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TEXTO 4 - AULA 5  

A PRESENÇA EDUCATIVA E A ATENÇÃO INDIVIDUALIZADA1 

 Antônio Carlos Gomes da Costa.  
 

A ação socioeducativa organizar-se-á em torno de três eixos básicos: a docência, as práticas e 

vivências e a presença educativa. Pela docência, conhecimentos de diversas naturezas são 

transmitidos aos educandos. Pelas práticas e vivências, mediante a passagem por 

acontecimentos estruturantes, o jovem incorpora valores, adquire habilidades e vai assumindo 

uma nova atitude básica diante da vida. 

Sem a presença educativa, isto é, sem o estabelecimento de vínculos humanos de 

consideração e afeto com pessoas do mundo adulto que atuam na unidade ou serviço, a 

docência e as práticas e vivências resultam pouco produtivas no trabalho desenvolvido com o 

educando. 

A pedagogia da presença, desde que haja vontade sincera e disposição interior para tanto, 

pode e deve ser desenvolvida por parte do educador. 

Trata-se de uma atitude básica diante do educando marcada pela busca deliberada e 

permanente da abertura, da reciprocidade e do compromisso no relacionamento com ele. Na 

pedagogia da presença, cumpre ao educador dedicar tempo, presença, e exemplo ao seu 

educando, visando exercer sobre ele uma influência construtiva, significativa e marcante. 

 

A ATENÇÃO INDIVIDUALIZADA  

Cada socioeducando deve merecer, por parte dos socioeducadores, uma atenção 

individualizada. Como operacionalizar esse propósito? Além de um núcleo comum de 

atividades dirigido a todos, a unidade deve ser capaz de estruturar, para cada educando, uma 

agenda, construída e pactuada com sua participação, de atividades diversificadas que 

correspondam às suas necessidades e opções específicas (atenção personalizada). 

• A essa parte da programação denominamos itinerário formativo personalizado, cuja a base 

de construção deve ser a base ausculta do educando. Tal itinerário deve ser visto e entendido 

por ele como um programa de ação, que vai ajudá-lo na construção do seu plano de carreira 

na vida estudantil e no mundo do trabalho, e estes, por sua vez, vão contribuir para a 

realização de seu projeto de vida. 

• Os socioeducandos, como, aliás, todos nós, têm suas sombras e suas fraquezas. O programa 

de ação, o plano de carreira e o projeto de vida devem, no entanto, ser construídos sobre suas 

luzes e suas forças, que o educador precisa se esforçar para identificar, explicitar, comunicar e 

valorizar, de modo a resgatar, no educando, uma identidade positiva, que é a base da 
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autoestima, do autoconceito, da autoconfiança e, por consequência, do seu projeto de vida 

(autoproposição). 

• Aqui, vale a pena lembrar a sábia percepção de Dom Bosco, que pode ser expressa nos 

seguintes termos: “No coração de cada jovem existe uma corda sensível. Se o educador tiver 

sensibilidade bastante para identifica-la e habilidade suficiente para fazê-la vibrar, todos os 

demais aspectos da vida desse jovem mudarão de forma aparentemente incompreensível”. 


