1º Lugar: Lucas Marcos de Souza, 1º Ciclo de Gestão Empresarial Noturno
Título: O valor do professor na formação do aluno
Desde a infância, as pessoas interagem com a sociedade para formarem as
próprias características que as tornam semelhantes e diferentes aos diversos grupos
sociais. Quando o ambiente escolar passa a fazer parte da vida delas, os professores
surgem como uma figura importante para contribuir na construção da identidade
pessoal e profissional.
No livro As vantagens de ser invisível, do autor Stephen Chbosky, o professor
de inglês Bill cria um vínculo forte com o estudante Charlie, como se fosse um amigo
que acredita no potencial dele, oferece conselhos e o incentiva a crescer a todo
momento. Na sala de aula não é diferente. Os educadores se importam, tiram o
máximo de dúvidas possíveis e confiam na capacidade dos alunos, além de motiválos a estudarem e irem atrás dos seus sonhos.
A paixão por ensinar está marcada na individualidade dos professores. Em
alguns casos, muitos se esforçam para cumprir a jornada dupla de trabalho em locais
distintos e ainda dar atenção para a própria família. Se a universidade transformou a
vida deles, também será capaz de mudar a de outras pessoas. Percebe-se que aquilo
que os move diariamente é saber que transmitir conhecimento vai impactar de forma
positiva no futuro dos aprendizes.
A instituição de ensino é um lugar democrático que favorece o debate de vários
assuntos importantes. Portanto, além da parte teórica, os educadores também
ensinam a cultivar os valores humanos. Um deles é o respeito ao próximo, visto que
o ambiente reúne diversidade cultural, sexual, racial, religiosa e de classe social, por
exemplo. A solidariedade também está muito presente, desde uma campanha
realizada em grupo para apoiar uma causa ou até uma ajuda para superar as
dificuldades das disciplinas.
Vale ressaltar que a motivação é outro valor essencial no processo de
aprendizagem. Quanto mais os docentes motivam os estudantes, maior o interesse
pelos estudos. Há muitas expectativas em relação ao futuro, então é necessário
treinar as habilidades em aula para melhorar o desenvolvimento pessoal e

profissional. Dessa forma, todos têm a chance de encontrar um lugar ao sol
futuramente.
O personagem August Pullman no livro Extraordinário, da autora R.J. Palacio,
diz que "toda pessoa deveria ser aplaudida de pé pelo menos uma vez na vida, porque
todos nós vencemos o mundo". Os professores, principalmente, merecem muitos
aplausos por se dedicarem à educação. Não só uma vez, mas em todos os momentos
que contribuem para a formação dos alunos.
Assim como os universitários, os docentes enfrentaram todas as etapas da
faculdade para chegarem onde estão. Hoje, eles lutam com o poder da educação para
que os estudantes consigam alçar voos ainda maiores. Frequentemente, lembram
durante a aula como se sentem realizados por saberem que os ex-alunos
conquistaram grandes oportunidades no mercado de trabalho. Por outro lado, os
formandos ficam gratos por terem recebido o conhecimento necessário para
evoluírem profissionalmente. E, assim, o ciclo da educação continua em busca de
transformar a vida das pessoas e o mundo.

2º Lugar: Fabielle da Silva Costa, 1º Ciclo Comex - Matutino

Título: Professor: o escritor de histórias reais
Dar-me-ia a coragem de seguir os ensinamentos dos meus professores e
aspirar um futuro melhor da mesma forma que cada um deles almejou para os seus
alunos? Professores surgiram dos poemas e versos, pois manifestam sua arte e o que
há de mais belo por meio do prazer de ensinar. Professores têm o poder de escrever
histórias, ajudam-nos a iniciar a narrativa de nossas vidas, são capazes de apagar os
pontos finais que colocamos em nossas frases e acrescentam, ao invés disso,
vírgulas, para darmos continuidade aos nossos personagens. Professores são
coautores de nossas obras, pois as realizam em conjunto conosco e, muitas vezes,
não levam os créditos e não têm o reconhecimento que merecem. Professores nos
ajudam a construir as nossas falas, encurtam ou prolongam períodos, têm a paciência
de nos ajudar a apagar alguns erros e nos permitem reescrever os capítulos da nossa
jornada.
Atores, roteiristas e diretores, essas são as outras profissões dos professores,
pois eles criam grandes espetáculos. Os melhores personagens dos professores são
os de mocinhos e normalmente eles alternam a natureza dos seus papéis de acordo
com a necessidade de improvisar com seus alunos. Professores escrevem um roteiro
original, são os diretores das salas de aula e muitas vezes suas peças são sem
patrocínio, pois não recebem os recursos necessários. Professores também são como
pintores e desenham a explicação dos seus ensinamentos com destreza para todos
conseguirem compreender e nenhum aprendiz ficar para trás. O conhecimento que
cada professor repassa é como uma pintura e transmite um significado para as nossas
vidas que dura anos, décadas ou séculos, sendo uma referência para a nossa
compreensão de mundo.
Os professores são a nossa inspiração para nos tornarmos mestres em
nossas artes. Professores nos ajudam a transformar os nossos sonhos em música,
assim, mesmo acordados, lembramos dos nossos projetos cantarolando um refrão
repetido que criamos em nossa mente. Professores nos ensinam que o canto da nossa
música deve ser mais alto que as vozes nas nossas cabeças dizendo que não somos
capazes de realizar nossos projetos. Professores são os agradecimentos das

primeiras páginas dos nossos best-sellers baseados em fatos reais das nossas vidas
e foram os nossos maiores apoiadores no passado, quando algumas portas se
fecharam e se recusaram a publicar as nossas histórias. Professores merecem uma
dedicatória nas páginas das nossas vidas e deveriam ser eternizados como uma
escultura, esculpidos de tal forma que poderíamos representar sua importância para
a sociedade, mas talvez fosse impossível homenageá-los da maneira que eles
merecem, pois a própria existência do professor já é arte e é extremamente difícil fazer
uma homenagem à sua altura.

