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Um novo perfil docente 
 
 

Ao observar a realidade da educação do estado de 
Pernambuco, foi possível identificar a deficiência do sistema 
educacional entre os anos de 2004 e 2005. Este cenário, como 
descreve muitos estudiosos sobre o tema, apresenta métodos e 
conteúdos nos moldes educacionais do Século XIX as quais não 
atendem às demandas e necessidades dos jovens do Século XXI.  

O CEEETA/EREM de Bezerros, como já se apresenta, tratar-se 
de uma Instituição de Ensino dita, “Referência” que surgiu da 
necessidade de resgatar a qualidade e o prestígio da educação pública 
pernambucana. Claramente, não se diverge da ideia de que os 
docentes têm um papel fundamental na efetivação dos objetivos 
deste projeto onde, o jovem é o foco para o qual, e a partir do qual, 
toda a organização do modelo de gestão e pedagógico se constrói e 
se estabelece para “formá-lo autônomo, solidário e competente” 
(MAGALHÃES, 2008; DUTRA, 2014), necessitando uma verdadeira 
presença docente. 

A partir de uma consulta à bibliografia existente bem como, 
através da aplicação de um questionário semiestruturado e 
autoaplicável com docentes da referida Escola, a continuação se 
apresenta um resumo de como a prática dos docentes do 
CEEETA/EREM de Bezerros oferece subsídios à excelência acadêmica, 
pessoal e profissional dos estudantes a partir dos preceitos de Costa 
(1994) e Minayo (2008) quando se aborda a temática Pedagogia da 
Presença1. 

 

                                                 
1 Fazer-se presente na vida do educando é o dado fundamental da ação educativa dirigida ao 
adolescente em situação de dificuldade pessoal e social. A presença é o conceito central, o 
instrumento-chave e o objetivo maior desta pedagogia. Ela é a força que pulsa no coração 
daquela “ciência árdua e sutil” à qual homens como Antonio Makarenko dedicaram 
inteiramente as suas vidas (Costa, 1994). 
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Aplicando conceito e transformando preceitos 
 

 

Adotando uma concepção diferenciada, este modelo de escola 
compreende que todos têm um papel determinante nos processos 
ensino-aprendizagem no qual, ocorre uma atuação autônoma, 
presente e protagonista fornecendo assim, significado às ações 
educativas que se desenvolvem na escola. 

De acordo com Dias e Guedes (2010) o incentivo financeiro teve 
um papel importante para a atração e permanência de professores 
qualificados nas Escolas Integrais em Pernambuco. As autoras 
também apresentam que “havia outros incentivos além dos 
financeiros, como o dia de estudo ou planejamento para suas aulas, 
além de estimular a cooperação entre colegas durante esse 
processo” (DIAS e GUEDES, 2010). 

Embora com caráter importante, não foram apenas estes 
incentivos que permitiram uma mudança na docência nas Escolas 
Integrais. Dias e Guedes (2010) ressaltam que uma maior presença e 
o compromisso constante teve um papel importante na garantia da 
manutenção de padrões básicos de funcionamento e na 
transformação das práxis profissionais uma vez que, tal modelo 
alterou a prática docente preexistente oferecendo, desde então, 
metodologias diferenciadas do atual modelo conteudista 
potencializando a formação de jovens protagonistas, compositores e 
execuções de projetos de vida. Nesta ótica, para Gadotti (2000): 

 

Os educadores, numa visão emancipadora, não só 
transformam a informação em conhecimento e em 
consciência crítica, mas também formam pessoas. (...) eles 
fazem fluir o saber (não o dado, a informação e o puro 
conhecimento), porque constrói em sentido para a vida das 
pessoas e para a humanidade e buscam, juntos um mundo 
mais justo, mas produtivo e mais saudável para todos 
(GADOTTI, 2000). 
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A verdadeira presença docente é percebida, conforme Onasayo 
(2008) quando a escola e os educadores cumprem um papel 
protagonista na construção da pluralidade cultural do processo 
educacional. 

Essas proposições podem ser percebidas nos discursos dos 
docentes do CEEETA/EREM de Bezerros os quais, permitem 
compreender como estes se sentem ao fazer parte desta instituição 
e como suas práxis confirmam a ideia de construção do conhecimento 
junto ao estudante, promovendo ações que os tornam autores do 
processo educativo. 

Para o professor Djair Batista, fazer parte da equipe docente do 
CEEETA/EREM de Bezerros é estar, verdadeiramente, comprometido 
com um projeto de sociedade, a saber: 

  
Eu sempre busco incentivar em minhas aulas o pensamento 
crítico e a reflexão sobre a prática social dos estudantes. 
Acredito que dessa maneira, além do meu papel de educador 
estou assumindo também, o papel cidadão de quem acredita 
que um mundo melhor se faz com pessoas cada vez 
melhores e conscientes de seus direitos e deveres (Djair 
Batista, Professor de Geografia e Sociologia desde 2005). 

 
Ao abordar o incentivo ao pensamento crítico e reflexão social, 

o professor Djair Batista reafirma o que Costa (2001) apresenta como 
aprender a fazer-se presente de forma construtiva, demonstrando 
“disposição interior, abertura, sensibilidade e compromisso para 
tanto” (COSTA, 2001). 
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Primeira geração de docentes (2005)  

 

 
Segunda geração de docentes (2009)  

 

 
Terceira geração de docentes (2015)  

 
 

Cada ser humano 
nasce com um 

potencial e tem 
direito a 

desenvolvê-lo. Mas, 
para isso acontecer, 

ele precisa de 
oportunidades ... 

E as melhores 
oportunidades são as 

educativas, que preparam 
as pessoas para fazerem 

escolhas.” 
  

Antonio Carlos Gomes da 
Costa 
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Nesta direção utiliza-se de metodologias que proporcionam 
condições para o estudante vivenciar o processo de ensino e 
aprendizagem como protagonista, partindo da perspectiva de 
reforçar os princípios norteadores da Escola como descreve a 
professora Betânia Bezerra, uma das veteranas da instituição: 
 

Logo após a semana de acolhimento, nas aulas de 
Empreendedorismo os conceitos dos Quatro Pilares da 
Educação de Jaques Delors são novamente abordados através 
de dinâmicas de grupo com cunho socioeducativo buscando a 
percepção dos estudantes como corresponsáveis por seu 
próprio desenvolvimento tanto acadêmico, quanto pessoal, 
social e profissional (Betânia Bezerra, Professora de 
Empreendedorismo, Geografia e Sociologia desde 2005). 

 
Ainda nesta abordagem e em complementariedade o professor 

Erivelton Fonseca afirma que: 
 

A escola se destaca como modelo de qualidade sobretudo, pelo 
quadro de educadores que contribuem em jornada integral, com 
os resultados exitosos, demonstrando compromisso, espírito de 
equipe, exemplo, abertura para mudanças e competência no 
domínio dos conteúdos. Desse modo, os estudantes são, 
constantemente, expostos a temas e abordagens do contexto 
social os quais, contribuem para o planejamento de suas vidas 
(Erivelton Fonseca, Professor de Biologia desde 2008). 

 

Para os educadores Betânia Bezerra e Erivelton Fonseca a 
verdadeira relação educador-educando se dá na medida em que 
acontece uma correspondência mútua e uma corresponsabilidade 
para com o processo de desenvolvimento dos estudantes. Para Costa 
(2008), atitudes como estas podem ser percebidas, dentro da ótica 
da Pedagogia da Presença como uma posição de reciprocidade na 
medida que, “(...) duas presenças se revelam mutuamente, 
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aceitando-se e comunicando uma à outra, uma nova consistência, um 
novo conteúdo, uma nova força” (COSTA, 2008). 

É possível perceber também que este - estar presente de 
maneira recíproca - tem contribuído para o desenvolvimento 
profissional dos educadores refletido, contudo, nos seus âmbitos 
pessoal e social com descreve a professora Josemeri Gomes, a saber: 

 

Ingressei nesta escola em 2006. E neste ano de 2015 encerro 
minha carreira docente, porém feliz e realizada. Quanto 
profissional por ter contribuído na construção de uma Escola 
verdadeiramente comprometida com o Projeto de Vida de 
tantos jovens e que me reconhece como profissional de valor. 
Quanto pessoa, por ter ao longo desses anos, encontrado 
pessoas que contribuíram efetiva e afetivamente em minha 
jornada, dentre eles muitos jovens. Meus queridos estudantes 
(Josemeri Gomes, Professora de Língua Portuguesa de 2006 a 
2015). 

 
Segundo Costa (2001), esse discurso se aplica nos preceitos da 

Pedagogia da Presença onde, através da proximidade o educador 
procura chegar mais perto do educando, procurando identificar-se 
com a sua problemática de forma sutil, afetiva, e significativa, visando 
criar laços de uma relação saudável e, consequentemente, essas 
atitudes caracterizadas como posição de compromisso assumi uma 
condição de não-indiferença e de corresponsabilidade pelo bem do 
outro, que de alguma forma significa alguma coisa para si. 

Partindo dessas análises, compreende-se que o CEEETA/EREM 
de Bezerros, ao longo dos anos tem se traduzido como um espaço 
que permite a presença efetiva e afetiva de educadores como líderes 
protagonistas, já que os mesmos exercem a prática docente com foco 
na formação de uma geração de jovens capazes de agirem de maneira 
efetiva na sociedade, tendo o exemplo destes docentes, como 
condutor dessas posturas. 
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Em suma é possível afirmar que a presença na prática docente, 
como preconiza Costa (2008), pode ser comparada ao trecho da 
fábula Le laboureur et ses enfants [O lavrador e seus filhos] de La 
Fontaine: “Livrem-se (disse o lavrador) de vender a herança deixada 
por nossos antepassados (...) No interior, esconde-se um tesouro”, na 
medida em que estes profissionais se sentem realizados mediantes 
suas práticas que refletem diretamente na formação de jovens 
protagonistas, parafraseando La Fontaine: “o verdadeiro tesouro.”  
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