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REQUERIMENTO ______/2019 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

A Comissão de Educação, no uso de suas prerrogativas regimentais, e no que 

dispõe o Art. 165, inciso IV, do Regimento Interno, requer mui respeitosamente a V. 

Ex.ª que seja submetido ao Plenário desta Casa de Leis, requerimento para 

realização de SESSÃO SOLENE em homenagem ao DIA DOS PROFESSORES, 

para a entrega da “Comenda Educador Capixaba Renato Pacheco”, a realizar-se no 

dia 13 de outubro de 2020, às 19 horas, no Plenário “Dirceu Cardoso”.  

 

 

 

 

 

Palácio Domingos Martins, 21 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

VANDINHO LEITE 

Presidente da Comissão de Educação 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Dia do Professor é comemorado anualmente em 15 de outubro, instituído por 

meio do Decreto Federal 52.682/63.  

Ensinar é uma das atividades mais nobres a ser desempenhada pelo ser humano. 

Desta forma, o educador é dotado de qualidades extraordinárias que o fazem ser 

majestoso, criativo, único e poderosamente transformador, porquanto é capaz de 

influenciar positivamente os outros e elevar essas vidas para um patamar 

colossalmente eminente. O professor exerce uma tarefa muito importante diante da 

sociedade por lidar com a formação de seus pares, fazendo com que eles evoluam 

significativamente por intermédio de ações assertivas, sábias e tipicamente 

planejadas. 

Ser professor é fazer com que o discente pense por si mesmo e tenha ideias 

originais e sólidas. É permitir que o aluno descubra seus atributos ocultos e suas 

capacidades mais magistralmente acentuadas. É saber, sobretudo, gerar sonhos 

nas mentes, de modo que essas passem a viver para concretizá-los com 

determinação.  

Como podemos facilmente inferir, é gigantesca a responsabilidade de um professor. 

Seus ensinamentos são capazes de potencializar seus pupilos. Há potencialização 

quando o supracitado mestre consegue compreender de forma empática e 

perspicaz a multiplicidade das personalidades que existem em seu meio, 

procurando estimulá-las para que elas inflamem seus atributos, dons e habilidades 

para evolução da sociedade e de si mesmas.  
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Nessa perspectiva, o atributo mais assertivo para o sucesso do processo de ensino 

aprendizagem é o amor, pois é capaz de formar bons alunos e professores, fazendo 

com que o ensino ultrapasse os muros da escola e se eleve para além dos cenários 

predeterminados do mundo. A educação é mais do que um simples ato, mas uma 

portentosa filosofia de vida capaz de elevar as virtudes humanas para patamares 

esplêndidos e tremendamente revigorantes. 

O grande problema em relação ao exercício do professorado é a desvalorização da 

profissão. Embora seja uma das competências mais admiradas pela sociedade, os 

profissionais da área sofrem, em alguns casos, com baixos 

salários, precárias condições de trabalho e com o trabalho excessivo. 

Segundo o professor e filósofo Mario Sérgio Cortella, há uma diferença nem sempre 

muito nítida entre “educar” e “escolarizar”, sendo a primeira uma responsabilidade 

dos pais e da família e a segunda a função do professor e da escola. 

Apesar de todas as dificuldades e percalços, a carreira de professor é bastante 

importante e oferece uma grande oportunidade para que as pessoas não só 

acumulem saberes, mas também oportunizem a outras pessoas o desenvolvimento 

das diferentes formas de conhecimento.  

Para homenagear os profissionais da educação, a Assembleia Legislativa (Ales) 

instituiu pela Resolução nº 2.172, de 12 de maio de 2004, a Medalha Educador 

Capixaba Renato Pacheco. A honraria se destina ao reconhecimento oficial da 

importância de profissionais do ensino que desenvolvem ações inovadoras e 

transformadoras nas escolas públicas capixabas.  

 

O professor Renato José Costa Pacheco nasceu em Vitória, no dia 16 de dezembro 

de 1928 e faleceu na capital em 18 de março de 2004. 

Graduou-se em Direito e História, com mestrado em Ciências pela Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo; atuou como livre-docente da Universidade 
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Federal do Espírito Santo. Passou mais de 40 anos lecionando como catedrático do 

Colégio Estadual do Espírito Santo e professor da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras (depois Centro de Estudos Gerais) da Universidade Federal do Espírito 

Santo (Ufes). Dedicou-se também à carreira de juiz por duas décadas, tendo sido 

diretor da Escola de Magistratura do Espírito Santo. 
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