
 PROFESSOR 

 

WHITE, E.G. Educação. 9.ed. Tatuí, SP: CPB, 2008. 

 O professor deve constantemente ter como objetivo a simplicidade e a 

eficiência. (p.233) 

 Um importante elemento no trabalho educativo é o entusiasmo. (p.233) 

 O professor em seu trabalho trata de coisas reais, e deve falar com toda força e 

entusiasmo, que sejam inspirados pelo conhecimento de sua realidade e 

importância.  

 Todo professor deve cuidar de que seu trabalho tenda a resultados definidos 

(p.233) 

 Antes de tentar ensinar uma matéria deve ter em seu espírito um plano distinto 

e saber o que precisamente deseja conseguir. 

 Não deve apresentar qualquer assunto antes que o estudante compreenda os 

princípios envolvidos, perceba a sua verdade, e esteja apto a referir claramente o 

que aprendeu. (p.234) 

 Professor deve desencorajar o hábito de falar dos outros, tagarelar, criticar 

impiedosamente. Deve impressionar os estudantes que tal hábito é falta de 

cultura, de educação e de bondade no coração; que inabilita para viver com os 

mais cultos e educados do mundo e também com os seres santos (p.235) 

 Não deve manifestar parcialidade; 

 Concepção errônea de trabalho – favorecer o aluno cativante e criticar os que 

necessitam de animação e auxílio (p.280) 

 Esforços ardorosos no sentido de aperfeiçoamento próprio. (p.281) “Não 

poupará esforços a fim de atingir a mais elevada norma de excelência. “ (p.281) 

 O verdadeiro professor não se contenta com pensamentos obtusos ( incapaz de 

compreender/confusos), espírito indolente (ocioso, preguiçoso, apático, inerte, 

negligente, descuidado) ou memória inculta. Procura constantemente 

consecuções mais elevadas e melhores métodos. Sua vida é de contínuo 

crescimento (p.278) 

 Diligentes no discernir e aproveitar oportunidades para fazer o bem 

 Combinam dignidade com entusiasmo; 

 Inspiram pensamentos; 

 Despertam energias; 



 Comunicam ânimo e vida. (p.279) 

 Professor precisa conhecer os princípios de educação dados por Cristo (p.277); 

precisa revelar em seu próprio caráter os princípios que procura ensinar. 

 Requisitos essenciais aos professores: 

- experiência na vida prática 

- ordem 

- perfeição 

- pontualidade 

- governo de si mesmo 

- temperamento jovial 

- uniformidade de disposição 

- sacrifício próprio 

- integridade 

- cortesia (p.277) 

 Professor depende do vigor físico. Quanto melhor for sua saúde, tanto melhor 

será seu trabalho. (p.277) 

 Exercício ao ar livre, um dos melhores meios de recreação para o corpo e o 

espírito 

 Observar os princípios de saúde; 

 Saúde física + correção de caráter + alta qualificação literária. (p.278) 

 “ a sala de aula não é lugar para trabalho superficial.” 

 

WHITE, E.G. Mente, caráter e personalidade-I. 5.ed. Tatuí, SP: CPB, 2007. 

 Princípios e hábitos têm alta importância. 

 Ter interesse na educação física, mental, moral e espiritual de seus alunos; 

 Ter controle de si mesmo; 

 Coração impregnado de amor pelos alunos (visto em suas palavras e atos) 

 Trabalhar para a glória de Deus 

- modificação radical em alguns métodos usuais de educação; 

- em vez de exaltação própria que atrofia e apouca; 

- em vez de orgulho, ambição egoística, espírito de emulação; 

- bondade, verdade, beleza, vontade de ser semelhante a Jesus. 

- estreita ligação com Deus. (p.69) 



 

 Precisam ter independência mental 

- diferente de precipitação; 

- leva a uma opinião cautelosa, devota, deliberada 

- matem o espírito calmo e estável entre os inúmeros erros 

- considera cuidadosamente a evidência sob todos os ângulos, sem ser arrastado 

por influência dos outros ou pelo ambiente e sem firmar conclusões sem a 

devida compreensão e completo conhecimento das circunstâncias. (p.78) 

 Aumentar diariamente sua bagagem de conhecimentos 

 Cultivar a cortesia e o apuro de maneiras 

 Ser pacientes e prudentes com mentes humanas 

 Lembrar quão variadas são as circunstâncias que produziram diferentes traços 

individuais. (p.79) 

 Necessidade de misturar amor e compaixão com fiel repreensão. (p. 80) 

 Não ser impetuoso, de temperamento voluntarioso, espírito áspero e despótico. 

(p.80) 

 “Para lidar com êxito com essas diferentes mentalidades, o professor necessita 

exercer grande tato e delicadeza na direção, ao mesmo tempo que firmeza no 

governo.” (p.81) 

 Deve tomar tempo para a recreação. (p.83) 

 Não deve tomar sobre si responsabilidades além do seu trabalho escolar que o 

sobrecarreguem... (p.83) 

 

GIL, Antonio Carlos. Didática do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 2007 

 Professor que pode conseguir melhores resultados em relação à concentração 

dos alunos: 

- bom humor; 

- entusiasmo; 

- aplicação prática; 

- variação das estratégias de ensino; 

- recursos instrucionais; 

- participação. (p.87) 


