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Um tema atual, mas com raízes profundas 
 
 Ao longo da história humana, tem sido as relações do homem 
consigo mesmo, com o outro e com o meio que o possibilita tornar-se 
consciente de si, do seu potencial, de sua capacidade de construir, 
fazer e refazer sua própria história. 
 As ciências humanas da psicologia, psicanálise e sociologia tem 
afirmado que só nos tornamos seres em equilíbrio a partir da vivência 
e convivência nas mais diversas relações. Tal processo acontece 
desde os primeiros contatos sociais ainda na infância. No entanto, é 
na transição da adolescência para a vida adulta que o ser humano 
passa a autoafirmar-se exatamente a partir dessas relações, definindo 
seus projetos de vida. 
 Apesar de ser um assunto recente no cenário educacional 
brasileiro, segundo Bauman (2011), no século XX este tema já era 
apontado como direcionador das ações juvenis: 
 

Quando eu era jovem, isto é, séculos atrás, ficamos 
impressionados com Jean-Paul Sartre, que nos disse que 
precisávamos criar o projet de la vie, projeto de vida. Temos 
que selecionar um projeto de vida temos que prosseguir 
passo a passo, de forma consistente, ano após ano, chegando 
cada vez mais próximo desse ideal (BAUMAN, 2014). 

 
 Considerando a real necessidade de qualificar o cenário 
educacional em sua perspectiva mais formativa, têm surgido muitos 
conhecimentos e teorias que respaldam uma prática pedagógica 
fundamentada na convivência construtiva e produtiva. Assim, muitas 
teorias e propostas pedagógicas têm sido experimentadas como, por 
exemplo, o construtivismo, a pedagogia humanista e, autores como 
Costa (2008) consideram a importância das relações humanas como 
imprescindível para o desenvolvimento integral do ser humano. 
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 Essa reflexão se faz necessário pelo fato de que: 
 

É o ensino secundário que ocupa agora um caráter de 
urgência, a nossa atenção. Numa idade em que os jovens são 
confrontados com os problemas da adolescência, em que, de 
algum modo, se sentem já com maturidade, mas sofrendo, de 
fato, por falta dela, em que estão descuidados, mas ansiosos 
quanto ao futuro, é importante proporcionar-lhes locais 
propícios à aprendizagem e à descoberta, fornecer-lhes 
meios para refletirem e prepararem o futuro (...)” (J. Delors, 
2006, p 26). 

 
 Apesar de adquirir um caráter aparentemente fácil, este 
“refletir e preparar-se para o futuro” apresenta-se como um grande 
desafio para os tempos atuais e, corroborando com as contribuições 
de Costa (2008), este processo pode ser acelerado na medida em que 
os jovens sejam empoderados das ações educativas.  
 Focalizando a etmologia da palavra empoderamento que é 
oriunda de empowerment 1 , segundo Schiavo e Moreira (2005) no 
sentido atribuído por Paulo Freire, no contexto da filosofia e da 
educação, como avanço, superação por parte daquele que se 
empodera, sujeito ativo do processo que ocorre internamente pela 
conquista da pessoa que realiza, por si mesma, as mudanças e ações. 
  
 
 
 

                                                 
1 (...) obtenção de informações adequadas, um processo de reflexão e tomada de consciência 
quanto a sua condição atual, uma clara formulação das mudanças desejadas e da condição a ser 
construída. A estas variáveis, deve somar-se uma mudança de atitude que impulsione a pessoa, 
grupo ou instituição para a ação prática, metódica e sistemática, no sentido dos objetivos e 
metas traçadas, abandonando-se a antiga postura meramente reativa ou receptiva (SCHIAVO e 
MOREIRA, 2005).  
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Realização do III Simulado do ENEM com estudantes dos 3ºs anos da EREM de Bezerros no ano de 2009.  
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 Nessa perspectiva, é fundamental que as atividades 
desenvolvidas com os jovens não sejam apenas PARA eles, mas 
também COM eles e que se encham de sentido e significado uma vez 
que, “cada passo dado na direção daquilo que dá sentido à sua vida é 
para o jovem motivo de autorrealização” (COSTA, 2000). 
 Costa (2000) ainda afirma que atividades que intensifiquem as 
relações humanas, que possibilitem a atuação dos jovens e 
proporcionem sua autorrealização transfiguram-se: 
 

Naqueles momentos - que não são frequentes na vida - em 
que o ser e querer-ser se encontram e parecem abraçar-se, o 
jovem alcança os momentos-cúpula, os pontos de 
culminância de sua existência. São os momentos de 
plenitude-humana (COSTA, 2000). 

 
 Buscando corporificar essas teorias, o CEEETA/EREM de 
Bezerros firma o tripé da compreensão, aceitação e prática o que 
preconiza a Educação Interdimensional concebida por Costa (2008) 
baseada nos Quatro Pilares da Educação do Relatório Delors; no ideal 
antropológico da educação brasileira artigo segundo da Lei nº 
9394/96 formulado por Anísio Teixeira; e na concepção do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

 

 
Fonte: EREM de Bezerros (2011) 
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 Essas ações são decorrentes das orientações estruturantes do 
Modelo adotado o qual enfatiza que: 
 

É nossa meta garantir, por intermédio de um corpo de 
educadores qualificados e comprometidos com a causa do 
Ensino Médio, a execução de um currículo e de um projeto 
escolar que inoculem no jovem a crença de que ele ‘não é o 
problema, mas parte da solução!’ E que o inspire a buscar, por 
meio das oportunidades e das suas boas escolhas, aquilo que 
é fundamental para a consecução de seu projeto de vida 
(MAGALHÃES, 2008). 

Assim sendo, considerando os preceitos acima, apresenta-se a 
hipótese de que por meio de práticas e vivências, se pode, de fato, 
promover uma revolução na educação e uma geração de jovens 
cientes e comprometidos com seu pleno desenvolvimento. 

Para compreender como estes conceitos são desenvolvidos 
foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: 
pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário para estudantes 
egressos e análise de conteúdo, como via interpretativa dos dados. 

A pesquisa bibliográfica buscou analisar a prática pedagógica 
do CEEETA/EREM de Bezerros através das obras de Costa (2001; 2006; 
2008) que embasam a Educação Interdimensional como também, das 
contribuições de Goñi e Fernández (2009) e Casassus (2009) que 
apontam as relações humanas como contribuintes para o processo de 
concepção, construção e alcance de projetos de vida. Sob a luz Bardin 
(1977) esta prática metodológica se efetivara em três fases: pré-
análise, exploração do material, tratamento e inferências. Tal trajeto 
orientou nossas análises, norteadas pelas referidas etapas. 

 
 



 

 

 

P
á

g
in

a
1

0
2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudantes em aula prática no Laboratório de Biologia (2011). 
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No que diz respeito à aplicação de questionários, 5 ex-
estudantes, concluintes entre os anos de 2007 e 2012, escolhidos 
aleatoriamente no grupo de uma rede social composta por egressos 
do CEEETA/EREM de Bezerros. A estes foi solicitado que relatassem 
quais práticas desenvolvidas na Escola os mesmos reconhecem como 
contribuintes para o desenvolvimento de seu protagonismo e sua 
autorrealização. 

De posse dessas informações, os discursos dos jovens foram 
analisados, interpretados e enquadrados a parâmetros das obras de 
Costa (2001; 2006; 2008) que embasam a Educação Interdimensional 
e as contribuições de Goñi e Fernández (2009) e Casassus (2009) que 
apontam as relações humanas como contribuintes para os projetos 
de vida dos jovens. 

De conceitos às percepções dos envolvidos 

 
A educação interdimensional, diferentemente de outras 

correntes, privilegia todas as dimensões do humano. Isso implica para 
o professor mudanças de conteúdo (o que ensinar), mudanças de 
método (como ensinar) e mudanças de gestão (como conduzir o 
processo). Nesse sentido a educação interdimensional favorece ao 
educando: 

 
Uma nova postura diante de si mesmo e de sua circunstância 
baseada no que Erich Fromm chama de ética biofílica. Uma ética 
de amor, zelo e respeito pela vida em todas as suas 
manifestações, que se traduz em quatro cuidados básicos. 
Autocuidado (cuidar de si mesmo), altercuidado (cuidar do 
outro), ecocuidado (cuidar do ambiente em que vive) e 
transcuidado (cuidar dos significados, sentidos e valores que 
presidem a sua existência). A educação interdimensional é, por 
isso mesmo, uma educação para valores (COSTA, 2008). 
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Fonte: EREM de Bezerros (2011) 

 
O CEEETA/EREM de Bezerros trabalhando, exclusivamente, 

com jovens do Ensino Médio, oriundos de diversas realidades sociais 
e residentes em vários municípios circunvizinhos a Bezerros, tem sua 
prática pedagógica pautada na teoria humanista, a qual promove a 
melhoria da autoestima positiva através da educação 
interdimensional, do protagonismo juvenil de do fortalecimento do 
projeto de vida. 

A reflexão e elaboração de Projeto de Vida por parte dos 
adolescentes faz parte do seu processo de desenvolvimento pessoal, 
tendo o fortalecimento da autoestima e a construção dos projetos de 
vida, como eixos principais. Através de análises dos Planos de Aula e 
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Programas de Ação dos educadores é possível perceber que existe 
uma grande preocupação com o processo de formação dos 
estudantes através de práticas e vivências que os possibilitem 
socializar-se, experimentar, aprender e compartilhar conhecimentos 
através do que se pode denominar: troca entre pares2. 

 

Cada cabeça é um mundo, cada ser tem a sua essência, cada 
história contada, cada dinâmica feita, cada detalhe de cada 
um ali presente me fez acreditar que todas as barreiras das 
nossas vidas todos os obstáculos a gente tem que ter apenas 
fé e sabedoria, para vencer, ter também ao nosso lado 
pessoas que nos incentive, pessoas que nos dê força, pessoas 
que nos bote pra cima, e pessoas que também ‘puxem nossas 
orelhas’ quando estivermos desviando dos nossos objetivo, e 
que a nossa força de vontade faça com que nós sejamos 
vitoriosos naquilo que a gente quer ser (Jéssica Vila, 
concluinte 2012). 

 
As práticas e vivências do CEEETA/EREM de Bezerros 

contemplam um arcabouço de metodologias de êxito que 
possibilitam aos jovens a crença comum de que seus sonhos podem 
tornar-se reais, seja através de discursos educador-estudante e/ou 
estudante-estudante bem como, por meio de percepções claras e 
intrínsecas de seus potenciais. Isso é devido ao fato da Instituição 
estar fundamentada num modelo de relações onde o jovem se tende 
a tornar-se corresponsável pelo processo de construção do 
conhecimento favorecendo-lhes a reflexão, o protagonismo, a 
reconstrução de sua identidade, a autoafirmação e a elaboração seu 
projeto de vida. 

 

                                                 
2 CAMPOS et al (2003, p. 26) considera essa aprendizagem como (...) uma proposta pedagógica 
na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si 
e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto. 
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Durante os três anos que estudei na EREM de Bezerros vivi 
experiências incríveis. Tive a oportunidade de conhecer 
grandes pessoas, grandes amigos e dividir com elas minhas 
metas e meu projeto de vida. Participei de quase todas as 
Olimpíadas que foram realizadas na Escola (física, 
matemática, química, astronomia, dentre outras, obtive um 
ótimo aproveitamento nas provas, além de experiências 
inéditas junto a meu ciclo de amizades que ali constitui 
sempre, aprendendo, ensinando e construindo junto a eles os 
degraus para alcançar o que almejava. Hoje estou concluindo 
o curso de Engenharia Civil na UFPE e posso afirmar que meu 
Ensino Médio na EREM de Bezerros foi essencial para meu 
êxito tanto pessoal quanto profissional, que busco ser 
(Thairone Carvalho, concluinte 2009). 

 
Goñi e Fernández (2009) colocam que a heteroestima 

(estima/apreciação dos demais para com a pessoa) serve como base 
para a autoestima, primeiramente vinda do ponto de vista dos pais e 
cuidadores mais próximos, depois dos outros familiares, dos seus 
professores e do seu círculo de amizades. A partir disso, a pessoa 
constrói um marco interpretativo próprio, ao longo de todo seu 
desenvolvimento, que permite que a autoestima não se modifique a 
cada opinião alheia, mas pode modificar-se quando necessário. 

Essa teoria pode ser percebida no discurso do estudante 
egresso Josivando França ao afirmar que: 

 
Poder contar com a presença efetiva e afetiva dos 
educadores durante minha formação me possibilitou 
acreditar cada vez mais em meu potencial. Eles me olhavam 
e diziam que eu poderia ser o que quisesse ser, desde que 
soubesse aproveitar as oportunidades e fizesse as escolhas 
certas (Josivando França, concluinte 2008). 
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Nesse contínuo, vale destacar que para Costa (2008): 
 

(...) quando o desejo, o “querer-ser”, passa pelo crivo da razão, 
ele se transforma num projeto de vida, ou seja, num sonho com 
degraus, num trajeto com etapas, que devem ser vencidas para 
se atingir o fim almejado. O projeto frequentemente se 
transforma numa visão de futuro, numa espécie de memória 
de coisas que ainda não aconteceram, mas que, se assumidas 
com determinação e esforço, podem tornar-se realidade. É 
neste momento que a vida do jovem passa a ser revestida de 
sentido (COSTA, 2000). 

 

É por meio da elaboração de Projeto de Vida que os 
adolescentes e jovens transformam sonhos em metas palpáveis, a 
partir de uma reflexão ampliada da vida, envolvendo as dimensões da 
afetividade, da corporeidade, da transcendência além da dimensão 
cognitiva, que inclui os seus projetos acadêmicos e profissionais. 
Casassus (2009) aponta que a educação também resulta das relações 
que são construídas entre professores e estudantes, e afirma que (...) 
a aprendizagem depende principalmente do tipo de relações que se 
estabelecem na escola e na classe. Complementa também, afirmando 
que “a prática docente é tanto cognitiva como afetiva” (CASASSUS, 
2009). Nessa perspectiva, para a estudante egressa Lílian Teixeira: 

 
As aulas teóricas bem como as conversas pelos corredores da 
Escola foram um grande suporte para a concretização de um 
sonho, e de um futuro promissor! Ouvir de outras palavras de 
estímulo para trilhar rumo aquilo que você sonha e poder contar 
com seus exemplos de vida, sua experiência ouvindo um: ‘vai dar 
certo’ me impulsionou a seguir fielmente meu projeto de vida, 
afinal, a melhor forma de incentivar será sempre o exemplo e bons 
exemplos tive nesta escola que tão bem me acolheu. Hoje sou 
Bacharel em Direito (Lílian Teixeira, concluinte 2007). 
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A partir das análises é possível perceber também que o 
CEEETA/EREM de Bezerros, apresenta uma conexão entre suas 
práticas sócio-pedagógicas, os anseios e sonhos dos estudantes e um 
compromisso em consolidar uma geração transformadora da 
realidade social. 

 
Participei do clube de teatro, leitura, dança, de cursos como 
informática, dentre tantas outras experiências que foram me 
tornando protagonista. (...) Como consequência da formação 
recebida e do meu compromisso e esforço, os frutos foram 
gradativamente aparecendo: minha aprovação no vestibular, 
aprovada em primeiro lugar no curso de Pedagogia da UFPE; 
minha primeira experiência no mercado de trabalho, 
trabalhar na própria Escola em que me formei; conseguinte, 
minha aprovação no concurso público da Rede Estadual de 
Ensino. Hoje (...) estou construindo uma família com uma 
pessoa muito especial. Ainda tenho muitos objetivos do meu 
projeto de vida para conquistar, mas já posso me sentir 
realizada profissional e pessoalmente (Anadeje Alves, 
concluinte, 2007). 

 
Antes de qualquer aspecto, desenvolver Projetos de Vida 

significa trabalhar na direção da promoção da saúde integral. Na 
abordagem humanista, por meio da interação social o indivíduo 
repele imagens de si mesmo que lhe proporcionam uma 
autorrealização. Desse modo, esta teoria considera que o sujeito que 
seja capaz de aceitar-se como realmente é, poderá desenvolver uma 
maturidade emocional, não necessitando tanto de utilizar-se de 
mecanismos de defesa, próprias dos seres vivos, mas em processo de 
superação pelos humanos. 

As práticas sócio-pedagógicas do CEEETA/EREM de Bezerros ao 
longo dos anos corrobora a certeza de que um projeto de sociedade, 
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com condições para o pleno desenvolvimento das futuras gerações, 
se constrói um projeto educacional que prima pelas relações humanas 
saudáveis permitindo um outro nível de interação e troca, com uma 
articulação entre discurso e prática, tendo o exemplo como um meio 
educativo e a afirmação de um projeto de vida como bússola na 
trajetória de uma geração de transformadores sociais. 

Ao considerar as relações humanas como fator contribuinte 
para a consolidação de Projetos de Vida, percebe-se esta como uma 
condição propícia para que estes jovens possam experimentar, 
aprender, intercambiar conhecimentos e experiências percebendo-se 
como pessoas que necessitam conviver para construir. Esta condição 
reafirma a expressão que desde 2005 persiste entre a comunidade 

educativa da referida escola: “Família CEEETA/EREM de 
Bezerros”, fato que justifica a práxis dessa instituição em 

possibilitar o desenvolvimento integral dos jovens considerando 
todos os aspectos sociais, dentre eles as relações humanas. 
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