MENSAGEM PARA A ABERTURA DO ENCONTRO PEDAGÓGICO
Prezados servidores ( professores e técnicos administrativos) ;
Esta temática do X Encontro Pedagógico " a importância do professor no processo
educativo e suas implicações em salas de aulas " retrata bem o nosso
amadurecimento institucional nesta década de sucesso que estamos neste ano de
2017, comemorando os 10 anos de inauguração do IFCE campus Maracanaú.
Nesta era atual, século XXI, de profundas mudanças, de um mundo sólido para o
liquido, segundo o sociólogo polonês Zyngmunt Bauman, mundo onde impera os
talvezes, as incertezas, a sociedade é cada vez mais descartável e volátil, a educação
emerge como uma necessidade permanente e premente como forma de garantir o
futuro das gerações presentes e as que estão ainda porvir.
É neste cenário que professor é convidado para ser transformador, assumindo uma
liderança estratégica, sua verdadeira vocação que é a de educar! Porém, para que esta
transformação possa ocorrer, será necessário vencer resistências e assumir novas
atitudes.
Segundo o educador e escritor o mineiro Rubem Alves, a escola deve ser o local onde o
aluno deva ter liberdade de pensar! Então cabe o professor despertar o educador que
existe dentro de sua alma, e criar na sala de aula a “alegria de pensar”, provocar a
inteligência do aluno, provocar a sua curiosidade.
Enfim, que este presente encontro pedagógico, traga-nos discussão e inspiração sobre
o papel do professor e sua atitude como educador. Como disse e ensinou Paulo Freire:
“educar é um ato político, precisamos ter coragem para participar desta
transformação”.
Considerado o gênio da APPE, Steve Jobs – um visionário (reinventar da roda), um
homem que se antecipava às expectativas, que democratizou a máquina dos nossos
tempos – o computador- , expressou - "Para se ter sucesso, é necessário amar de
verdade o que se faz. Como professor, como empresário, como escritor, até como
politico !

# somos todos educadores

Prof. Titular do IFCE Júlio Cesar da Costa Silva

