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RESUMO

É observável o protagonismo do docente inovador, empreendedor social,
na transformação da sociedade, sendo este inﬂuenciador de pessoas,
como frisou a Teoria Sociointeracionista de Vygotsky que enaltece a
interação social frente ao processo de aprendizagem (RESENDE, 2009). É
nessa ótica, que surge essa ﬁgura na Educação proﬁssional como
indivíduo que se destaca por suas atitudes de fazer as coisas
acontecerem, foca em ações de impactos sociais, humanitários,
ambientais e cultural, tendo como resultado o capital social e não o
ﬁnanceiro (DORNELAS, 2001). Ele vai além da educação formal, traz à luz
a premissa ﬁlosóﬁca de uma formação mais ampla, pautada na estrutura
da ética, do espírito de liderança, de justiça e inclusão social, de
articulador para a integração de seus alunos à sociedade como indivíduos
capazes de pensar enquanto sujeitos autônomos. Esta pesquisa
qualitativa, realizada no curso de Pós-graduação Lato Sensu, em Logística
Empresarial, no Instituto Federal do Acre – IFAC/Campus Rio Branco,
evidenciou educadores com estas características. Esta Investigação
utilizou-se da observação participante e da pesquisa bibliográﬁca,
apoiando-se em questionário semiestruturado, envolvendo alunos do
referido curso (turma 2019), através do compartilhamento das
informações no grupo de WhatsApp, sendo perceptível esse perﬁl e
atitudes em alguns docentes da Especialização que se destacaram
também, como incentivadores da produção cientíﬁca e atuantes frente à
evasão escolar.
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