la
evaluación de la metodología docente de los profesores universitarios. Revista Española de Pedagogía,
2009.

LAFFIN, M. A pesquisa nos cursos de ciência contábeis. Revista Contabilidade e Informação:
conhecimento e aprendizagem, Ijui, n.7,p.43-49,set/dez.2000

LOPES, J.P. (2002). Gestão da sala de aula: como prevenir e lidar com problemas de indisciplina
(4ªed.). Vila Real: UTAD.

MAICAS, G.S. (1996). Eficacia de la enseñanza. In Psicología de la educación. Tomo II. Madrid:
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

MORALES, P. A relação professor-aluno: o que é, como se faz. E. 4. São Paulo: Loyola, 1999.

MARTINS, Vicente. Decálogo do bom professor. Disponível em http://Meu
artigo.brasilescola.com/pedagogia/decalogo-bom-professor.htm.Acessado em 20.06.2013.

NEVES, David Pereira .O professor não ensina, desperta interesse. UFMG, 2010.Disponível em
https://www.ufmg.br/boletim/bol1716/2.shtml. Acessado em 22/06/2013

NÓVOA, A., Formação de professores e profissão docente. In: NOVOA, A. (coord.). Os

professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.

PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes médicas,1999.

______. A construção do conhecimento em sala de aula. Porto Alegre: Artmed, 2000.

Pág.8/9



SANTOS C. PEREIRA; SOARES, S. Aprendizagem e relação professor aluno na universidade: duas
faces da mesma moeda. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 22, n. 49, p. 353-370, maio/ago. 2011.

SAVATER, F. Abertura para o mundo. Revista Educação, ano 11, n. 128, dez. 2007, p. 6-8.

Schwartz,Suzana et all. Quem é o bom professor universitário Estudantes e professores de cursos de
Licenciatura em pedagogia dizem quais soam as Ideias qualidades deste profissional. Revista do Centro
de Educação UFSM, 2012, Vol.37(2), p.307.

ZABALZA, M. O ensino universitário: seu cenário, seus protagonistas. Porto Alegre:

Artmed, 2004.

[1]É graduado em Pedagogia pela UFBA e Mestre em Educação pela UFBA. Pedagogo do IFS-Campus de
Lagarto.
[2] É graduado em Eng civil (Escola Engenharia Kennedy), Licenciatura Plena em Pedagogia (UNIMEP),
Mestre em Ciências dos Materiais (USP) é professor do Instituto Federal de Sergipe IFS campus de
Estância e da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe-FANESE
[3] É graduada em Ciência da Computação pela UFS, Mestre em Ciência da computação pela UFPE, é
professora do IFS campus de Estância.

Pág.9/9


