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Autoestima do Professor:
combustível para ensinar e para aprender

Júlio Furtado
www.juliofurtado.com.br
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Professa

a verdade

Confessa

o não-saber

Abraça
Adota

o compromisso de se re-inventar

atitude de aprendiz
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Em tempos de
reforma, não há
verdades
professáveis.

Aproveitemos para nos “reformar” também!

Precisamos ser para facilitar o “vir
“vir--a-ser
ser””
A urgência do olhar fenomenológico
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Ser professor exige controle...

Deliberativo
Autonomia

Consequências

Qual o
efeito que
você causa
nas outras
pessoas?

Liberdade relacional
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Ser professor exige controle...

Homeostático
Equilíbrio interno do organismo

Percepção dos sinais

Viver no limite

O que o
seu corpo
está
dizendo?
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ESTAMOS ADOECENDO...
A OIT aponta que os
professores são a 2ª
categoria que mais
contraem doenças
ocupacionais no mundo.
As doenças mais comuns
são:
alergia, calos de voz, gastrite,
labirintite, varizes,
reumatismo, estafa e
esquizofrenia

Em todos os Estados, a Secretaria
de Educação é a que mais utiliza
as perícias médicas.
Em SP, em média, 25 professores se
afastam, por dia letivo por motivo de
depressão.
Nos manicômios de
Porto Alegre, os
professores são a 2ª
categoria de internos.
Só perdem para os
bancários.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE adverte:

Também em SP,
houve, EM 2005,
cerca de 9.000
pedidos de
licenças
médicas por
causas
psiquiátricas.

Ser professor pode ser perigoso!

AutoAuto
-estima
É o nível de apropriação que temos com relação à
vida e às exigências que ela nos coloca.
É o quanto acreditamos que vamos “dar conta”da
vida e termos sucesso.
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Ter auto-estima positiva é como

Ser vacinado contra o
derrotismo e o baixo-astral.
Ficamos fortes para superar nossos problemas e
levantamos rapidamente cada vez que caímos.
Uma auto-estima negativa
gera baixa resistência diante
da vida e de seus obstáculos.

Tendemos a nos
preocupar mais em
evitar a dor do que
vivenciar o prazer.

Uma auto-estima positiva
gera alta resistência diante da
vida e de seus problemas.

Tendemos a confiar
mais em nós mesmos e
enfrentar as situações
difíceis. Com isso,
vivenciamos mais o
prazer.

Se perseveramos,
temos mais chances de
sucesso, confirmando
e reforçando a nossa
eficiência

Se desistimos,
fracassamos mais vezes,
confirmando
e reforçando a nossa
auto-avaliação negativa
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Não fuja da dor
Marcelo Fromer / Charles Gavin /
Branco Mello / Tony Bellotto

Não tome comprimido
Não tome anestesia
Não há nenhum
remédio
Não vá pra drogaria
Deixe que ela entre
Que ela contamine
Que ela te enlouqueça
Que ela te ensine
Não fuja da dor
Não fuja da dor

Não tome novalgina
Não tome analgésico
Nenhuma medicina
Não ligue para o médico
Deixe que ela chegue
Que ela te determine
Que ela te consuma
Que ela te domine
Não fuja da dor
Não fuja da dor
Querer sentir a dor
Não é uma loucura
Fugir da dor é fugir da
própria cura.

ESPELHOS
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ALGUMAS DICAS PARA MELHORAR
A AUTO-ESTIMA
•ACEITE ELOGIOS
equivalente.

-

diga

sempre

"Obrigado"

ou

algo

•ELOGIE - uma das melhores maneiras de se sentir bem
consigo mesmo é reconhecera beleza alheia.
•FALE SEMPRE BEM DE SI MESMO - se não tiver nada de
bom para dizer a seu próprio respeito, fique calado!
•VALORIZE-SE - quando fizer algo certo, cumprimente a si
mesmo. Reconheça seu valor.
•SEPARE SEU COMPORTAMENTO DO QUE VOCÊ É - (Ame o
pecador, mas odeie o pecado.)

O papel da auto-estima em nossa vida
• Uma auto-estima
saudável garante uma
linha de convicção forte
e, por conseqüência,
garante nossas “rédeas”
em nossas mãos.
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DIDÁTICA E AUTO-ESTIMA

Motivação
Motivo para agir

Crença no sucesso

Metodologia
Linguagem

Desafios

Avaliação
Confiança

Confirmação

Como o professor pode facilitar a elevação da
auto-estima dos alunos em sala de aula ?
Contextualizando o
Conteúdo
Utilizando Metodologia
adequada.
Avaliando coerentemente
Enxergando, cada vez mais,
“a parte cheia do copo”
Propondo atividades que
demonstrem as habilidades e
competências dos alunos.
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QUAL O CONTRÁRIO DE MORRER?

O contrário de morrer é NASCER.
Precisamos renascer todos os dias para sermos
AUTOMOTIVADOS.

O que significa ter experiência ?

Significa fazer coisas diferentes, descobrir coisas
novas. Ninguém tem 20 anos de experiência se
permaneceu fazendo as mesmas coisas
durante os 20 anos.
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Ser professor, atualmente,
é comprometercomprometer-se...

...com a autoauto-superação
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Professor
Mediação
Didática

Mediação
Relacional

(expõe, contextualiza,
define, exemplifica,
compara, associa,
justifica, pergunta, etc.)

(encoraja, incentiva,
desafia, supervisiona,
apóia, escuta,
aconselha, etc)

Aluno

Conhecimento
Mediação
Cognitiva
(traduz, relaciona, memoriza,
aplica, organiza, etc.)

SER PROFESSOR...
É

ter um projeto pedagógico inserido no projeto
de vida e no projeto de mundo.

Projeto de
vida

Projeto
Pedagógico

Projeto de
mundo
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Um velho índio descreveu certa vez seus
conflitos internos:
"Dentro de mim existem dois cachorros, um deles
é cruel e mau, o outro é muito bom.Os dois estão
sempre brigando."
Quando então lhe perguntaram qual dos cachorros
ganharia a briga. O sábio índio parou, refletiu e
respondeu:
"Aquele que eu alimento".

Qual a força da
corrente que te prende?
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O professor é aquele que potencializa diferenças e
constrói o novo a partir do improvável.

Ser professor...
... é crescer como pessoa
através da atuação
profissional e melhorar
como profissional através
da atuação como pessoa.
Parabéns sempre, professor!
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Obrigado pela atenção!
www.juliofurtado.com.br
E-mail: julio@juliofurtado.com.br

Livros
mais
recentes
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