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Dia do Professor 
 
"Gostaria (...) de sublinhar a nós mesmos, professores e professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício de 
nossa tarefa docente.  
(...)  
Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de aprender com o diferente, 
não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não 
fez são obrigações a cujo cumprimento devemos humilde mas perseverantemente nos dedicar" 
(Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia) 

 
A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Campina Grande cumprimenta o corpo docente 
desta instituição pelo seu dia. 
 
O exercício da docência, nos seus mais variados formatos, é um dos papéis sociais mais relevantes. 
Cabe a cada um de nós parte substantiva da formação dos sujeitos sociais. Marcamos profundamente 
aqueles com quem construímos as práticas educativas. 
 
Quem exerce a docência na atualidade está tendo a oportunidade histórica de não apenas ver ampliado o 
conjunto dos educandos, mas, principalmente, a sua diversificação. As práticas inclusivas que a nossa 
sociedade tem experimentado democratizaram de forma radical as relações pedagógicas. 
 
Também somos contemporâneos de um notável alargamento das possibilidades técnicas e tecnológicas à 
disposição do nosso trabalho. Grande parte do que fazemos, hoje, é mediado por dispositivos que eram 
insuspeitados num passado recente. Somos todos aprendizes destas novas possibilidades, e isso é 
instigante e sedutor. 
 
Enfim, são muitos os desafios que se abrem à nossa frente. O que fazemos frente a eles expressa nossas 
visões de mundo, nossos projetos sociais e subjetivos. Nós nos educamos enquanto educamos; nós 
(re)construímos o mundo enquanto o exploramos didaticamente. Somos exploradores de uma realidade 
que se transforma mediante a nossa ação. 
 
O desejo desta Pró-Reitoria é o de que sigamos o nosso ofício com alegria e disciplina, com rigor e 
leveza, com seriedade e criatividade. E que o amor pelo saber e pela democracia, tanto quanto a 
disposição para o acolhimento de quem nos procura para aprender estejam sempre entre nós. 
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