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1. RESUMO 

 

Este artigo teve por objetivo geral promover uma ação de valorização e resgate da 
autoestima dos docentes e acadêmicos dos cursos de licenciaturas da FAU que ocorreu por 
parte dos alunos da disciplina de Filosofia da Educação do curso de Pedagogia por ocasião 
da passagem do Dia do Professor do ano de 2013. Houve o planejamento das atividades, 
ensaios, confecção de figurino e a preservação do  efeito surpresa, onde apenas os alunos 
envolvidos, o professor da disciplina e o diretor da faculdade tinham conhecimento do 
projeto, todos os demais foram surpreendidos. Os resultados foram surpreendentemente 
positivos com a afirmação da valorização dos licenciados e com resultado muito positivo 
com larga utilização dos meios de comunicação, redes sociais, com os comentários: 
“resgate da autoestima”; “quem não se emocionou?”; “Um bom professor, um bom começo”; 
“muito mais que ensinar, inspira a valorização humana e profissional”; “O projeto foi 
maravilhoso”; “Adorei abrir a porta e receber alunos tão destemidos”; “me emocionei”; “estar 
ali, significava superar seus próprios limites”; “A educação é a palavra-chave para o 
desenvolvimento integral do Brasil”. 
 

2. INTRODUÇÃO 

O empreendimento deste estudo foi norteado por uma hibridização de 

métodos. Partiu-se de uma ação prática orientada por revisão bibliográfica e depois 

aferida por questionários aplicados aos envolvidos.  

Surgida a ideia, a mesma foi apresentada à direção e coordenação 

pedagógica, que atestaram sua viabilidade. Antes de sua materialização em forma 

de projeto, foi apresentada aos alunos, que se mostraram motivados para a 

participação.  

Ao longo do mês de setembro e dos primeiros dias do mês de outubro do 

ano de 2013, os alunos do 2º termo de Pedagogia ensaiaram, sob a supervisão da 

Profª Ludmila, músicas de exaltação ao fazer docente (versão do tema do filme Ao 

Mestre, com Carinho e Um Bom Professor, Um Bom Começo) durante alguns 

minutos das aulas de Filosofia da Educação. 

No dia 15 de outubro do mesmo ano, os referidos alunos e a professora 

passaram em todas as salas de aula da FAU usando fantasias variadas, entoando 

as músicas ensaiadas, empunhando instrumentos de percussão como chocalhos, 

soprando apitos e colocando adereços lúdicos nos professores. Depois, foi lida uma 

mensagem para o professor e todos os envolvidos o cumprimentaram pelo seu dia. 

Houve a entrega de um mimo, uma maçã-do-amor, uma alusão à tradição de 

presentear os professores com maçãs e também ao amor que sentem pela 

profissão. Nas salas dos cursos de licenciatura (Pedagogia e Letras) a homenagem 

foi estendida aos acadêmicos. Vale lembrar que tais ações foram desenvolvidas em 
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um clima de surpresa que logo nos primeiros momentos foi transformado em alegria 

contagiante. 

 

3. OBJETIVOS 

 Este artigo teve por objetivo geral promover uma ação de valorização e 

resgate da autoestima dos docentes e acadêmicos dos cursos de licenciaturas da 

FAU que ocorreu por parte dos alunos da disciplina de Filosofia da Educação do 2º 

termo de Pedagogia por ocasião da passagem do Dia do Professor. 

  Para atender às expectativas apresentadas como objetivo geral foram 

delineados como objetivos específicos: 

• Diminuir a evasão dos alunos de licenciaturas e divulgar o trabalho nas mídias 

eletrônicas a fim de atrair novos alunos para a instituição. 

• Levar o professor a reconhecer em si a base de todas as outras profissões e a 

importância que essa constatação tem para a sociedade como um todo. 

• Despertar o sentimento de autoestima docente por ocasião do Dia do Professor 

e fazer com que o mesmo se mantenha vivo ao longo do cotidiano de professores e 

alunos. 

• Incentivar a integração dos alunos do 2º termo de Pedagogia com os discentes 

das outras licenciaturas, assim como com os demais docentes e alunos da FAU. 

• Mostrar aos discentes do 2º termo de Pedagogia como o trabalho em grupo é 

prazeroso, assim como o estudo da Filosofia da Educação pode torná-los mais 

pensantes e atuantes na sociedade no sentido de melhorá-la. 

 

4. METODOLOGIA 

Findado o projeto, surgiu o desejo de transformá-lo em artigo científico,  a 

fim de mostrar que ações pedagógicas podem motivar descobertas de formas de 

melhorar o exercício da docência. Assim, foi escolhida a pesquisa bibliográfica para 

nortear este trabalho.  

Trata-se de levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de 
livros, revistas, publicações avulsas, e imprensa escrita. Sua finalidade é 
colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito 
sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista ‘o reforço 
paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas 
informações’ (Trujillo, 1974: 230). A bibliografia pertinente ‘oferece meios 
para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também 
explorar novas áreas, onde os problemas ainda não se cristalizaram 
suficientemente’ (Manzo, 1971: 32). 



3 
 

 
Em seguida, passou-se à redação do projeto, que se iniciou em uma 

leitura informativa. 

LEITURA INFORMATIVA – ou coleta de informações. Deve-se ler tendo em 
vista um objetivo determinado. A leitura informativa abrange quatro fases: 
a) De Reconhecimento ou Pré-Leitura – permite ao leitor verificar a 
existência ou não das informações que necessita, dando, ao mesmo tempo, 
uma visão global do assunto. 
b) Seletiva – seleção das informações de interesse, após  a localização das 
mesmas. A seleção deve ser feita tendo em vista as proposições do 
trabalho, ou seja, os problemas, as hipóteses, os objetivos etc. 
c) Crítica ou Reflexiva – implica estudo, reflexão, entendimento dos 
significados. Exige esforço reflexivo realizado através das operações de 
análise, comparação, diferenciação, síntese  e julgamento. 
d) Interpretativa – significa entender a intenção do autor. Abrange três 
aspectos: 
• saber o que o autor realmente afirma; 
• correlacionar as afirmações do autor com os problemas para os quais 
se procura a solução; 
• julgar o material coletado em relação ao critério de verdade e cuidar 
para que todas as afirmações sejam comprovadas. Concluída a análise e o 
julgamento, passa-se ao processo de síntese. Cervo e Bervian (1978: 25-
60) 

 
Feita a leitura informativa, foram selecionadas as obras realmente 

pertinentes ao assunto e foi iniciada a redação do artigo.  

Dando continuidade, o segundo método foi aplicado na forma de 

questionário proposto aos docentes e discentes envolvidos. Gil (2002) afirma que 

para a coleta de dados são utilizadas técnicas de interrogação, sendo que uma 

delas é o questionário. Por este conceito entende-se um conjunto de questões que 

são respondidas por escrito pelo pesquisado. As vantagens desta técnica de 

obtenção de dados são várias, como a condição de ser um meio mais rápido e 

barato de obter informações, além de não exigir treinamento pessoal e garantir o 

anonimato.  

A elaboração de um questionário consiste basicamente em traduzir os 
objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Naturalmente, não 
existem normas rígidas a respeito da elaboração do questionário. Todavia, é 
possível, com base na experiência dos pesquisadores, definir algumas regras 
práticas a esse respeito: 
a) as questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com 

alternativas suficientemente exaustivas para abrigar a ampla gama de 
respostas possíveis. (...) 

h)    a pergunta deve possibilitar uma única interpretação. (...) 
i)     a pergunta não deve sugerir respostas. (...) 
q)    deve ser evitada a inclusão, nas perguntas, de palavras estereotipadas, 
bem como a menção a personalidade de destaque, que podem influenciar as 
respostas, tanto em sentido positivo quanto negativo (GIL, 2002, p. 116).  
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Observadas as referidas orientações teóricas mais relevantes, o 

questionário foi elaborado, apresentado aos participantes, cujas respostas deram 

origem aos resultados a serem informados adiante.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

É sabido desenvolver este estudo a partir da afirmação de que a profissão 

docente vive um momento de decadência soa como clichê, porém é sensato 

reafirmá-la sem temer o tom repetitivo que pode adquirir a fim de que essa 

constatação sirva de mote para o surgimento das ideias que se desenvolverão ao 

longo deste trabalho, como o porquê de tamanha desvalorização docente e o que 

pode ser feito a fim de revertê-la. 

É nesse momento que começo a fazer algumas reflexões a respeito da 
profissão. Quando me vejo formado, sou um professor. Parecia ter feito a 
escolha errada, pois as pessoas que me cercavam não conseguiam ou não 
aceitavam o fato. Algumas até indagavam: ‘Por que não fez outra escolha? 
Esta parece não ter grandes lucros e reconhecimento social, ou seja, 
destaque’. Alguns até falavam: Será difícil conseguir ter grandes ganhos e 
estabelecer-se com conforto razoável’. E outras ainda: ‘Como você pensa 
sustentar uma família com esse tipo de trabalho?’ (BUENO, et al. 1998, p. 
113) 
 

Tendo em vista a situação desfavorável da classe docente 

contemporânea, é difícil acreditar que a mesma já exerceu uma profissão de grande 

prestígio social. Até os anos finais da década de 1960, exerciam o magistério 

apenas as filhas das famílias mais abastadas e privilegiadas. As condições de 

trabalho de que desfrutavam revestiam-nas de uma aura de respeito e admiração. 

Porém, tudo isso entrou em decadência com a promulgação da Lei 5.692/71, a qual 

impôs sérias perdas aos professores e também à população, pois disciplinas de 

estímulo do pensar como Filosofia e Sociologia foram substituídas por componentes 

curriculares limitadores do pensamento, como OSPB (Organização Social e Política 

do Brasil) e EMC (Educação Moral e Cívica), o que causou grande acomodação de 

ideias e atitudes nos cidadãos. 

A desvalorização dos saberes  dos professores pelas autoridades 
educacionais , escolares e universitárias não é um problema epistemológico 
ou cognitivo, mas político. Historicamente, os professores foram, durante 
muito tempo, associados a um corpo eclesial que agia com base nas 
virtudes da obediência e da vocação. No século XX, eles se tornaram um 
corpo estatal e tiveram que se submeter e se colocar a serviço das missões 
que lhes era confiadas pela autoridade pública estatal. Portanto, seja como 
corpo eclesial ou como corpo estatal, os professores sempre estiveram 
subordinados a organizações e poderes maiores e mais fortes que eles, que 
os associavam a executores (TARDIF, 2012, P. 243) 
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Anos se transcorreram sem que nada fosse feito em relação aos 

professores. A não existência de medidas governamentais direcionadas à área da 

Educação torna a profissão cada vez menos atrativa aos jovens em fase de escolha 

profissional. Os que ainda persistem no magistério são taxados de idealistas, pouco 

ambiciosos, sofredores e outros títulos deprimentes, totalmente distintos da 

consideração que o exercício docente deveria despertar. As consequências dessa 

realidade são preocupantes, pois os docentes tornaram-se cada vez mais escassos 

nas instituições de ensino públicas e particulares.  

Ao alçar os professores à condição de heróis, as diferentes vozes do debate 
público – gestores, pesquisadores, pais e mães, estudantes e, cada vez 
mais, empresários –     atribuem-lhe      funções      que  extrapolam sua 
profissão. Ao culpá-lo pelos maus resultados dos sistemas de ensino, estas 
mesmas vozes deixam de cobrar do Estado sua responsabilidade em 
garantir-lhes condições de trabalho adequadas, formação inicial e 
continuada de qualidade, acesso a bens culturais, participação na 
formulação das políticas, planos de carreira estruturados, cumprimento da 
Lei do Piso Salarial. Nessa polifonia de vozes, falta o discurso dos próprios 
professores, silenciados e silenciosos diante do quadro de desvalorização 
(CAMPAGNUCCI, 2013). 
 

O sentimento nítido entre a classe docente, desde os que ainda ocupam 

os bancos universitários até os que já se aposentaram é a baixa autoestima em 

decorrência da desvalorização profissional e pessoal. Esta mesma falta de 

autoestima os impele a um silêncio que está mais do que na hora de ser quebrado. 

É preciso que os professores se mobilizem no sentido de revitalizar a profissão que 

exercem como sacerdócio, pois já é tempo da sociedade reconhecer que sem eles 

não se formam profissionais das outras áreas.  

Para tanto, o primeiro passo é promover um resgate da autoestima 

docente e consequente valorização desde os anos iniciais da formação com 

tendência para se estender ao longo da carreira. De acordo com Cunha (1989), 

repensar a formação inicial e contínua dos professores é uma das grandes 

demandas que surgiram desde os anos 90. Assim, além de focar essas mudanças 

na análise das práticas pedagógicas e docentes, é preciso desenvolver a 

autovalorização nos futuros professores para que continuem nessa mesma 

perspectiva em sua iminente vida profissional. 

É nesse contexto que se configura o projeto Ao Mestre, com Carinho, que 

consistiu em uma ação surpresa de valorização de todos os docentes da FAU 

(Faculdade de Auriflama) por ocasião do Dia do Professor. Na referida data, os 

docentes e os acadêmicos dos cursos de licenciatura receberam dos estudantes de 
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Filosofia da Educação  do 2º termo de Pedagogia uma manifestação carinhosa, cuja 

mensagem resgatou a relevância do professor e iniciou um processo de elevação da 

autoestima de todos os envolvidos na maravilhosa, contudo árdua missão de 

educar.  

Assim como compete ao professor, é preciso agir com sabedoria, e nada 

é mais sábio do que procurar se valorizar por si mesmo, pois assim certamente o 

retorno será mais rápido do que esperar que o tão sonhado e necessário 

reconhecimento parta das autoridades do governo. Em outras palavras, a mudança 

que os docentes esperam que venha de Brasília certamente pode surgir entre eles. 

A realização do projeto Ao Mestre, com Carinho pelos alunos do 2º termo 

de Pedagogia da FAU justifica-se pela necessidade de resgate da autoestima e 

valorização do professor. 

Para quê professores numa sociedade que, de há muito, superou não 
apenas a importância destes na formação das crianças e dos jovens, mas 
que também é muito mais ágil e eficaz em trabalhar as informações? E 
então, para que formar professores? Contrapondo-me a essa corrente de 
desvalorização profissional do professor, e às concepções que o 
consideram como simples técnico reprodutor de conhecimentos e/ou 
monitor de programas pré-elaborados, tenho investido na formação de 
professores, entendendo que, na sociedade contemporânea, cada vez mais 
se torna necessário o seu trabalho, enquanto mediação nos processos 
constitutivos da cidadania dos alunos, para o que concorrem a superação 
do fracasso e das desigualdades escolares. Tal fato, me parece, impõe a  
necessidade de repensar a formação de professores (PIMENTA, 1997, p. 
05). 
 

A ideia acima exposta traduz diversos sentimentos existentes entre 

professores formados, acadêmicos de licenciatura e a sociedade em geral. A maior 

parte dessas pessoas vê o professor como uma figura obsoleta em tempos em que 

a sala de aula já não é mais o único lugar de veiculação do conhecimento, ou então 

como um mero reprodutor de informações. Felizmente, essa mesma época do 

conhecimento circulante em diversas fontes também demanda gente preparada para 

viver como cidadão em todas as acepções da palavra, isto é, consciente dos 

direitos, deveres, do que é viver de forma politicamente correta, estar preparado 

para operar as tecnologias presentes no cotidiano e, o mais importante, saber lidar 

com as próprias emoções.  

Não há nenhum outro profissional mais apto a desenvolver tantas 

competências nas crianças e nos jovens do que o professor. Somente ele é capaz 

de dotar os alunos de conhecimentos técnicos e científicos ao mesmo tempo em que 
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o auxilia no processo de autoconhecimento e formação de uma imagem pessoal 

positiva.  

O grande problema é que parece que os professores, sejam eles ainda 

acadêmicos ou já atuantes, perderam a consciência de tamanha importância que 

detêm na vida de muita gente e mergulharam na mais profunda baixa autoestima. A 

despeito da falta de reconhecimento profissional pelos governantes, os professores 

precisam superar tamanha negatividade e resgatarem a consciência de que são 

profissionais de muito valor. 

Assim, o primeiro passo pode ser a ação de valorização e resgate da 

autoestima docente proposta pelo projeto Ao Mestre, com Carinho, que envolveu 

acadêmicos dos cursos de licenciatura e docentes da FAU num clima de celebração 

da inigualável profissão, ou melhor, missão que escolheram cumprir na vida.  

Iniciada essa tomada de consciência sobre o quanto pode ser bom ser 

professor, a intenção é que esse sentimento passe a integrar o cotidiano dessas 

pessoas, a fim de que elas mesmas possam se ver com um olhar mais positivo, o 

que certamente se estenderá para os outros em pouco tempo, e assim é possível 

que o magistério recupere o antigo brilho dentre as demais profissões.  

 

6. RESULTADOS 

  Após as apresentações, fora realizada uma pesquisa com os professores 

surpreendidos pelo projeto, com a finalidade de averiguar se todos os objetivos 

propostos foram alcançados e de forma surpreendente todas as respostas foram 

muito positivas. 

  Os pesquisados informaram que o projeto foi uma ação de valorização e 

resgate da autoestima dos docentes da FAU, afirmando que foi o resgate da 

consciência e da certeza de ter feito a escolha certa, onde todos concordaram que 

foi uma ação de valorização e resgate da autoestima dos acadêmicos da faculdade. 

  Outro ponto importante e que deve ser considerado foi sobre a redução da 

evasão escolar nas licenciaturas, por meio da mudança de visão dos alunos em 

relação ao curso escolhido, contribuindo significativamente para a divulgação do 

trabalho da FAU podendo atrair novos alunos para a instituição. 

  Quando questionados sobre se o projeto leva o professor a reconhecer em si 

a base de todas as outras profissões, o sim foi unânime em todas as respostas, com 
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a afirmação de levar o professor a sentir orgulho de ser essa base, ressaltando a 

importância que o professor tem para a sociedade como um todo e enaltecendo a 

sua importância como formador de opinião. 

   A pesquisa apresentou resultados sobre o aumento de sentimentos positivos 

como autoestima docente por ocasião do dia do Professor e o incentivo à integração 

dos alunos das licenciaturas com os docentes e alunos dos outros cursos da 

faculdade, mostrando que o trabalho em grupo pode ser prazeroso e que 

desenvolve habilidades e capacidades não muito exercidas no dia a dia. 

  E o mais importante, a realização do projeto mostrou para toda comunidade 

acadêmica que todos podem ser mais atuantes na sociedade buscando melhorá-la e 

que unidos pode-se fazer muita diferença. 

Fonte: Fotos do Projeto ao Mestre com Carinho, 2013. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Este é um considerável exemplo de que ideias simples, porém bem 

trabalhadas podem contribuir significativamente para a melhoria dos processos de 

ensino e aprendizagem, onde o envolvimento coletivo soma não só para o presente, 
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mais principalmente para o futuro, com a formação mais completa dos futuros 

licenciados. 

  A Faculdade de Auriflama cultiva características importantes de uma 

instituição pequena, tais como o calor humano, a proximidade e o respeito entre 

seus professores, o diálogo, reconhecimento e a oportunidade de ousar. 

  Para findar, tomo a liberdade de anexar o comentário de três professores.  

  O projeto “Ao Mestre com Carinho” resgata a autoestima dos docentes, esta 

muitas vezes esquecida, pela rotina agitada que os mestres se submetem. O projeto 

lançou mão do afeto e estética docente, pois quem não se emocionou com a música 

“Um bom professor, um bom começo” do autor Max Haentinger e as mensagens 

lidas pelos alunos? Acredito que as mentes que compartilham conhecimentos 

devem ser lembradas com carinho e homenageadas não apenas em datas únicas 

do calendário, mas a cada aula e a cada ensinamento novo. A educação é a 

palavra-chave para o desenvolvimento integral do Brasil. 

  Como o aprendizado passa tanto pelo racional como pelo emocional, a forma 

como foi conduzido esse projeto, com certeza gerou muito aprendizado tanto para 

os docentes, como para os discentes da instituição. Incentivando novos projetos e 

consolidando os alunos em sua escolha pela licenciatura, onde muito mais que 

ensinar, inspira a valorização humana e profissional para todas as áreas do 

conhecimento. 

  O projeto foi maravilhoso. Adorei abrir a porta e receber alunos tão 

destemidos, vestidos de personagens e cantando uma bela canção... me 

emocionei!. Não apenas pela homenagem, mas por compreender que para muitos, 

estar ali, significava superar seus próprios limites, timidez, orgulho e muito mais. 

Senti orgulho por poder contribuir, ainda que pouco, para a formação desses 

profissionais, sinceramente, espero que sejam tão especiais para seus alunos, 

quanto hoje são para nós, seus professores. 
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