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RESUMO 
Analisa o que é ser um bom professor e compara resultado de pesquisa desenvolvida por 
Cunha (2001) a dados de pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa sobre as Relações com os 
Saberes (GPRS) que pertence ao Grupo de Estudos e Pesquisas (CNPq) Educação e 
Contemporaneidade (EDUCON) da Universidade Federal de Sergipe3. Este grupo vem 
desenvolvendo ampla pesquisa sobre as relações com os saberes e, para tanto, aplicou 
questionário de pesquisa a estudantes sergipanos. Foram analisadas as respostas de 1569 
alunos do ensino médio à pergunta oito do questionário, uma questão aberta que solicitava aos 
alunos que completassem a expressão: “O bom professor deve...”. Os resultados da pesquisa 
do Grupo EDUCON a esta questão foram analisados e então comparados à pesquisa de Cunha 
(2001). 
 
Palavras-chave: Professor. Processo educativo. Relação professor-aluno. 
 

 

RESUMEN 

Examina lo que es ser un buen profesor y compara el resultado de la investigación de Cunha 
(2001) a los datos de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Pesquisa sobre as 
Relações com os Saberes (GPRS) que pertenece al Grupo de Estudos e Pesquisas (CNPq) 
Educação e Contemporaneidade (EDUCON) da Universidade Federal de Sergipe. Este grupo 
ha desarrollado una amplia investigación sobre las relaciones con los saberes y, para tanto, 
utilizó cuestionario que fue aplicado a los estudiantes en Sergipe. Se analizaron las respuestas 
de 1569 estudiantes de secundaria a la pregunta ocho del cuestionario, una pregunta abierta 
que pidió a los estudiantes para completar la frase: “El buen maestro debe ...”. Los resultados 
de la investigación del Grupo de EDUCON a esta pregunta fueron analizados y comparados 
con la investigación desarrollada por Cunha (2001). 
 
Palavras clave: Profesor. Proceso educativo. Relación profesor-alumno. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em uma sala de aula, para a mesma informação ou conteúdo, diferentes professores, 

de acordo com sua postura e interação com a classe, podem causar reações distintas nos 

alunos, incidindo em seu aprendizado e no modo como vão se relacionar com determinado 

assunto, fazendo com que se sintam mobilizados para aprender ou até mesmo detestar o que 

foi ensinado. 

 Muitos dos aprendizados são subprodutos de fatos que ocorrem no cotidiano e, no 

âmbito escolar, acontecem ou o professor faz com que aconteçam muitas coisas quase sem se 

dar conta, pois transmite mensagens tanto com o que diz e faz, como por meio do que não diz 

e não faz (MORALES, 1999). 

 De fato, o professor ensina intencionalmente e, às vezes, não intencionalmente. Nos 

efeitos não intencionais entra em jogo a relação professor-aluno que deve ser entendida de 

forma global, pois tudo é relação e comunicação: até o modo de olhar para o aluno diz algo 

para ele (MORALES, 1999). 

 No âmbito desta relação, ao pesquisar a percepção do que é um bom professor para 

alunos dos ensinos médio e superior, Cunha (2001) detectou três eixos principais: afetividade, 

conteúdo (metodologia) e valor ao prazer de aprender. 

 Com relação ao primeiro eixo, a ideia de bom professor passa pela capacidade que este 

tem de se mostrar próximo do ponto de vista afetivo. Mas a pesquisadora acrescenta que “as 

virtudes e valores do professor que consegue estabelecer laços afetivos com seus alunos 

repetem-se e intrincam-se na forma como ele trata o conteúdo e nas habilidades de ensino que 

ele desenvolve” (CUNHA, 2001, p. 150), assim, a metodologia é outro aspecto que entrelaça 

esta relação.  

 Métodos, exercícios e práticas de ensino utilizados pelo professor em sala de aula 

podem influenciar, além do aprendizado dos conteúdos ou habilidades dos alunos, suas 

atitudes com relação à matéria, ao estudo, ao trabalho e a respeito de si mesmos, podendo 

incidir em seu desenvolvimento emocional e social, portanto, não ficando restritos apenas à 

linha do conhecimento e do desenvolvimento intelectual (MORALES, 1999). 

 Não obstante, Cunha (1992) adverte que não existe um padrão ideal de “bom” 

professor, pois os atributos que compõem essa ideia são sempre derivados de julgamentos de 

quem avalia. Em uma instituição que opta por um método de ensino dialógico, por exemplo, 

se o professor não segue esta linha de trabalho, atuando de forma diretiva, mesmo que domine 
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o conteúdo, pode não ser considerado bom professor. Isso porque a avaliação sempre é feita a 

partir de um contexto histórico-social, quando estão presentes, mesmo que de forma 

intangível, os papéis socialmente determinados para um bom professor. De forma que esse 

papel não é fixo, mas se modifica no tempo e no espaço, de acordo com necessidades, níveis 

de ensino, o tipo de sociedade e de escola, a cultura local e escolar. 

 Não desconsiderando esta ressalva, buscou-se analisar o que é um bom professor, 

através de análise comparativa entre os resultados da pesquisa desenvolvida por Cunha (2001) 

e dados de pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa sobre as Relações com os Saberes 

(GPRS) que pertence ao Grupo de Estudos e Pesquisas (CNPq) Educação e 

Contemporaneidade (EDUCON) da Universidade Federal de Sergipe4.  

 Este grupo vem desenvolvendo ampla pesquisa sobre as relações com os saberes e, 

para tanto, aplicou questionário composto de vinte e nove perguntas abertas a estudantes 

sergipanos dos ensinos fundamental e médio, de escolas públicas e particulares, bem como a 

jovens e adultos, quilombolas e indígenas. 

 A pesquisa do Grupo EDUCON não tem dados do ensino superior, por isso, ponderou-

se que utilizar os do ensino fundamental poderia acarretar em uma discrepância no resultado, 

visto que as respostas dos alunos podem diferir, a depender do nível de ensino. Desse modo, 

para melhor comparação com a pesquisa de Cunha (2001), optou-se por analisar apenas as 

respostas dos alunos do ensino médio. 

 Na pesquisa do Grupo EDUCON, foram aplicados questionários a 1569 alunos do 

ensino médio, sendo 708 homens e 861 mulheres. Desse total, foram aplicados questionários a 

1244 alunos matriculados em escolas públicas, sendo 565 homens e 679 mulheres, enquanto 

nas escolas particulares foram aplicados questionários a 325 alunos, sendo 143 homens e 182 

mulheres. 

 Para a comparação, primeiro foram analisadas as respostas de 1569 alunos do ensino 

médio à pergunta oito do questionário de pesquisa, uma questão aberta que solicitava aos 

alunos que completassem a expressão: “O bom professor deve...”. Assim, será feita uma 

discussão se estes dados se articulam com a pesquisa desenvolvida por Cunha (2001). 
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RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO – SUJEITOS DO PROCESSO EDUCATIVO 

 

 Ao pesquisar com os alunos dos ensinos médio e superior sua percepção de bom 

professor, Cunha (2001) detectou três principais eixos na relação professor-aluno: afetividade, 

conteúdo (metodologia) e prazer de aprender, bem como, embora de forma menos recorrente, 

o posicionamento político do professor. 

 No primeiro eixo, a ideia de bom professor passa pela capacidade que este tem de se 

mostrar próximo do ponto de vista afetivo. Mas a pesquisadora acrescenta que “as virtudes e 

valores do professor que consegue estabelecer laços afetivos com seus alunos repetem-se e 

intrincam-se na forma como ele trata o conteúdo e nas habilidades de ensino que ele 

desenvolve” (p. 150).  

 Assim, a metodologia é outro aspecto que entrelaça esta relação, destacando-se os 

seguintes aspectos: professor que acredita nas potencialidades do aluno, que está preocupado 

com sua aprendizagem e com seu nível de satisfação e que exerce práticas de sala de aula de 

acordo com essa posição. Quanto ao prazer de aprender, diz que ser refere a um clima 

positivo na sala de aula, com destaque para aspectos considerados fundamentais como o senso 

de humor do professor, seu “gosto de ensinar”, “o tornar a aula agradável, interessante” 

(CUNHA, 2001). 

 Com relação à ideologia, há um jogo de expectativas relacionadas ao desempenho do 

professor e do aluno. A escola, como instituição oficial, de um lado determina aos seus 

integrantes os comportamentos esperados; por outro, é determinada pelo conjunto de 

expectativas que a sociedade faz sobre ela e esse fluxo reproduz a ideologia dominante. Para a 

pesquisadora, os papeis escolares são definidos ideologicamente e identificados com a classe 

dominante, ou seja, as condições de classe social dos alunos determinam um rol de 

expectativas sobre o seu desempenho. 

 Conclui que a escola, em muitos casos, ratifica essas expectativas, para convencer os 

alunos a aceitarem seu fracasso, ou seja, para aceitar sua condição na sociedade. Portanto, 

adverte que analisar as relações que acontecem entre professor e aluno puramente no campo 

psicológico ou afetivo é, no mínimo, um comportamento ingênuo, visto que elas acontecem 

no palco de uma sociedade e, portanto, são profundamente marcadas pelas contradições 

sociais. Neste caso, a instituição interfere na expectativa tanto dos professores como do aluno 

(CUNHA, 2001). 
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 Mas o professor sofre intervenientes em seu desempenho. Cunha (2001) lembra que 

ele nasceu em época, circunstância e local que interferem no seu modo de ser e de agir. Desse 

modo, suas experiências e história são fatores determinantes em seu comportamento. 

Ademais, o conhecimento do professor é construído no seu próprio cotidiano, embora não 

seja apenas fruto da vida na escola: a participação profissional, ou em movimentos sociais, 

religiosos, sindicais, políticos e comunitários, pode ter mais influência do que a formação 

acadêmica. Do mesmo modo, a prática e os saberes que podem ser observados no professor 

são resultado da apropriação que ele fez da prática e dos saberes histórico-sociais. 

 Segundo os alunos pesquisados por Cunha (2001), os melhores professores tornam as 

aulas agradáveis e atraentes; estimulam a participação do aluno; sabem se expressar de forma 

que todos entendam; induzem à crítica, à curiosidade e à pesquisa; procuram formas 

inovadoras de desenvolver a aula e fazem o aluno participar do ensino. O “bom professor” 

domina o conteúdo, apresenta a matéria de forma adequada, tem bom relacionamento com o 

grupo, valoriza o prazer de ensinar, proporciona um clima positivo e com senso de humor, 

torna a aula agradável e interessante. Já o professor que tem boa relação com seus alunos, 

preocupa-se com os métodos de aprendizagem e procura formas dialógicas de interação. 

 Por fim, Cunha (2001) ressalta que ser professor e ser aluno extrapola a relação de 

ensinar-aprender os conteúdos de ensino e envolve uma absorção de aprendizagens 

valorativas muito intensas. 

 

 

O QUE É SER UM BOM PROFESSOR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 

 A análise dos dados da pesquisa do Grupo EDUCON revelou que, para os alunos 

pesquisados do ensino médio, o maior número de respostas focaliza duas categorias: o 

professor enquanto profissional em primeiro lugar, com 38% das respostas e as qualidades 

pessoais do professor, em segundo lugar, com 23% das respostas. 

 As respostas que focalizam o professor enquanto profissional abarcam várias 

subcategorias, tais como: o professor como transmissor de conhecimentos aos alunos através 

de boa explicação e revisão de conteúdos; o professor detentor de competência profissional, 

com domínio da matéria, busca constante de atualização e competência profissional; o 

professor detentor de autoridade, cumpridor de normas da profissão; o professor na sua 

relação profissional com os alunos, com ênfase no professor orientador, que se interesse pelo 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

6 

aluno, pelo aprendizado do aluno, estimular o aluno, levar o aluno adiante e buscar 

desenvolver o aluno. 

 Embora contemple as categorias acima elencadas que perfizeram 38% respostas de 

alunos do ensino médio que focalizaram o professor enquanto profissional, o maior destaque, 

com 13% do total das respostas, foi para a subcategoria professor como transmissor de 

conhecimento aos alunos. 

 Os alunos pesquisados parecem ter uma visão diretiva do ensino. De fato, para o 

aluno, aparentemente este é um modo de ensino mais cômodo, onde o professor é o detentor 

do conhecimento e o aluno, um mero expectador. 

 A este respeito, Fernando Becker (2001, p. 15) afirma que “existem três diferentes 

formas de representar a relação ensino/aprendizagem escolar ou, mais especificamente, a sala 

de aula” e apresenta três modelos pedagógicos: a pedagogia diretiva, a pedagogia não-diretiva 

e a pedagogia relacional. Segundo este autor, cada um desses modelos, respectivamente, é 

sustentado por um pressuposto epistemológico: o empirismo, o apriorismo e o construtivismo. 

No modelo diretivo, o professor fala e o aluno escuta, o professor dita e o aluno copia, 

o professor decide o que vai fazer e o aluno executa, o professor ensina e o aluno aprende. A 

pedagogia diretiva, portanto, é representada pela ação do professor de transmissor do 

conhecimento, onde ele é sujeito e o aluno, objeto. O pressuposto epistemológico que 

fundamenta esse modelo é o empirismo, em que o sujeito é totalmente determinado pelo 

mundo do objeto ou pelos meios físico e social. O indivíduo “é uma folha de papel em 

branco”, assim, supõe-se que o aluno nada sabe e o professor tem que ensinar tudo, o 

professor jamais aprenderá e aluno jamais ensinará. A esse respeito, Freire (1996) diz que um 

dos grandes pecados da escola é desconsiderar tudo com que a criança chega a ela. A escola 

decreta que antes dela não há nada. É o modelo do fixismo, da reprodução, da repetição que 

configura o quadro da reprodução da ideologia, do autoritarismo, da coação, da subserviência, 

do silêncio, da heteronomia, da morte da crítica, da criatividade, da curiosidade, visto que 

apenas o professor pode “produzir” algum novo conhecimento no aluno (BECKER, 2001).  

 De acordo com Masetto (2005), este modelo de ensino tem como pilares a organização 

curricular, a constituição de um corpo docente do ponto de vista profissional e uma 

metodologia que deve dar conta de um programa a ser cumprido, com o foco no ensino, onde 

o sujeito do processo é o professor. 

 Mas é válido ressaltar que o percentual de alunos cujas respostas focalizaram a 

categoria o professor no âmbito profissional foi maior nas escolas públicas, com 41% do total 
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das respostas, enquanto nas escolas particulares foram 27% das respostas. Esta categoria, para 

fins de análise dos dados, foi subdivida em várias subcategorias. Neste caso, para os alunos 

das escolas particulares, a ênfase, com 8% das respostas, foi na subcategoria o professor 

detentor de competência profissional, com domínio da matéria e atualização, além de 6% das 

respostas que focalizam o professor na sua relação profissional com os alunos, com ênfase 

no interesse pelo aprendizado, na atenção ao aluno, bem como no estímulo e busca de seu 

desenvolvimento. Os alunos das escolas públicas, por sua vez, com 15% das respostas, 

enfatizaram a subcategoria o professor como transmissor de conteúdos. Como o número de 

alunos pesquisados do ensino médio matriculados em escolas públicas é quase quatro vezes 

maior que o das escolas particulares5, tal fato fez com que, no total das respostas, a 

subcategoria o professor como transmissor de conteúdos assumisse o primeiro lugar, visto 

que só os 15% das respostas dos alunos de escolas públicas correspondem a 210 respostas. 

Por isso, é válido deixar claro que houve diferença nas respostas dos alunos de escolas 

públicas e particulares, mesmo estando enquadradas em uma mesma categoria. 

 Com relação à categoria que focaliza as qualidades pessoais do professor, que ficou 

em segundo lugar, com 22% do total das respostas, o maior destaque, neste caso tanto para 

alunos de escolas particulares como de escolas públicas, foi para o professor que é calmo, 

paciente, educado, gentil, simpático, aberto, brincalhão, divertido e bem humorado. 

 Isso significa que deve causar desconforto e mal-estar ao aluno “enfrentar” um 

professor que o deixa tenso, sempre preocupado com o que se vai fazer ou dizer. Para que o 

aprendizado se realize, é fundamental um ambiente onde há respeito, confiança e valorização 

do aluno, ou seja, uma boa relação professor-aluno embasada pelo diálogo. Para que este se 

estabeleça, é necessário que haja uma relação de reconhecimento do outro, da sua 

humanidade, do direito a pronunciar a palavra, da sua condição de sujeito portador de saber, 

de ser e de pensar de forma diferente. 

 Freire (1996) já dizia que o professor, quer seja aquele mal-amado, sempre com raiva 

do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista autoritário, licencioso, incompetente e 

irresponsável ou aquele competente, sério, amoroso da vida e das gentes, não passa incólume 

pelos alunos, sem que deixe sua marca. 

 Outras respostas também mencionadas, embora com menor percentual – 8%, no total 

das respostas para escolas públicas e particulares – foi com relação ao professor ser amigo, 

gostar do aluno ser carinhoso, entender os alunos, ser compreensivo, bem como com relação à 

sociabilidade e convivência escolar, com ênfase na convivência, com iniciativa do professor, 
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além de aspectos como respeito ao aluno, saber lidar com os alunos e não ser grosseiro, 

comunicação e interação com os alunos. 

 De fato, Masetto (1996) lembra que o sucesso ou insucesso da aprendizagem também 

depende da relação afetiva existente entre alunos e professores, alunos e alunos e professores 

e professores. Fritzen (1987, p. 73) lembra que “as relações interpessoais constituem a medula 

da vida. Elas formam e entretêm a nossa identidade pessoal. Em certo sentido, nós nos 

tornamos e ficamos aquilo que somos graças à atenção que nos é dispensada pelos outros”. E, 

se a relação entre professor e aluno é boa, certamente isso se repercutirá em sua vida. 

 Por fim, embora não tenha se destacado no total geral das respostas, com apenas 8%, a 

categoria que focaliza aspectos didáticos da aula obteve 18% das respostas dos alunos de 

ensino médio das escolas particulares, em contraponto a apenas 5% dos alunos das escolas 

públicas. Para os alunos das escolas particulares, os aspectos didáticos da aula mais 

focalizados foram atributos da aula, como aquelas consideradas dinâmicas e as metodologias 

utilizadas, com ênfase na inovação do professor. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 Se nas pesquisas de Cunha (2001), quando os alunos foram questionados sobre o que é 

um bom professor, os destaques foram para a afetividade, o conteúdo (metodologia) e o 

prazer de aprender, na pesquisa do Grupo EDUCON foram encontrados maiores percentuais 

de respostas, em primeiro lugar, que focalizam o professor como profissional, principalmente 

como transmissor de conhecimentos, através de boa explicação e revisão dos conteúdos e, em 

segundo lugar, respostas que focalizam qualidades pessoais do professor, com ênfase na 

calma, paciência, educação, gentileza e simpatia, além do bom humor e abertura a 

brincadeiras. 

 Assim, se os eixos afetividade e conteúdo (metodologia) da pesquisa de Cunha (2001) 

forem comparados aos dados da pesquisa do Grupo EDUCON, pode-se dizer que o resultado 

da pesquisa do Grupo EDUCON corrobora com a pesquisa de Cunha (2001). 

 O eixo conteúdo (metodologia) se articula com as respostas que focalizaram o 

professor que sabe explicar bem e que revisa os conteúdos. Já o eixo afetividade encontrado 

na pesquisa de Cunha (2001) se relacionou com respostas dos alunos pesquisados pelo Grupo 

EDUCON que focalizaram qualidades pessoais do professor, com relação ao professor ser 
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amigo – gostar do aluno ser carinhoso, entender os alunos, ser compreensivo; com relação à 

sociabilidade e convivência escolar, enfatizando-se a convivência, com iniciativa do 

professor, aspectos como respeito ao aluno, saber lidar com os alunos e não ser grosseiro, 

além da comunicação e interação com os alunos 

 Apenas foi percebida uma divergência relacionada ao fato de que os alunos 

pesquisados por Cunha (2001) responderam que os melhores professores são aqueles que têm 

boa relação com seus alunos, preocupam-se com os métodos de aprendizagem e procuram 

formas dialógicas de interação. Se os alunos da pesquisa do Grupo EDUCON, pelo menos 

com maior percentual os das escolas públicas, destacaram como bons professores aqueles que 

transmitem o conteúdo e se essa transmissão for de forma diretiva, então pode-se concluir 

que, nesse aspecto, ocorreu uma diferença entre as pesquisas. 

 Portanto, pode-se concluir que nas duas pesquisas as respostas convergiram, ao 

enfatizar a didática, o diálogo e a afetividade como elementos fundamentais para desencadear 

o processo de aprendizagem. E o “bom” professor, ao criar condições para que o aluno possa 

sentir, pensar e agir, promove a integração dos conteúdos, dos alunos entre si e da relação 

entre professor e aluno. 
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