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EDITORIAL 

 

Uma preocupação mundial hoje são as políticas voltadas para a construção de 

um mundo melhor, sem violência, com irmandade, com tolerância, assegurando uma 

política inclusiva e com adoção de sistema ambiental sustentável. Foram essas as 

preocupações motivadoras dos artigos publicados nesta edição da Revista do curso de 

Educação Física da Network.  

Desse modo, temos dois artigos voltados para o estudo da inclusão de alunos 

autistas na rede regular de ensino, avaliando suas dificuldades e o que está sendo 

realizado nesse trabalho de direito a educação para todos, demonstrando o que é 

necessário para uma educação de qualidade e enfocando a sociabilidade e a aceitação do 

diferente como prioridades;  dois trabalhos tematizando a etnia e a diversidade racial 

indígena, africana e afro-brasileira, buscando ressaltar a aprendizagem e o respeito à 

diversidade cultural; e um trabalho sobre a reciclagem de garrafas pet realizada em 

ambiente escolar nas séries iniciais.  

Foram publicados ainda um artigo sobre as políticas de alfabetização no estado 

de Alagoas, priorizando o seu aspecto qualitativo; um trabalho sociológico alinhando 

educação e trabalho na história de Nova Odessa-SP; e uma pesquisa questionando a 

validade do protagonismo juvenil na dança, demonstrando como a prática corporal é 

estimulada até a juventude e negligenciada posteriormente. 

E, nesta edição, inauguramos uma sessão de resenhas escritas por nossos alunos 

de curso, sendo os trabalhos resenhados uma publicação tematizando um protótipo de 

cadeira de roda motorizado; um artigo relacionando obesidade e atividade física, 

criando relação entre ciência, tecnologia e sociedade como responsabilidade social; e, 

por fim, uma tese de doutorado refletindo sobre a utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação na atuação docente. 

Finalizamos esta sumarização, desejando uma boa leitura a todos! 

 

Profa. Dra. Angela Harumi Tamaru 

Profa. Me. Tânia Cristina Bassani Cecílio 
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RESUMO 

Esta pesquisa pretendeu selecionar a seguinte pergunta problema: Como funciona a 

inclusão escolar de alunos autistas? É possível inserir alunos com transtorno autista no 

modelo de escola inclusiva? Para esta questão, foi atestada a seguinte hipótese: Para 

viabilizar a inclusão nas escolas, é indispensável contar com salas de apoio e 

professores especializados. Os objetivos gerais que se pretenderam foram: refletir as 

dificuldades e necessidades; distinguir as necessidades do profissional; analisar 

dificuldades teóricas; entender o aluno, a sua linguagem; estudar métodos; 

comunicações alternativas. 

 

Palavras Chave: Escola Inclusiva. Socialização Escolar. Aluno Deficiente. Rede de 

Ensino. 

 

 

ABSTRACT 

 This research aims to select the following question problem: How does the school 

inclusion of autistic students you can place students with autistic disorder in inclusive 
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school model? For this matter, the following hypothesis was attested: to enable the 

inclusion in schools, it is essential to have support rooms and specialist teachers. 

Gereis the goals these were intended: reflecting the difficulties and needs; distinguish 

the needs of the professional; analyze theoretical difficulties; understand the student; 

understand their language; study methods; visual communications and alternatives.  

 

Keywords: Inclusive School. School Socialization. Disabled Student. Teaching Network. 

 

 

1 Introdução  

  

Este projeto, em uma avaliação prévia, buscou estudar um aluno autista incluído 

em uma sala de aula de ensino regular, que passa ao menos algumas horas em uma sala 

de aula com atendimento especializado, e um professor à disposição. Esta pesquisa 

contou com uma revisão bibliográfica acerca do tema Inclusão Escolar de Ensino 

Regular, com uma pesquisa realizada com Profissionais da Área de Ensino que atuam 

diretamente com a Inclusão Escolar. Tratou-se, portanto, quanto à finalidade prática, de 

resolver os seguintes “problemas”: necessidades de formação profissional adequada, 

dificuldades estruturais e politicas, faltam de conhecimentos sobre o Transtorno de 

Espectro Autista (TEA), dificuldades dos alunos autistas, entre outros. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

 

O Autismo é definido pelo Manual de Saúde Mental – DSM-5, que é um guia 

de classificação diagnóstica de todos os distúrbios do autismo, incluindo o transtorno 

autista, transtorno desintegrativo da infância, transtorno generalizado do 

desenvolvimento não especificado (PDD-NOS) e Síndrome de Asperger, que se 

fundiram em um único diagnóstico, chamado Transtornos do Espectro Autista – 

TEA. 
Na inclusão de alunos com autismo, devemos ser criteriosos, pois parte dessa 

especialidade pode ser explicada pelo próprio quadro comportamental evidenciado nas 

pessoas com autismo, bem como pela demanda de formação de profissionais 

qualificados para trabalhar na área. 
 

Alguns autores afirmam que, independente do nível de dificuldade todas as 

crianças devem ser incluídas na rede regular de ensino, mesmo que em salas 

especiais. Outros autores defendem a inserção do aluno em sala regular da 

escola regular a qualquer custo. Acreditamos que a inclusão de crianças 

necessidades educacionais especiais por apresentarem autismo deva ser 

realizada de modo criterioso e bem orientada, que vai variar de acordo com 

as possibilidades individuais de cada aluno. (MELLO, 2003, p. 68). 

 

Existem alguns casos mais graves de autismo, que devem ser tratados como 

exceções. A grande maioria das crianças, no entanto, consegue frequentar escolas 

regulares e precisa desse contato com outros alunos. A Educação Especial pode até 

acolher melhor e ter métodos interessantes, mas o deficiente só convive com 

semelhantes. O autista tem problemas com a socialização e a convivência. Ao colocá-lo 

em contato com outros alunos, é possível tirá-lo da zona de conforto e ajudá-lo a 

conviver em sociedade.  

Algumas das dificuldades encontradas pelos professores dizem respeito às 

necessidades de informação, percepção dos docentes, preferências e expectativas dos 

problemas encontrados, prática pedagógica e nível da escola. 
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A inclusão não deve ser apenas um desafio do professor, mas sim de toda a 

escola e da rede de ensino, que devem estar preparados para receber o aluno. Os autistas 

têm gestos e atitudes diferentes, e incluí-los não é tarefa fácil. Os educadores têm de 

conhecer e entender o autismo, compreender que aquele aluno processa as informações 

de maneira diferente, tem resistência a mudanças, pode ser muito mais sensível ao 

barulho. Cada uma dessas especificidades exige adaptações na rotina. É preciso, então, 

criar uma rede de apoio em que o professor da turma regular, o profissional do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o coordenador pedagógico atuem em 

conjunto. Mas não basta somente o professor se mobilizar, mas também diretores, 

funcionários, pais e alunos, de modo a envolvê-los em um projeto de escola inclusiva, 

na qual as diferenças são respeitadas e utilizadas em prol da aprendizagem. 
 

O vinculo afetivo e a motivação é essencial para uma inclusão com 

qualidade. O professor deve buscar e manter contato visual com aluno, 

estimular a comunicação, propor atividades inclusivas com toda a turma, 

propiciar e mediar às brincadeiras entre o grupo, usar uma linguagem 

simples, clara e firme. (MANTOAN, 1997, p. 97) 

 

É necessário que se utilizem de todos os recursos disponíveis para ensinar, 

computadores, livros, músicas, que se observem os interesses da criança, e utilizem-nos 

como motivadores para facilitar a aprendizagem, penetrem no mundo autista para 

entender como esta criança aprende. Para muitas dessas crianças, o estímulo auditivo, 

visual ou tátil pode ser muito reforçador e controla o comportamento de atenção da 

criança durante as atividades.  

É fundamental ter um material adaptado que facilite a aprendizagem e ajude a 

criança a ficar atenta e realizar as atividades com motivação e atenção, dispensando a 

ajuda intrusiva do professor. Por exemplo, ao observar que a criança se interessa por um 

determinado desenho animado (pica-pau), o professor pode adaptar atividades de 

matemática com imagens desta animação para a criança parear com os números.  

Outra mudança importante, além da confecção do material, é a disponibilização 

no ambiente de dicas visuais, ordem e previsibilidade, que são muito importantes, as 

pistas visuais irão ajudar a criança a prever os efeitos do seu ambiente e reduzir o medo 

do desconhecido (quadro de rotina, cartolinas com palavras escritas), dicas auditivas 

(vinhetas que cantem o que a criança precisa fazer, instrução verbal), dicas gestuais 

(gestos que indiquem o que a criança precisa fazer) e, por fim, dicas físicas (o professor 

pega na mão da criança para ela poder realizar a atividade); é importante salientar que 

essas dicas devem ser retiradas gradualmente para garantirmos a independência nas 

atividades. 

 

3 Metodologia 

  

A pesquisa bibliográfica foi realizada com estudos de livros e trabalhos 

acadêmicos selecionados na biblioteca das Faculdades Network e sites acadêmicos e 

também contou com uma pesquisa de campo realizada com especialista que trabalham 

diretamente com a Inclusão Escolar. Foi feita prévia leitura, com posterior fichamento 

dos conteúdos mais importantes que ajudaram a compor a pesquisa relativa ao tema 

Inclusão Escolar de Alunos Autista na Rede Regular de Ensino.  

Quanto à metodologia geral empregada, desenvolvemos uma pesquisa 

qualitativa baseada na descoberta de dados relativos ao tema da pesquisa, sendo estes 

interpretados á luz dos autores pesquisados. 
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Já quanto à pesquisa definida pelo tipo de pergunta, tratou-se de uma do tipo 

levantamento, em que foi verificado se a escola pesquisada desenvolve algum tipo de 

trabalho voltado para a temática Inclusão Escolar dos Alunos Autista na Rede Regular 

de Ensino. Após isso, foi feito um relatório sobre tais publicações. 

Tratou-se, portanto, quanto à finalidade prática, de resolver os seguintes 

problemas: Como funciona a inclusão escolar de alunos autistas? É possível inserir 

alunos com transtorno autista no modelo de escola inclusiva? 

 

4 Resultados e Discussões 

  

Os resultados foram analisados com base em um questionário, que foi 

respondido pelos seguintes profissionais da área da Inclusão Escolar: Psicóloga, 

Professora AEE (Atendimento Educacional Especializado) e Professora do Ensino 

Regular. 

Quando perguntado quais os elementos necessários para que haja a inclusão de 

alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi respondido que, de acordo com a 

Psicóloga, o importante é acompanhamento individualizado da criança, intervenção de 

acordo com as habilidades em defasagem, manipulação do ambiente, se necessário, 

adaptação curricular. Já a Professora do AEE tem como opinião que a inclusão não deve 

ser apenas um desafio do professor, mas sim de toda a escola e da rede de ensino, afinal 

os educadores têm que entender o autismo, compreender que aquele aluno processa as 

informações de maneiras diferentes, tem resistência a mudanças, pode ser mais sensível 

ao barulho. Cada uma dessas especificidades exige adaptação na rotina.  

É preciso, então, criar uma rede de apoio em que o professor da turma regular, o 

profissional do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o coordenador 

pedagógico, atuem em conjunto. Há que se mobilizar, também, diretores, funcionários, 

pais e alunos, de modo a envolvê-los em um projeto de escola inclusiva, na qual as 

diferenças são respeitadas e utilizadas em prol da aprendizagem. Já a resposta da 

Professora do Ensino Regular entende que, antes de olhar para o diagnóstico, temos que 

atentar para as particularidades constituídas através das vivências, aprendizagens 

estabelecidas. Atentar também para avaliação, pois permite que o educador conheça o 

caminho da aprendizagem do aluno com TEA. 

 De acordo com a concepção de inclusão, temos como opinião da Psicóloga 

que a Inclusão significa fazer parte de fato das propostas pedagógicas da escola, estar 

inserido ao contexto, olhar que também a Professora do AEE e a Professora Ensino 

Regular têm sobre o assunto, afirmando que a Inclusão tem que respeitar as diferenças e 

aceitar que não teremos mais na escola sala de aulas heterogênicas. Cada um é um, não 

dá para deixar ninguém para trás. Inclusão é garantir acesso à educação de qualidade, 

independente das especialidades de aprender de cada indivíduo.  

 Quando interrogadas sobre as escolas estarem capacitadas para receber 

alunos e possuírem estruturas físicas e os recursos necessários para atender alunos com 

TEA, a resposta foi apenas um não, visto que muito há que mudar ainda.  Em relação à 

resposta dada pela professora da rede regular de ensino, esta afirma que os professores 

desse setor estão preparados para receber alunos. A Psicóloga tem opinião formada de 

que, atualmente, tem se falado muito sobre inclusão, o que levou muitos profissionais a 

buscarem novos conhecimentos, no entanto, dizer que estão preparados, ela afirma que 

ainda não. Já a Professora do AEE e a Professora do ensino regular acham que o papel 

do professor é ser regente de classe, e não especialista em deficiência.  

 Assim, percebe-se que os educadores precisam rever a todo instante sua 

prática para promover a inclusão e garantir acesso e permanência de todos os seus 
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alunos na escola. Se o aluno não aprender do jeito que a professora está ensinando, é 

necessário mudar as estratégias para chegar a um mesmo objetivo. O professor não 

necessita ser especialista em deficiência para ensinar habilidades em sala de aula para 

um aluno com alguma deficiência. O que ele deve é estudar para aprimorar a prática e 

estar disposto a contribuir com a educação da criança em questão. 

Sobre se a capacitação dos professores para trabalharem com educação especial 

é um primeiro passo para uma educação de qualidade, as três deram a mesma resposta, 

que sim, no entanto, salientam que os professores necessitam também da parte prática, 

não só a capacitação, é também um olhar diferenciado e a aceitação para o aluno com 

TEA. 

Quando questionadas sobre a situação atual da inclusão no Brasil, ambas 

responderam que esta vem caminhando, a passos curtos e lentos. Se olharmos a primeira 

década atrás e a compararmos com a que estamos vivendo, é possível perceber grandes 

avanços, por outro lado, se olharmos para países de primeiro mundo, percebemos o 

quanto ainda temos que caminhar, pois falar de inclusão, em nossa sociedade, é um 

desafio, porque, simplesmente, esta dita sociedade possui barreiras para separar as 

escolas regulares dos alunos com necessidades especiais. A primeira, e mais difícil, é o 

preconceito. A segunda é a estrutura física, que, embora não seja tão difícil de ser 

superada, o poder público não tem disponibilizado verbas suficientes para que sejam 

superadas. Outra ainda é a falta de conhecimento a respeito dos direitos dos deficientes 

por parte dos seus familiares. Como lutar por seus direitos se não sabe nem mesmo que 

eles existem¿ Dessa forma, é urgente o início de um trabalho de divulgação dos direitos 

que os deficientes possuem, para que, assim, elas possam lutar.  

Quanto às nossas escolas, de fato, elas não estão mesmo preparadas para recebê-

los. Entretanto, se for esperar que ela se prepare literalmente, esta inclusão demorará em 

ocorrer. Dessa forma, é que preciso que as escolas deem o primeiro passo para o 

processo de inclusão, que é aceita para que ele se matricule. 

Quando perguntado se a real inclusão tem colaborado para a inserção do aluno 

com TAE na sociedade, elas responderam que, se estivermos falando de alunos que têm 

oportunidades pedagógicas e terapêuticas de qualidade, pensamos que sim, porque, em 

algumas escolas, essa inclusão já acontece. Se a equipe pedagógica, professores e a 

escola resolvessem abraçar a causa, irem à busca de conhecimento específico para 

trabalhar habilidades com esse aluno, organizar rotina, material, é possível colaborar. 

Do contrário, não. 

Em relação àqueles alunos, os quais já passaram pela escola regular, não se 

sentiram apoiados e não querem mais voltar, a Psicóloga acha que no caso da 

psicologia, em primeiro lugar, é acolher essa família, pois, na maioria das vezes, são 

elas que não querem levar seus filhos, e não o próprio aluno que não quer mais voltar lá. 

O segundo passo é acompanhar de perto essa inclusão, apoiando e auxiliando a escola e 

ainda contar com um acompanhante terapêutico na escola caso necessário.  

Já a Professora AEE pensa que, mesmo sem apoio, o aluno deve permanecer na 

escola, uma vez que as escolas especiais não atendem alunos desde que este apresente 

um quadro pervasivo (são alunos que necessitam de apoio para as condições mínimas de 

vida) de deficiente intelectual. Aluno em idade escolar deve obrigatoriamente estar 

matriculado em escola comum e receber educação de qualidade. E a Professora do 

Ensino Regular pensa que devemos oferecer outro tipo de atendimento que visa o 

desenvolvimento das habilidades. 

E, para finalizar, gostaríamos de saber qual é o tipo de aluno (qual gravidade) 

que deverá frequentar a escola especial, e todas afirmaram que devemos considerar as 

habilidades que essa criança ou adolescente tem, nunca olhar apenas a deficiência. 
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5 Considerações finais 

  

Concluímos que o tema Inclusão, na prática, não funciona tão bem assim. 

Precisamos melhorar muito para poder atender os alunos com TEA e temos que ter um 

olhar diferenciado para eles. Não é somente estar capacitado, mas também querer 

atendê-los, seguindo a necessidade de cada um, já que cada criança com TEA responde 

a um determinado estímulo diferente. 

A inclusão vai além de uma sala de aula, porque, antes de inclui-los na sala de 

aula, devemos inclui-los na sociedade, pois seria o primeiro passo. Precisamos entender 

e compreender a necessidade de cada um e trabalhar com amor, carinho e paciência, 

seria o primeiro passo para a inclusão funcionar. 
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PROTAGONISMO JUVENIL NA DANÇA 
 

Roseli Moreira dos Santos Blanco7 

 
RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre o protagonismo juvenil na dança, 

baseado em análise do espetáculo Milágrimas do professor de dança e coreógrafo Ivaldo 

Bertazzo, privilegiando o enfoque ao Grupo do Projeto Dança Comunidade/SESC, com 

jovens em condições de pobreza, oriundo de favelas. Ivaldo Bertazzo se utiliza da dança 

e da expressão corporal, atividade de criação que leva ao conhecimento e exploração do 

próprio corpo, gerando autoconsciência e reconhecimento da própria individualidade, 

ajudando a enxergar esses jovens como indivíduos ativos e em pleno processo de 

formação de sua identidade. Neste contexto de descoberta dos mecanismos do próprio 

corpo e das possibilidades de sua utilização, considero que, através da arte, existe uma 

busca de transformação do ser humano. 

 

Palavras-chave: Protagonismo Juvenil – Dança – Inserção Social. 

 

 

ABSTRACT 

This research had as objective make a reflexion about teenager’s leadership in dance, 

based on the spectacle Milágrimas, from the dance teacher and coreograph Ivaldo 

Bertazzo, focusing the preference of the Grupo do Projeto de Dança Comunidade/SESC 

for teenagers living in poverty in slums. Ivaldo Bertazzo uses the dance and the 

corporal expression, activity of creation which takes to knowledge of the self 

individuality, helping to see that teenagers as complete individuals, active and in 

process of construction of their indentities. In this context of discovery of the mecanisms 

of their bodies and the possibilites of these, I think that, through the art, there is a 

search of transformation of human. 

 

Keywords: Teenager’s Leadership – Dance – Social Inclusion. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Professora de Ginástica e Dança do curso de Educação Física das Faculdades Network, Nova Odessa, 

SP, e-mail: rose-blanco@uol.com.br 
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1 Introdução 

  

Ivaldo Bertazzo, com o seu Grupo Dança Comunidade e em parceria com o 

SESC, nos traz uma perspectiva de como o jovem pode ser atuante, inserindo e 

acrescentando novos conhecimentos aos que já possui, crescendo como cidadão 

participativo e pensante.O projeto Dança Comunidade foi criado com o intuito de 

capacitar jovens da região metropolitana de São Paulo, para o mercado de trabalho e o 

exercício de cidadania, com a participação de jovens com idades entre 14 e 29 anos, de 

ONGS paulistanas, numa parceria de Ivaldo Bertazzo e SESC / SP. 

Ivaldo Bertazzo é professor de dança, coreógrafo e educador corporal. É o 

criador do método de Reeducação do Movimento, desenvolvido ao longo de 30 anos de 

estudos e experiências sobre a dança e o corpo. Em sua trajetória de sucesso, já 

coreografou mais de 35 espetáculos, com bailarinos profissionais e com cidadãos 

dançantes (nome dado por ele para pessoas comuns, que se integram na dança). Ele 

aplica seus conhecimentos em cursos e palestras na sua escola do movimento. Os seus 

espetáculos são pautados por questões sociais e culturais brasileiras.   

Segundo Danilo Santos Miranda (2004), Diretor Regional do SESC/SP, a linha 

de trabalho do SESC é sempre direcionada para o âmbito educacional, independente da 

área trabalhada: cultural, atividade física, meio ambiente, atividade social:     

 

 
(...) A perspectiva é fazer pensar, provocar, discutir e dar condições ás 

pessoas, através da música, do teatro, da dança, das comunicações em geral, 

das  atividades artesanais, do esporte, da atividade física em geral, da relação 

com o meio ambiente, da relação com a sociedade, consigo mesmo, com a 

cidade (...) (MIRANDA, Danilo Santos, 2004). 

 

 

Em sua abordagem, o Diretor Regional do SESC/SP, fala da coerência de Ivaldo 

com a proposta do SESC, trazendo um grupo que é trabalhado, durante um determinado 

tempo, passando-lhes informações, elementos básicos na lida com o corpo e os 

movimentos, aplicando os conteúdos estéticos, artísticos, como a música, a beleza e o 

conjunto, fatores essenciais do projeto. Outra das questões abordadas por ele, fala do 

trabalho em conjunto, como parte essencial do projeto, valorizando o fazer coletivo, por 

gerar um amadurecimento, uma evolução de todo o grupo. 

Ivaldo trabalhou por três anos com jovens do Complexo da Maré (Rio de 

Janeiro), vindo em seguida para São Paulo, onde iniciou o Projeto Dança Comunidade, 

com um novo grupo de jovens de sete ONGS paulistanas, que já trabalhavam em suas 

comunidades, com seus professores. Cada um trouxe uma bagagem de experiências bem 

distintas e interesses diversos. O primeiro trabalho culminou com a apresentação do 

espetáculo “SAMWAAD – Rua do Encontro”, com estréia em 2004, no SESC 

Belenzinho. 

A opção de Ivaldo Bertazzo pelo “protagonismo juvenil” indica, assim, outra 

forma de pensar o corpo e suas necessidades. Este estudo, portanto, revê a própria 

perspectiva de ensino da Educação Física. Nesse enfoque, o protagonismo juvenil é 

tratado como a atuação de adolescentes e jovens através de uma participação 

construtiva, como agente principal que desempenha o primeiro lugar em um 

acontecimento. Problematizando a dança como um dos elementos da Educação Física, 

discutido através da abordagem crítico-superadora (Coletivo de Autores, 1992) e da 

proposta de Ivaldo Bertazzo, é possível questionar a perspectiva tradicional da 

Educação Física, cuja metodologia proposta se coloca a favor do jovem como parte do 
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processo de construção do conhecimento, envolvendo, ainda, os interesses das camadas 

populares. 

 Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, através da qual, 

considerar-se-á para o desenvolvimento e análise do tema: 

 
Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 

unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, 

manuscritos, registros audiovisuais e sonoros, imagens, sem modificações, 

independentemente do período decorrido desde a primeira publicação 

(ABNT, 2000).  

 

Como principal fonte de estudo, destaco os DVDs 1 e 2 de Milágrimas. No 

DVD 1 consta o espetáculo de dança, cenas comentadas e show da trilha sonora e, no 

DVD 2, o documentário Milágrimas, Por Nós, Projeto Dança Comunidade/SESC 

composta por depoimentos, núcleo Sócio educacional e programas Educativos. 

O trabalho deste professor tem sido acompanhado por mim, em outras de suas 

realizações, pelo fato do assunto ser pertinente a minha área de atuação. A experiência 

de assistir ao espetáculo Milágrimas, quando o mesmo esteve no SESC/Campinas em 

novembro de 2006, levou-me a considerar, como fontes secundárias de estudo. 

 
 Folder de divulgação do espetáculo Milágrimas; 

 Livros publicados por Ivaldo Bertazzo; 

 Site oficial de Ivaldo Bertazzo e o da empresa Votorantim, uma das 

patrocinadoras do espetáculo. 
 

Seguindo tal perspectiva, no capítulo  intitulado Adolescência, procuro discorrer 

sobre o jovem, público alvo do Projeto Dança Comunidade/SESC, onde a grande 

maioria se encontra na fase em questão (adolescência). 

As mudanças ocasionadas neste período, considerado de transição, são 

abordadas, dentro da perspectiva da realidade em que eles se encontram, ou seja, jovens 

pobres e de periferia. A somatória de sua condição social e financeira, juntamente com 

as demais ocorrências da adolescência. Em contrapartida, destaco a partir do estudo do 

Projeto Dança Comunidade, as mudanças benéficas e inclusivas que a dança pode 

proporcionar, através de um método bem direcionado.   

Julgo necessário destacar que, estando o jovem em processo de formação, os 

caminhos da dança utilizados por Bertazzo podem influenciar a personalidade e 

identidade destes jovens dançarinos, ofertando novos conhecimentos e possibilidades. 

Como diz a frase do espetáculo MILÁGRIMAS: “A cada mil lágrimas sai um milagre”. 

Que o milagre multiplique-se e frutifique cada vez mais, em prol de nossos jovens.  

A intenção deste trabalho é refletir sobre a dança e seu papel no processo 

pedagógico como manifestação cultural e pessoal do indivíduo, procurando visualizar o 

jovem e a sua forma de lidar com esse conteúdo, pensando o protagonismo juvenil na 

dança, baseado em análise do espetáculo Milágrimas do professor de dança e coreógrafo 

Ivaldo Bertazzo, privilegiando o enfoque ao grupo do Projeto Dança 

Comunidade/SESC, composto por jovens em condições de pobreza, oriundos da 

periferia e de favelas. 

Este trabalho se justifica, pelo fato da dança ser um dos elementos de atuação da 

área da educação física. Um dos motivos de interesse pessoal por essa área é o fato de 

lidar com jovens, durante meus últimos 35 anos, com um trabalho voltado para a dança 

e teatro, baseado em uma exploração e utilização do repertório motor individual, o 

transformando num fazer coletivo e criativo.   
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A corrente crítico-superadora (SOARES, 1992) vem ao encontro da proposta de 

inclusão desses jovens na sociedade de maneira mais efetiva, rompendo com 

características discriminatórias, além de proporcionar aos mesmos, a possibilidade de 

expressão e reconhecimento, tanto social como profissional.  

Uma das características mais importantes dessa corrente é a proximidade com a 

realidade, o que vem proporcionar ao jovem uma maior reflexão sobre os problemas da 

sociedade, além de motivá-lo a buscar uma mudança para essas questões. Essa 

motivação é causada pela forma de tratamento aplicada onde a crítica e a imposição são 

substituídas pelo incentivo e a participação, que buscam numa discussão coletiva, 

alcançar a meta desejada. A participação efetiva de seus membros valoriza o processo 

de aprendizagem, além de trazer maior inclusão e auto-estima aos seus integrantes.   

 Abre-se, a partir deste estudo, uma possibilidade de pensar o trabalho com a 

educação física, atuando, através da cultura corporal, em prol da formação integral do 

indivíduo. 

 

2 Adolescência 

 

O corpo tem as suas próprias inscrições, baseadas em nossas bases 

sensoriais, tendo por isso, em seus movimentos, uma informação pessoal 

muito grande e extremamente importante no processo de individualização e 

personalização do indivíduo (Bertazzo, 2005).  

 

Nas palavras de Bertazzo8 (2005), o indivíduo é um ser único, formado por suas 

experiências, influenciado, portanto, pela sociedade em que está inserido. A percepção 

do mundo é subjetivada, coerente a uma forma particular de ver e sentir o mundo, cujas 

marcas em seu corpo – gestos, comportamentos, conhecimento - resultam de 

experiências pessoais, fator este primordial para a formação.  

Wanderley Santos da Silva (2004), dançarino do Dança Comunidade, expressa 

bem a diversidade nas formas de pensar e de agir, passível de serem encontradas nos 

espaços sociais, tal qual se configura o projeto. Segundo o dançarino: 

 

Para mim, o Ivaldo foi mais que um professor, foi um ser humano que soube 

me entender. Assim, dentro do grupo, muitas pessoas discriminam outra 

pessoa, (...) por causa do cabelo, por causa do jeito de andar, do jeito de falar, 

dos acessórios que usa. Ele foi um dos primeiros que eu vi agir assim, 

pegando pessoas de várias culturas, de vários jeitos e colocar num grupo só 

(SILVA, 2004, apud BERTAZZO).  

                                                           
8 Não há dados conclusivos acerca da opção de Bertazzo por trabalhar com o público adolescente. Porém 

tudo indica que sua opção relaciona-se  à questão formativa, pois ele fala muito de inclusão do corpo na 

sociedade, do corpo da periferia, e isso vem ao encontro da linha de trabalho adotada pelo SESC. 
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A idade dos jovens que participam do Projeto Dança Comunidade (14 a 29 anos) 

coincide, para muitos, ao período considerado adolescência, ou seja, uma fase entre a 

infância e a vida adulta. Este período é caracterizado por grandes mudanças no 

indivíduo, tanto nas questões físicas, sociais e psicológicas. 

No caso, o limite de idade estabelecido como entrada na  adolescência, tem uma  

perspectiva biológica, ou seja, todas as transformações são explicadas em decorrência 

do desenvolvimento físico do indivíduo. Assim, o grande impasse, não é a fase 

considerada de entrada na adolescência e sim a saída da mesma, pois não há um marco, 

um procedimento, que defina quando o jovem se torna um adulto. A moratória 

comentada por Calligaris (2000) é, segundo o ele, fruto dessa indefinição. Segundo 

Calligaris: 

 

Como ninguém sabe direito o que é um homem ou uma mulher, ninguém 

sabe também o que é preciso para que um adolescente se torne um adulto. O 

critério simples de maturação física é descartado. Falta uma lista estabelecida 

de provas rituais (CALLIGARIS, 2000, p. 21).   

 

Ao adolescente resta a espera, pois ser considerado um adulto é um 

procedimento que não depende dele, e sim do julgamento dos adultos. Porém, é visível 

que, esse reconhecimento está diretamente ligado à produção, à conceitos de 

independência financeira. 

Soma-se a isso o fato de vivermos em uma cultura individualista, onde se espera 

de seus membros mais jovens, que suas conquistas ultrapassem os padrões alcançados 

pelos seus antecessores, ou seja: “subir na vida”. Esse fator é gerador de uma pressão a 

mais sobre esse grupo etário, que, através de um sucesso alcançado, pode passar a ser 

reconhecido como um adulto, pela geração de renda, que vem a contribuir para o 

sustento e manutenção familiar. 

Segundo Calligaris (2000), esse momento pode causar um turbilhão dentro do 

jovem, que muitas vezes se sente “estranho”, não se encaixando com facilidade a tantas 

modificações na sua vida, inclusive pela sociedade, que passa a tratá-lo de uma forma 

diferenciada da costumeira. Tal insegurança e deslocamento são expressos em seu 

próprio corpo, sentidas nas mudanças físicas nem sempre prazerosas. Conforme 

explicita o autor:  

 

O adolescente se olha no espelho e se acha diferente. Constata facilmente que 

perdeu aquela graça infantil que, em nossa cultura, parece garantir o amor 

incondicional dos adultos, sua proteção e solicitude imediatas. 

(CALLIGARIS, 2000, p.24) 

 

Devido à falta desse olhar afetivo que ele recebia quando criança e à falta de 

reconhecimento como um adulto, um igual, o jovem vivencia uma fase de insegurança, 

muitas vezes exacerbada pela dificuldade de convívio com outros, tanto adultos, quanto 

aos de seu mesmo grupo etário. 
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A sociedade julga, talvez por uma questão cultural, que essa fase é um período 

de plena felicidade. No entanto, verifica-se que essa interpretação nem sempre é correta, 

pois o jovem impossibilitado de ser reconhecido como um par, pelos adultos, passa por 

um período onde é privado de autonomia, pela qual esperou a partir do instante que se 

olha no espelho e se vê transformado, ou seja, diferente da figura infantil que antes 

exibia. 

Calligaris (2000) analisa a fase da adolescência como moratória, ou seja, um 

tempo neutro, de espera, momento em que não se é mais criança, mas também não é 

reconhecido pela nossa sociedade como adulto. O corpo adolescente já apresenta a 

maturação necessária para buscar sucesso amoroso/sexual, e ele já consegue assimilar 

os valores difundidos pela nossa sociedade, em busca de um bom desempenho 

financeiro/social, mas não tem autorização para realizá-los. 

A moratória gera no jovem uma sensação de desprestígio e ele acaba confuso, 

não se reconhecendo neste contexto, muitas vezes se rebelando e agindo de forma 

contestadora, contrapondo-se aos valores impostos por nossa sociedade.  

Segundo Calligaris (2000): 

 

A imposição dessa moratória já seria razão suficiente para que a adolescência 

assim criada e mantida fosse uma época da vida no mínimo inquieta. Afinal, 

não seria estranho, que moças e rapazes nos reservassem alguma surpresa 

desagradável, uma vez impedidos de se realizar como seus corpos 

permitiriam, não reconhecidos como pares e adultos pela comunidade, logo 

quando passam a se julgar enfim competitivos (CALLIGARIS, 2000, p.16). 

 

O autor aponta que, pela necessidade de identificação conjunta, os jovens se 

agregam formando um grupo social restrito, onde eles possam ser reconhecidos como 

iguais e, onde o adulto é deixado de fora. Nesse grupo, o jovem consegue se sentir 

respeitado e um membro dessa comunidade.  

Esse procedimento gregário dos jovens, associado á uma gama de escolhas 

morais que nessa fase ele começa a fazer, pode ser direcionado para muitas esferas, 

desde um grupo de amizades, de estilos e gostos parecidos, até gangues. 

Num período de transição, caracterizado por mudanças intensas, o jovem faz 

escolhas que vão afetar profundamente a futura fase “adulta”. Considerado, muitas 

vezes, como uma ameaça, a formação de grupos de jovens costumam causar apreensão, 

pelo seu comportamento questionador e transgressor, que busca seu reconhecimento, 

reagindo de maneira não convencional e, muitas vezes, contrariando o que a sociedade 

espera dele. 

Nesse processo formativo, e principalmente, relacionado ao local onde reside 

(periferia e favelas), ele se depara diariamente com a violência, que gera insegurança, 

associada a fatores como a criminalidade, tráfico e consumo de drogas, prostituição, 

assassinatos, pobreza, etc. 
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Dentre os fatores que poderão interferir em sua formação de personalidade, estão 

a falta de perspectivas, muitas vezes ocasionadas pelo desemprego, dificuldade de 

acesso á educação e bens culturais, desagregação familiar (muitas famílias são 

monoparentais), sexualidade, saúde e gravidez precoce. 

As manifestações dos jovens podem ser baseadas na delinqüência, no consumo 

de drogas, a críticas de nossa sociedade e, em outros procedimentos que venham a 

desafiar a aprovação dos adultos.  

Como já citado por Bertazzo (2005), essa é a fase da descoberta, onde há uma 

maior definição de personalidade. Nesse momento, a inserção de conhecimentos e 

vivências, podem ser cruciais, para a formação do mesmo, colaborando para que ele se 

torne uma indivíduo mais crítico e mais consciente, em vários aspectos. Segundo o 

autor (2004), todo esse processo tem intenções do jovem: “A questão é aprendizado e 

palco, luzes, brilho, público, reconhecendo esse desenvolvimento”. O jovem, segundo 

ele, “tem que construir, elaborar, refinar, para ser escutado, percebido e aceito na 

sociedade”. 

Movidos por um gosto comum - a dança - os jovens do Projeto Dança 

Comunidade conseguem se agregar de uma forma prazerosa, vencendo fases e inibições 

ligadas à aceitação da mudança do corpo, cujo período é marcado pelo jeito meio 

“desengonçado” de se movimentar e conviver com tantas alterações físicas. Essa 

identificação comum, ligada ainda a essa assistência bem cercada da equipe do Projeto 

Dança Comunidade, gera uma segurança, um acolhimento, em que o jovem pode ouvir 

e ser ouvido, além de se expressar. 

O projeto em questão traz ao jovem uma possibilidade de realização e de 

reconhecimento, por todo o amparo que oferece, levando esse indivíduo a sentir-se 

valorizado e capaz de alcançar a sua sonhada independência.  

Danilo dos Santos Miranda, Diretor do SESC, em sua fala no DVD Samwaad-

Rua do Encontro, discorre sobre a evolução dos jovens e de seu amadurecimento no 

Projeto Dança Comunidade, traçando um paralelo entre a projeção pessoal que os 

integrantes alcançam em relação ao público, passando a ser identificados com certa 

notoriedade pelos mesmos. Associados às responsabilidades que tal participação gera,  

influenciam nos cuidado que cada um passa a ter consigo mesmo, zelando  melhor por 

suas vidas e pelas coisas que os cercam. Isso os faz refletir, pensar nos caminhos que 

irão seguir, além de fazê-los pensar no coletivo, no resultado alcançado por todos e na 

importância da construção em conjunto, para a eficácia do processo.  

Segundo Miranda (2004): 

 

(...) Então é o protagonismo inserido num processo, então ela é educativa 

também para a platéia, para quem vai lá assistir, que é um trabalho social 

feito numa perspectiva de respeito e valorização, de humanização, de 

evolução do indivíduo enquanto ser humano, que pode contribuir mais ainda 

para a sociedade e, naturalmente, isso atinge as pessoas. A intenção não é 

tocá-las apenas por esse lado, mas também por esse lado (MIRANDA, 

Danilo dos Santos, 2004). 
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Em sua dissertação de mestrado, Sarto (2007) aplicou um questionário a um 

grupo de bailarinos desse projeto, onde constatou que a busca pela independência e 

crescimento pessoal, foi um dos grandes motivadores de permanência desses indivíduos 

dentro desse grupo, imbuídos no sonho de profissionalização, que era um patamar 

alcançado por grande parte deles, no momento. 

No entanto, a proposta do projeto não atinge a todos da mesma forma. Alguns 

desistem, outros se frustram e, para a maioria, as dificuldades superadas se devem aos 

seus sonhos e metas, além do prazer que encontram na dança. 

Mediante questionamentos diversos aos dançarinos, em relação à permanência 

no projeto, as respostas expostas pela autora, embora variadas, convergiam para 

questões relativas ao prazer, reconhecimento na sociedade, e formação profissional. É 

interessante verificar que, embora a maioria dos participantes do projeto encare a dança 

hoje como uma profissão, não a descarta como alvo de prazer, satisfação e diversão, o 

que nos leva a pensar que o método aplicado foi bem sucedido, na sua concepção 

educacional e formativa. 

Um dos sujeitos entrevistados explicita tais pressupostas, afirmando: “Eu a vejo 

(a dança) como meu refúgio, como profissão, em primeiro lugar, depois como arte que 

atinge muitas pessoas e como algo que me dá prazer” (SARTO, 2007, p. 54). 

Outro fato descrito por Sarto (2007), está relacionado á laços familiares, onde há 

muitos depoimentos citando suas famílias como ponto de apoio ou de divergência. Um 

dos sujeitos entrevistados fala sobre a triste experiência de nunca ter tido o 

reconhecimento de seus familiares, sendo alvo apenas de críticas. 

O sentimento que se verifica entre muitos dos entrevistados é que, com o 

surgimento do grupo formou-se, para eles, uma nova família, “sem laços de sangue”, 

onde eles dividem as alegrias, ansiedades e responsabilidades. Percebe-se ainda, que o 

Projeto Dança Comunidade serviu para união e reconhecimento de muitos jovens em 

relação á suas famílias. 

Em depoimento do dançarino Wanderley Santos da Silva (2004), para o DVD 

SAMWAAD, indica que: 

 

O que, mais me marcou no espetáculo e no palco, foi a presença da minha 

mãe, quando ela foi assistir o primeiro dia do espetáculo, a abertura, assim... 

Ela nunca tinha visto o meu trabalho, desde grafite, a dança, nunca tinha 

visto, (...) um dos primeiros que ela pode apreciar, assim, ela gostou muito, 

ela chorou... aí eu... Putz, a velha chorou, foi muito legal (SILVA, 2004, apud 

BERTAZZO). 

 

O acolhimento dado a esse grupo proporcionou um grande crescimento de seus 

membros, contribuindo para que eles viessem a ultrapassar a barreira da moratória de 

uma maneira mais feliz e menos traumática, além de proporcionar de forma digna, a sua 

inserção no mundo considerado adulto.  
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Numa fase de tantas incertezas, da busca de uma profissão, essa atenção, somada 

ao convívio com outros jovens são de grande valia. O acolhimento, e até mesmo o 

refúgio dos problemas cotidianos, podem trazer um conforto, uma tranqüilidade. Essa 

comparação a uma família soa acolhedora, principalmente para aqueles que não 

encontram apoio fora do Projeto. 

 

3 Considerações Finais 

No contexto do trabalho do Projeto Dança Comunidade, é claro o enfoque ao 

protagonismo, oportunizando, a esses jovens, possibilidades de ver e de serem vistos. 

Segundo Ricci (2002),: 

 

(...) qualquer projeto que tenha por objetivo incentivar ou promover o 

protagonismo juvenil parte do princípio que o adolescente ou jovem possui 

capacidade política de um cidadão (RICCI, 2002, p.1). 

 

O protagonismo nos leva a crer na criação de posturas e ações capazes de escutar 

os jovens e de oportunizar a sua ação. Dentro desse contexto, essa inclusão depende de 

uma rede de apoio, que vai desde o contexto familiar ao comunitário.  

Considerando a Educação Física e, em especial, os princípios da corrente crítico-

superadora, é possível identificar os três objetivos atingidos através do trabalho do 

Projeto: o resgate histórico, relevância social e os elementos da cultura corporal.  

Refletir sobre o protagonismo juvenil na dança baseado em análise do espetáculo 

Milágrimas do professor de dança e coreógrafo Ivaldo Bertazzo, seguindo o objetivo 

inicial deste estudo, possibilitou um entendimento aprofundado sobre a perspectiva do 

ensinar, como algo primordial e decisivo. 

A Educação Física, tal qual as demais disciplinas escolares, deve considerar as 

características do público com o qual está trabalhando. No caso, é importante destacar 

que, para Bertazzo, é essencial o destaque à origem destes, que vivem em condições de 

pobreza, oriundos de favelas, além da experiência com a dança e com a expressão dos 

sentimentos. Tais marcas corporais pautam tanto as aulas do coreógrafo, como também 

orientam a assimilação de conhecimentos e descobertas, no processo de construção da 

identidade do jovem... Pode-se dizer que acredito ser este o objetivo educacional 

assumindo uma forma que, conforme discutido ao longo do estudo, oportuniza o 

crescimento integral, marcado por risos e choros, pelo trabalho árduo e persistente, 

confirmando a singularidade da experiência daqueles que passaram pelo Projeto Dança 

Comunidade. 

Dentro da expectativa de muitos, de se manterem no mercado profissional da 

dança, seria importante verificar até que ponto eles conseguiram ou mantiveram essa 

intenção. Outro fator relevante seria a verificação de que, passaram à frente o 

conhecimento adquirido, atuando como multiplicadores desse  conhecimento.  
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Bertazzo não termina o projeto em Milágrimas. Em 20 de junho de 2007, o 

portal SESCSP divulga: “Mar de Gente estréia no SESC Vila Mariana.” Expõe um 

misto de alegria e emoção na fotografia de divulgação, apresentando imagem dos 

bailarinos do Projeto Dança Comunidade/SESCSP. Abaixo da imagem, o anúncio do 

“Primeiro trabalho da Cia. TeatroDança Ivaldo Bertazzo tem como tema central o olhar 

do artista sobre a evolução do homem”. 

O texto em questão nos dá a notícia da criação da Companhia como “resultado 

de um trabalho de quatro anos de capacitação de jovens para o ingresso no mercado de 

trabalho artístico”. Muitos já possuíam a DRT, sendo bailarinos profissionais. Agora 

todos9 gozam desse status, conquistado com um trabalho árduo. Em especial, chama 

atenção a seguinte nota: 

 

A base da nova coreografia é o olhar do artista sobre a evolução do homem, 

seu percurso ao longo do tempo, a inserção do mundo atual e suas 

possibilidades de sobrevivência no futuro. “não quero fazer uma crítica 

destrutiva ao mundo moderno, mas uma proposta de reflexão”, explica 

Bertazzo (Portal SESCSP, 2007, p.1). 

 

 Suas palavras nos levam a realmente pensar, pois a arte imita a vida, ou 

seja, reflete o conhecimento e vivências de cada um... Ivaldo reflete claramente o seu 

pensamento e dos jovens em questão. 

Assim, através da análise do trabalho de Bertazzo, foi possível compreender uma 

outra forma de pensar a educação física e o corpo. A história, a cultura, a sensação se 

“ser capaz” e de fazer parte de um projeto são fundamentais para pensar tanto a forma 

de ensinar tanto a dança como o esporte, a ginástica, a luta ou o jogo. 

Além da análise, desejo que este texto permita ao leitor um outro olhar sobre o 

processo de inserção social do jovem. Não há negação de sua condição de vida, mas 

Bertazzo apresenta uma possível interpretação para o trabalho com o adolescente. A 

leitura e análise da obra de Bertazzo são ricas e a leitura deste material não se encerra 

aqui. 

Neste sentido, pretendo dar continuidade a este estudo vislumbrando, dentre 

outras possibilidades, refletir acerca do futuro dos jovens integrantes e ex-integrantes do 

Projeto. Que rumo tomou suas vidas? Trata-se de uma questão que envolve verificar 

como estes jovens conseguiram ultrapassar a moratória da adolescência, adquirindo, 

enfim, o “status” de adulto. 

Milágrimas e o trabalho de Bertazzo servem ao professor como recurso visual e 

estético, mas também como experiência possível de um trabalho realizado 

“corporalmente”, tornando-se, enfim, uma realidade a ser considerada. 

 

 

 

                                                           
9 A Cia. Possui 30 integrantes. 
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO - ALAGOAS 
 

Claudemir Avelino Alves10 

 

 

 

RESUMO 

A Política Educacional pertence ao grupo de Políticas Públicas sociais do país. Este 

instrumento de implementação dos movimentos e referenciais educacionais se faz 

presente através da Legislação Educacional. Assegura da forma democrática, a 

continuidade das políticas educacionais, evitando que cada gestor, ao assumir o 

mandato, modifique ou até revogue tudo o que foi feito por seu antecessor. O Município 

de Maceió consolida, através de mais um instrumento legal, a Gestão Democrática 

como princípio norteador de sua ação. A Secretaria de Educação, em parceria com a 

Comissão Pastoral da Terra e Iteral, vem realizando um mapeamento para traçar um 

diagnóstico acerca das demandas existentes nos assentamentos rurais. A ideia é estender 

para outras regiões de Alagoas, a exemplo de outros municípios do Sertão, Agreste, 

Zona da Mata e Litoral do Estado. Segundo o representante do Movimento de Educação 

de Base (MEB), padre Gabriele Ciprianni, o projeto deve atender, inicialmente, 13 

turmas com média de 15 alunos. Com o apoio do governo, a meta do projeto é ampliar a 

alfabetização nos assentamentos rurais para 60 turmas, totalizando mais de 1.200 

pessoas no campo. O Programa na Ufal está atrelado ao Comitê de Formação 

Continuada, sob a coordenação da vice-reitora Rachel Rocha e Martha Moura, vice-

diretora do Centro de Educação (Cedu). O Comitê acompanha todas as ações e todos os 

eventos e é dotado de cinco eixos: Gestão; Material Didático; Avaliação; 

Monitoramento; e Planejamento. O material didático para execução das atividades, a 

exemplo de livros paradidáticos e jogos, assim como o material para toda equipe 

envolvida, é disponibilizado pelo Ministério da Educação.  

 

Palavras-chave: Políticas públicas da escola. Ensino e alfabetização. 

 

 

ABSTRACT 

The Educational Policy belongs to the social group of Public Policy of the country. This 

implementation tool movements and educational reference is made present through the 

Educational Law. Ensures democratic way, the continuity of educational policy and not 

every manager when taking office, modify or even revoke all that was done by his 

predecessor. The city of Maceio consolidates through another legal instrument, the 

Democratic Management as a guiding principle of their action. The Department of 

Education, in partnership with the Pastoral Land Commission and Iteral, has been 

conducting a mapping to trace a diagnosis about the existing demand in rural 

settlements. The idea is to extend to other regions of Alagoas, like other cities in the 

Hinterland, Agreste, Zona da Mata and State Litoral. According to the representative of 

the Basic Education Movement (MEB), Father Gabriele Ciprianni, the project must 

meet initially 13 classes averaging 15 students. With government support, the project 

goal is to increase literacy in rural settlements for 60 classes, totaling more than 1,200 

people in the field. The Program in Ufal is linked to the Continuing Education 

Committee, coordinated by the vice-rector Rachel and Martha Rocha Moura, vice-

                                                           
10 Licenciando do curso de Educação Física das Faculadades Network, Nova Odessa, SP. E-mail: 
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director of the Center for Education (CEDU). The Committee monitors all actions and 

all events and is equipped with five categories: Management; Courseware; Evaluation; 

Monitoring; and Planning. The teaching materials for implementation of activities, like 

textbooks books and games, as well as the material for the whole team involved, is made 

available by the Ministry of Education. 

 

Keywords: Public policy school . Education and literacy . 

 

 

1 Introdução 

 

O analfabetismo está presente em escala relevante no país desde o período 

colonial, quando as poucas escolas existentes eram privadas a filhos de famílias ricas. 

Atualmente um dos principais fatores para a considerável taxa de analfabetismo é a falta 

de incentivo à população analfabeta de procurar auxílio, o que acaba em agravar outros 

índices como a taxa de desemprego, renda e fome. 

O Brasil é uma república federativa formada pela união de 26 estados 

federados, além do Distrito Federal. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2009 a taxa analfabetismo no país era de 9,02%, sendo a 82ª 

maior do mundo. A unidade federativa com o maior índice é Alagoas, onde 22,52% da 

população é analfabeta, seguido pelo Piauí (21,14%) e Paraíba (20,20%). Já as menores 

taxas são as do Distrito Federal (3,25%), Santa Catarina (3,86%) e Rio de Janeiro 

(4,09%). Entre as regiões, a Região Sul se destaca positivamente como a região com o 

menor percentual de analfabetos, calculada em 4,7% de sua população , e efetivamente, 

a única região com mais de 95% de alfabetização. Em contrapartida, aparece a Região 

Nordeste, com mais de 17% de sua população sendo analfabeta em 2010. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Em Maceió, a Educação Especial tem sido gerida pelo Departamento de 

Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (DEE/SEMED), que tem 

contribuído para a formação continuada dos professores da rede, principalmente 

daqueles que atuam nas SEM*. Atualmente, a política educacional estabelecida como 

prioridade no DEE é a de atendimento educacional especializado (AEE), que tem sido 

financiado única e exclusivamente pelo Ministério da Educação. 

Ainda detentor do maior índice de analfabetismo no país, Alagoas é um dos 

Estados contemplados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

implantado em 2013 pelo Ministério da Educação (MEC) para garantir a alfabetização 

de estudantes de até oito de idade, do primeiro ao terceiro anos do ensino fundamental. 

Constatou-se que nas regiões Norte e Nordeste chega a 35% o percentual de crianças 

que não sabem ler e nem escrever nessa faixa etária e nesses anos escolares.  

Nos dois primeiros anos de execução para a alfabetização das crianças o pacto 

teve como foco ações voltadas para as áreas de Linguagem e Matemática. Em 2015 vão 

se agregar ao conteúdo as ciências sociais e naturais, arte, currículo e diversidade de 

gestão.  

O Pacto tem a parceria das 102 prefeituras alagoanas responsáveis pelo 

transporte, alimentação e hospedagem, quando das ações externas de seus 

representantes, a exemplo dos encontros quinzenais na capital. Para a alfabetização das 

30 mil crianças integram atualmente a equipe do PNAIC em Alagoas 7.528 professores 

alfabetizadores, 102 coordenadores locais, 300 orientadores, seis supervisores e 20 
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formadores: 10 para a área de matemática e os demais para a área de linguagem. A 

equipe recebe bolsa de incentivo do Ministério da Educação.  

*De 2005 até os dias atuais, Maceió passou a seguir a tendência nacional 

estabelecida pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) e focou suas ações em Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRM).  

 

3 Metodologia 

 

Utilizando pesquisa bibliográfica em sites e obras de autores como Freire e 

Gadotti para fundamentar os dados encontrados referentes à educação do estado de 

Alagoas. 

 

6 Considerações finais 

 

O primeiro princípio enfoca que o sistema de escrita alfabética é complexo e 

exige um ensino sistemático e problematizador. Pelo pacto, o desenvolvimento das 

capacidades de leitura e de produção de textos ocorre durante todo o processo de 

escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da educação básica, garantindo 

acesso precoce a gêneros discursivos de circulação social e a situações de interação em 

que as crianças se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias.  

Conforme os princípios, os conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem 

e devem ser apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, 

escrever sobre temas diversos e agir na sociedade. A ludicidade e o cuidado com as 

crianças são condições básicas no processo de ensino e de aprendizagem também são 

fundamentais em todo o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Levando em consideração todos os auxílios e empenhos que o Estado tem tido, 

Alagoas ainda está distante do considerado razoável quanto à alfabetização natural e 

alfabetização de adultos. 

As iniciativas, mesmo que tenham resultados favoráveis, ainda não são 

suficientes para todo o Estado.    
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EDUCAÇÃO E TRABALHO X TRABALHO E EDUCAÇÃO: 

APROXIMAÇÕES NA HISTÓRIA DE NOVA ODESSA 

 

Nelia Maria Puccini Búrigo 

 

RESUMO 

Este trabalho faz uma reflexão embasada em Bruno (1994) e Kuenzer (1998) e objetiva 

explorar as idéias sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento das novas 

tecnologias aliadas à educação; discutir com base nos referenciais fornecidos, as 

propostas de gestão da educação como forma de viabilizar um novo processo produtivo 

baseado no capitalismo. Procurou-se aqui observar a escola enquanto instância 

formadora da “mão-de-obra” qualificada.  
 

ABSTRACT 

This work is an informed reflection on Bruno (1994) and Kuenzer (1998) and aims to 

explore ideas about the world of work and the development of new technologies 

combined with education; discuss based on the supplied reference , the education 

management proposals as a way to enable a new production process based on 

capitalism. An attempt was made here to observe the school as a training instance of " 

hand labor " qualified . 
 

Tendo como referência a escola enquanto instituição criada e modelada pela 

classe dominante, a serviço das necessidades dos conhecimentos – principalmente do 

“mundo do trabalho” - constata-se hoje pensamentos contraditórios sobre os objetivos 

da instituição escolar. Um deles, que alastra-se também para o campo (e onde puder 

alcançar) diz respeito às imposições de um mundo “globalizado”, como o acesso 

irrestrito aos novos meios de comunicação. 

Partindo do pressuposto da impossibilidade de abarcar totalmente tudo o que nos 

antecedeu, este estudo pretende oferecer alguns parâmetros de como ocorreu em uma 

cidade no interior do estado de São Paulo, o desenvolvimento na educação em paralelo 

com o mundo do trabalho. 

Trata-se do município de Nova Odessa situado numa das regiões mais dinâmicas 

do Estado de São Paulo, a 120 quilômetros da Capital e 35 quilômetros de Campinas. O 

município estende-se até a Represa do Atibaia e limita-se ao norte e leste com 

Americana; a oeste com Santa Bárbara D’Oeste, tendo ao sul o município de Sumaré. 

Desde sua fundação como núcleo colonial, Nova Odessa, teve a atenção das 

autoridades para a educação, pois foi colonizado inicialmente por imigrantes letos que 

já chegaram alfabetizados11. Pela dificuldade de se comunicarem no idioma da terra, o 

governo brasileiro editava um jornal (redigido por um leto) com o objetivo de informar 

                                                           
11 Entre os letos não havia analfabetismo. Desde cedo os pais educavam as crianças lendo a Bíblia nos 

lares e depois levavam seus filhos para as escolas, quando completassem sete anos (BARRETO, 2004, 

p.69). Essa gente (referindo-se aos letos) apesar do aspecto rude, e de “pouca fala”, não apresenta 

analfabetos em seu meio ...”. (BOLDRINI, 1989, p. 002). 
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e orientar os colonos. De Londres, eram enviados jornais e calendários em língua leta e 

foi composto um dicionário leto-portugues (Nova Odessa – edição histórica [197?]). 

A primeira escola foi fundada em 1907, envolvendo crianças letas, brasileiras e 

de outras etnias, oferecendo as disciplinas: Português, Álgebra, Literatura e Geometria. 

Também em 1907 são instaladas duas Escolas Reunidas: uma na área rural e outra no 

centro do Núcleo. Em 1921 é reorganizado o ensino com a fundação das Escolas 

Reunidas, com várias classes para ambos os sexos e duas escolas rurais. O professor 

Carlos Liepin instala no Núcleo a Escola Batista12 (com filial na Fazenda Velha, dos 

letos) para ambos os sexos, com cursos diurnos e noturnos, oferecendo as disciplinas: 

Língua Portuguesa, Geografia, Historia do Brasil e Matemática.  

Pode-se deduzir daí que, de 1907 a 1928, a relação escola-trabalho ainda não 

estava explicitamente ligada à necessidade de qualificação técnica, porém quem a 

detinha foi reconhecido por este seu saber13 e possivelmente pode trazer para próximo 

de sua etnia o apoio institucional14.  

A qualificação, conforme Bruno (1994) é um conjunto estruturado de elementos 

distintos, hierarquizados e relacionados e que decorre de contextos históricos e situações 

bem definidas e, portanto, diz respeito à capacidade de realização das tarefas requeridas 

pela tecnologia capitalista. 

No período citado acima, a transmissão do conhecimento de uma geração a outra 

ainda era predominantemente garantida pela participação familiar das crianças na vida e 

trabalho dos adultos. As crianças italianas ficavam restritas a este modo de pensar desde 

cedo:  
 

A produção do pequeno proprietário vêneto se apoiava no trabalho de toda a 

família: o pai era a autoridade máxima e as famílias com muitas crianças e 

velhos podiam encaminhá-los para o beneficiamento do café; mocinhas e 

crianças eram as preferidas para esse gênero de trabalho. (ALVIM, 1986, 

p.98).  

As crianças de outras etnias eram “bem vindas” na lavoura do algodão: “A 

cultura do algodão dispensa o trabalho dos adultos, podendo suas tarefas 

serem feitas por mulheres e crianças. A colheita é mais um passatempo ([..] 

crianças e velhos são aproveitados nesse mister...”(ARRUDA, 1957, p. 310). 

E aquelas que estivessem próximas do espaço urbano, entravam em contato 

com o façonismo15, que paralelamente à forma capital/trabalho, mantinha o 

trabalho em casa com a família: “[...] um ou dois teares instalados em 

cômodos comuns da residência de um operário capacitado [...] com o passar 

do tempo, a mulher e os filhos aprendiam a trabalhar no tear ...” 

(RODRIGUES, 1979, p. 26). 

 

Este operário capacitado “façonista”, geralmente era mestre ou contra-mestre de 

fiação, habilidade que levava em média 10 anos para ser adquirida. Nesse cenário a 

família era o quadro formativo profissional fundamental das novas gerações de 

trabalhadores.  

                                                           
12 Mas foi proibido em 1928: "Fechada a escola de Andre Leekning por lecionar idioma estrangeiro"(O 

Município, 02.12.1928). 
13 João Adamson (leto) por exemplo, fabricava arados e carroções no sítio, em 1912.  
14 O Patronato Agrícola construiu em 1913, uma escola na Fazenda Velha. 
15 Façonista é o proprietário de uma indústria têxtil, que não dispondo de suficiente capital de giro, presta 

serviços de mão-de-obra mecanizada a terceiros" (RODRIGUES, 1979, p. 26). 
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Com a chegada das primeiras máquinas no município de Americana, do qual 

Nova Odessa era distrito, ocorreu uma crescente complexidade nas atividades 

trabalhistas e a educação escolar passou a desempenhar papel importante. Assim, 

conforme Campos (1977) no final da década de 40 houve a busca, aproximação e/ou 

valorização do capital cultural do professor Henrique de Campos, diretor do Grupo 

Escolar Nova Odessa para compor uma orientação política, na elevação do povoado à 

condição de distrito. 

Uma grande indústria têxtil foi instalada em 1949 e considerada por muitos de 

seus moradores (até a década de 90) como um divisor de águas no desenvolvimento 

daquele município: “Nova Odessa antes e depois da Fiação16”. Como diz Bruno (1994) 

nas regiões onde prevalece a mais-valia absoluta, a acumulação de capital dá-se através 

da intensificação da jornada real; eliminação da porosidade entre as operações, sem 

qualificação dos trabalhadores, resultando na inserção precoce de crianças e 

adolescentes no mercado de trabalho, como pudemos constatar nas primeiras fichas 

pesquisadas nesta fábrica. O requisito qualificação ficou restrito a força muscular.  

Conforme Bruno (1994), em termos históricos, a capacidade de trabalho foi 

caracterizada por três etapas. Na primeira, qualificação era a capacidade de realizar 

operações que exigiam esforço físico e habilidades manuais; na segunda etapa foram 

sendo desenvolvidos os componentes intelectuais e na terceira, atualmente, caracteriza-

se pela predominância dos componentes intelectuais da força de trabalho. Explorar não 

mais as mãos do trabalhador, mas seu cérebro. Os componentes intelectuais, na 

“Fiação” ficaram restritos desde o início aos postos da direção e foram preenchidos pela 

família do proprietário.   

Ao nível nacional, houve “uma tendência ao abandono à forma tradicional de 

gestão de tipo familiar” (VARGAS, 1985, p.178.), mas em Nova Odessa os 

trabalhadores mantiveram paralelamente as relações de produção de estrutura familiar, 

embora sabe-se que muitos pais trabalhadores rurais se esforçam para que seus filhos 

estudem com o objetivo de que estes possam subir na escala social17. Mesmo 

trabalhadores não manuais, ocupados em atividades diversificadas, ligadas ao comércio 

ou à prestação de serviços, dependem em grande parte, de seu nível de escolarização 

(BILAC, 1978). 

No Brasil, o governo propôs uma política educacional voltada para o ensino 

técnico. Tal fato não ocorreu no distrito de Nova Odessa, visto que as diretrizes 

tayloristas já haviam sido incorporadas no sistema educacional desde 1945, quando na 

jornada da educação, destacava-se o caráter ‘educativo do trabalho industrial’ e a 

importância do ensino primário para a difusão de um comportamento ‘racional’, 

conforme depreende-se da longa citação a seguir: 
 

No ensino primário será necessário e suficiente orientar o espírito da criança 

para o fato de que qualquer trabalho concreto, ou mesmo uma opção singela, 

podem ser executadas de diversas maneiras, umas mais simples, outras mais 

complicadas, e que entre essas formas de proceder deve ser procurada aquela 

que permita realizar o objetivo com menor esforço. Para isso é preciso de 

antemão, pensar na maneira pela qual se deve realizar o trabalho e que, 

portanto, toda ação deve ser subordinada a um plano preestabelecido. 

Também se deverá fazer compreender à criança que a divisão do trabalho traz 

vantagens, que cada um deve executar a parte do trabalho para que possui 

mais jeito ou que está mais de acordo com sua constituição; tal como se 

                                                           
16 “Fiação” é como é chamada pelos moradores essa fábrica têxtil. 
17 Cf. REYGADAS; BORUNDA; QUINTANA,1994. 
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verifica em todas as manifestações da vida na natureza, e que assim o 

trabalho se tornará mais rápido e mais perfeito. (Revista do IDORT, apud 

VARGAS, 1985, p. 169). 

 

A nova racionalização18, provavelmente ameaçava a visão de mundo19 dos 

trabalhadores, mas isso foi incorporado com o tempo, pois décadas depois, ao 

entrevistar trabalhadores desta fábrica Búrigo, 1997, constatou que havia unanimidade 

por parte dos entrevistados em afirmarem que todos os seus filhos estudaram. Na busca 

de razões que os levassem a salientar a educação formal, encontramos no manual 

Avaliação do Trabalho20, desta fábrica, uma norma onde consta entre as competências, 

o item escolaridade21.  

Além de facilitada com a isenção de impostos pelo poder público22, esta fábrica 

tinha também o respaldo de modelos como a “Associação Barão Souza de Queiroz de 

Proteção à Infância”23, de São Paulo, capital, e mantida por pessoas da mesma família 

do proprietário da fábrica. Esta Associação iniciou com atividades de auxílio aos 

necessitados (semelhança com o estado de bem-estar) e no momento de 

desenvolvimento do capitalismo adicionou outras disciplinas que auxiliassem esta mão-

de-obra carente. Em 1949 passa a funcionar como grupo escolar e em 1954 passa a ter 

aprendizado profissional.   

O Serviço Social da Indústria – SESI - chega a este distrito interiorano em 1953 

com apenas cursos de trabalhos domésticos, como corte e costura (uma possível 

domesticação feminina). 

No Distrito havia apenas um pequeno grupo escolar em 1957, com 14 classes 

nos dois períodos, duas escolas rurais e três municipais. A maioria dos alunos que tinha 

acesso ao estudo no Grupo Escolar eram filhos de migrantes rurais e trabalhadores nas 

fábricas têxteis do Distrito. Em 1951 chegara à cidade um novo pároco, Padre Aurélio, 

advogado, pedagogo e professor de literatura. A seguir três afilhadas órfãs vêm morar 

com ele. As duas mais novas passam a lecionar como professoras primárias (substitutas) 

no Grupo Escolar e a mais velha, Salime, vai licenciar-se em Pedagogia com habilitação 

em Orientação Educacional em 1955. O capital religioso aliado ao capital cultural se faz 

presente em 1958: Padre Aurélio lidera em acordo com vários comerciantes e industriais 

locais, o processo de emancipação do município.  

Haviam quatro grupos escolares em 1960 e até então a cidade havia passado por 

diversas fases no processo agrícola: primeiro, produção do algodão; segundo, 

avicultura; e em terceiro lugar a cana de açúcar. A industrialização ainda começava a se 

                                                           
18 ”[...] se considerarmos a racionalização só do ponto de vista da produção, ela se coloca entre as 

sucessivas inovações que fazem o progresso industrial; enquanto que, se assumirmos o ponto de vista do 

operário, o estudo da racionalização faz parte dum enorme problema...” (WEILL, 1979, p. 112). 
19Este pensamento pode ser melhor estudado em Sennett (1999).  
20 Trata-se de documento .................................Avaliação do Trabalho in Linha de Engenharia Industrial, 

Companhia Siderúrgica Nacional, 02.08.1957. 
21 "... ouvindo discursos populares sobre a instrução, que "ter estudo", além de ser um direito, por ser um 

direito, também dá direitos. De fato, na medida em que a ideologia taylorista se assenta na ideologia da 

competência ou do mando e a vantagens econômicas e sociais graças aos conhecimentos, a competência é 

concretamente percebida pelos trabalhadores como criadora de direitos." (CHAUÍ, 1994, p. 171). 
22 Lei Orgânica no 194 do município de Americana, de dezembro de 1949, determinou isenção de 

impostos municipais para indústrias (Jornal O Tempo, 13.01.1952). 
23 Fundada em 10 de novembro de 1874 como amparo à infância, foi atingida economicamente pelas 

conseqüências das duas guerras mundiais e foi mudando seu caráter estritamente filantrópico. 
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firmar no local. Ficava evidente a necessidade de reorientação do esquema escola-

trabalho naquela fase. 

Salime (afilhada do padre Aurélio) que em 1962 foi aprovada em concurso 

público para o cargo de Diretora de Escola, em 1966 removeu-se para o Ginásio 

Estadual de Nova Odessa (onde ficara até aposentar-se em 1983). Durante sua 

permanência neste cargo aperfeiçoou-se em Supervisão Escolar, Administração Escolar, 

Implantação de Currículo nas Escolas de 1º grau, cursos sobre a LDB, entre vários 

outros. Por sua atuação como Diretora, primeira Coordenadora Municipal de Educação 

(e atualmente vice-prefeita), Salime é considerada como a “memória viva da educação” 

nesta cidade. 

Assim em 1970, já somavam doze os estabelecimentos de ensino, escolas 

públicas e privadas no município. As atividades educacionais se desenvolviam no 

município num perfeito entrosamento entre as autoridades estaduais, ligadas ao setor e 

os poderes municipais. A Prefeitura mantinha um serviço de alimentação escolar em 

convênio com a Secretaria da Educação. Conforme Nova Odessa – edição histórica 

([197?]) as escolas estaduais passaram por transformações de acordo com a 

Redistribuição da Rede Física Escolar e aplicação da Lei no 5692/71 que estabeleceu as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde consta em alguns de seus artigos a 

qualificação para o trabalho, e possibilidade de habilitação profissional em cooperação 

com as empresas.  

Enquanto as fábricas pequenas buscavam seu espaço no campo econômico, na 

“Fiação” foram introduzidas novas formas de administração/ gestão do trabalho.  

Foi fundado o SEANO - Serviço Educacional do Adolescente de Nova Odessa 

em 1972 presidido por Athayde Gomes, que foi auxiliar de escritório da “Fiação” em 

1950, e a secretária era Salime. O SEANO (que era filial da AVANO – Associação 

Vicentina Assistencial de Nova Odessa, fundada em 1959 pelo Padre Aurélio) tinha 

como filosofia a orientação moral e cívica dos jovens de 12 a 17 anos, introduzindo-os 

na indústria, comércio e profissões liberais como estagiários.  

A cidade já contava em 1973, com 13 unidades de ensino. Nesse ano, o Mobral24 

mantinha quatro classes de alfabetização funcional e três de educação integrada; e a 

Associação Barão Souza de Queiroz de Proteção à Infância mantinha oficinas de 

marcenaria, lustração, vime, tipografia, encadernação, serralheria e mecânica. A 

instrução religiosa ocorria na própria instituição.  

Foi criada a Padaria Municipal em 1983, com a justificativa de atender a 

merenda escolar. O parque fabril da cidade aumentou, com os setores metalúrgico e 

químico, porém o setor fabril têxtil manteve sua primazia. Na Prefeitura Municipal foi 

criado o cargo de Coordenador de Ensino em 1989 que foi ocupado por Salime durante 

10 anos (até 1999). Os jovens foram se formando e procurando novos lugares para 

trabalhar.  

Conforme Barreto (2004), os anos 90 foram marcados por uma diversidade 

produtiva. Houve em 1999 a inauguração do CTVP - Centro de Treinamento e 

Valorização Profissional Dr Atayde Gomes, que mantinha cursos profissionalizantes 

gratuitos nas áreas de elétrica, pré-costura, panificação, construção civil.  

Foi decretada a falência da “Fiação” e criada a Cooperativa “Cones”25; que de 

um ponto de vista pode ser vista como uma tentativa de manutenção da cidadania 

através do trabalho26. Amato (2006) constatou em sua pesquisa que a cooperativa 
                                                           
24 Movimento Brasileiro de Alfabetização, criado pela Lei no 5379, de 15 de dezembro de 1967. 
25 A Cooperativa Nova Esperança – CONES – foi criada em 1998, com malharia, tecelagem, produtora de 

fios 100% algodão cardado tinto, um serviço terceirizado de tingimento de fios. 
26 Se considerarmos a noção de cidadania estudada em Santos (1979).  



35 
 

  

Cones, apresentava um parque de máquinas obsoleto, o que interferia, segundo sua 

pesquisa, na baixa produtividade, juntamente com um perfil de operadores com baixa 

qualificação profissional (tanto do ponto de vista operacional como gerencial) face às 

atuais exigências do mercado de trabalho.   

Segundo dados fornecidos pela então Secretária de Educação de Nova Odessa, 

Salime Abdo27, a taxa de analfabetismo na cidade, em 2000, era de 9,7% e em 2001 foi 

instalada a Faculdade Network, com os cursos: Pedagogia, Administração e Sistemas de 

Informação. Ainda assim, pelas observações realizadas em campo e de acordo com 

dados estatísticos recentes não pudemos perceber mudanças significativas com 

referência a novas qualificações profissionais.  

O que foi possível apreender no processo de industrialização iniciado nas 

décadas de 40/50 e seguintes nesta cidade foi uma tentativa de re-qualificar a mão de 

obra de acordo com as novas solicitações e tendências do mercado de trabalho local em 

consonância com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases no 5692/71. 

A cidade continuou com seu perfil têxtil e mesmo os setores de metalurgia e 

química encontravam sua correspondência com aquele setor. Assim, as qualificações 

exigidas, restringiram-se quase tão somente àquela área, que conforme vimos (em 

pesquisa na “Fiação”) não apresentaram inovações tecnológicas tão inovadoras a ponto 

de requerer novas habilidades e/ou reclamar novo processo de trabalho. 

E nem mesmo é possível mensurar nas esferas sociais de produção da 

capacidade de trabalho - esfera familiar, instituições especializadas, Escola, meio social 

e urbano – a necessidade da produção de qualificações diferentes das já oferecidas 

àqueles moradores. Eles parecem ter convivido pacificamente com o sistema de trabalho 

antigo, parcelarizado, de tarefas, e em “harmonia” com esse procedimento, conforme 

Kuenzer (1998): a pedagogia orgânica ao taylorismo/fordismo tem por finalidade 

atender uma divisão social e técnica do trabalho. A seleção e a organização dos 

conteúdos foi regida por uma concepção positivista da ciência, fundamentada na lógica 

formal. “A habilidade cognitiva fundamental para o trabalho pedagógico é a 

memorização, valorizada em si mesma como evidência de aprendizagem.(...) 

Compreender os movimentos necessários a cada operação, memorizá-los e repeti-los ao 

longo do tempo não exige outra formação escolar e profissional a não ser o 

desenvolvimento da capacidade de memorizar conhecimentos e repetir procedimentos 

em uma determinada seqüência” (KUENZER, 1998, p.36). Nada mais adequado do que 

uma escola que se organizasse de forma hierarquizada para assegurar o pré-

disciplinamento necessário à vida social e produtiva.  

Até este momento não foi possível realizar um estudo aprofundado para auferir 

até que ponto a escola em Nova Odessa apresentou propostas pedagógicas que tenham 

atingido plenamente seus objetivos, como, por exemplo, qualificar para o trabalho. 

Porém, visto que em 1945 a política educacional governamental voltada para o ensino 

técnico, incorporou as diretrizes tayloristas no sistema educacional, pressupõe-se que 

essa mesma diretriz foi contemplada e/ou reforçada na LDB 5692/71 e nessa direção a 

pesquisa de Amato (2006) nos dá pistas de resquícios de continuidade do mesmo 

processo de trabalho na cooperativa. Assim somos levados a concluir que a escola e o 

trabalho continuam funcionando “satisfatoriamente” na cidade, graças a este 

entrelaçamento de objetivos. Com algum deficit por certo, devido ao crescimento não só 

demográfico, mas considerando os novos processos de reestruturação do trabalho ao 

nível mundial, globalizado, que chega aos lugares, mas nem sempre encontra campo 

adequado para se instalar.  

                                                           
27 Entrevista ao jornal Correio Popular em 07 de janeiro de 2009. 
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O processo de aprender escapa dos muros da escola. Há outros espaços 

pedagógicos e múltiplos os lugares onde se tem a informação, e há novos atores 

pedagógicos também. Nos anos 80, na fábrica, os educadores eram os supervisores de 

linha, responsáveis por funções de controle administrativo, concepção de trabalho e 

disciplinamento; depois foi a vez dos engenheiros de produção e nos deparamos com os 

cooperados que nos trazem interrogações: como os trabalhadores se educaram sem 

aquelas figuras a quem era delegada esta função? Em que medida os processos 

educativos que se dão no interior das cooperativas, reproduzem a lógica da fábrica, e o 

que reproduzem na educação que é chamada de “pedagogia da fábrica”?  

A tese de Kuenzer (1998) de que a posse dos conhecimentos que permite 

compreensão e a inserção no mundo do trabalho, além de ser um direito dos 

trabalhadores, é estratégica para sua sobrevivência fica evidente neste caso, pois foi o 

nível de conhecimento e qualificação que adquiriram que lhes permitiram trabalhar 

como cooperados. Porém, eles têm a propriedade dos meios de produção, mas não têm 

os segredos da gestão: não têm a ciência que o sistema capitalista não propiciou chegar 

ao chão da fábrica. E é sentida a falta que faz a escola para os trabalhadores, uma escola 

de qualidade e equidade para os trabalhadores.  

Essa educação de qualidade requer um ir além do espaço reservado da escola 

formal e estudar o novo lugar pedagógico. Dar outro tratamento ao projeto pedagógico, 

que tome o mundo do trabalho e das relações sociais como eixo definidor dos 

conteúdos. Incorporar também outros conteúdos; outro processo do conhecer. Em Nova 

Odessa faz-se necessário construir uma nova proposta pedagógica, fundamentada na 

articulação entre conhecimento do trabalho e conhecimento das formas de gestão e 

organização do trabalho; articulação dos diferentes atores para a construção da proposta: 

sociedade civil, professores e pedagogos, responsáveis pela gestão da educação. Requer, 

ainda, que se veja a concepção de qualificação como um processo histórico resultante de 

articulação de múltiplos fatores; o conhecimento e as concepções que o 

aluno/trabalhador acumulou no transcurso de sua experiência de vida, de educação e de 

trabalho (saber tácito). 

Kuenzer (1998) afirma que a nova pedagogia do trabalho é perpassada pelas 

contradições que marcam a relação entre capital e trabalho, mas as políticas 

educacionais vigentes viabilizam as positividades apenas para um grupo restrito de 

trabalhadores. Os países desenvolvidos investem na educação básica e educação 

científico-tecnológica, como fundamento para uma sólida formação profissional, o que 

não tem ocorrido nas economias menos desenvolvidas. Para ela, resta saber qual o papel 

que a escola vai assumir, já que é um espaço contraditório: a prática conservadora na 

seletividade convive com a prática transformadora no acesso ao conhecimento e ao 

método científico. 

Um bom exemplo: considerar a história da educação, enquanto formação para o 

trabalho, partindo do contra-ponto: educação/desenvolvimento da cidade, exemplo do 

estudo aqui ensaiado do município de Nova Odessa.  

Além de refazer o pensamento pedagógico será necessário - e não acredito que 

isso seja breve no tempo – reeducar o pensamento do próprio ato de educar, do 

professor. Não que ele não seja possuidor de um cabedal de conhecimentos, mas ele 

pode formar um novo homem, que não apenas adquira informação, mas resgate sua 

capacidade de gerir a própria vida, a própria capacidade de trabalhar, de pensar, de criar 

sua práxis.  
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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo expor a importância do reconhecimento tanto do aluno 

como da comunidade com respeito à diversidade cultural, visando mostrar a necessidade 

de mudanças no aspecto cultural brasileiro, para que nossas crianças e a comunidade 

possam entender a importância ao respeito daquilo que é diferente. Diante disso, a 

parceria entre escola, comunidade e aluno é primordial para a evolução da educação no 

Brasil. Esta pesquisa pretendeu solucionar a seguinte pergunta-problema: “Como 

promover a diversidade cultural na Educação Brasileira?” Para essa questão, foram 

atestadas as seguintes hipóteses: devido à intolerância vista hoje na sociedade, o foco da 

questão foi trabalhar com os alunos do 5º ano a aprendizagem da História e Cultura, e o 

respeito aos diversos costumes que há no nosso país, com a perspectiva de que venham 

a se tornar cidadãos mais tolerantes, respeitando toda e qualquer diferença. Com o 

objetivo de sensibilizar cada criança no decorrer do projeto, sobre a importância de 

saber lidar com a diversidade cultural.     

 

Palavras-Chave: Educação e Intolerância. Diferença cultural. Costumes e Hábitos. 

 

 

ABSTRACT 

The research has the objective to expose the importance of recognizing both, the student 

and the community, about the cultural diversity showing the need for changes in the 

Brazilian cultural aspect, to our children and the community understand the importance 

to respect what is different. Therefore, the partnership between school, community and 

students is paramount to the development of education in Brazil. 
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This research intended to solve the question-problem: "How to promote cultural 

diversity in the Brazilian education?" To this question, the following hypotheses were 

attested: 

due to intolerance seen in society today, the focus of the question was to work with the 

students of the 5th grade the learning of the history and culture, and the respect for 

diverse customs that are in our country, with the perspective that they will become more 

tolerant citizens respecting any difference, in order to sensitize each child throughout 

the project about the importance of how to deal with cultural diversity. 

 

 

Keywords: Education and Intolerance. Cultural difference. Customs and habits 

 

 

 

1 Introdução  
 

A linha de pesquisa inclusiva foi escolhida por ser um tema pouco trabalhado 

nas escolas, apesar de sermos um país onde prevalece a miscigenação dos povos, 

buscando desenvolver assim um projeto, cujo foco principal é conhecer e vivenciar as 

características de todos os povos. Analisamos, através de perguntas, o nível de 

conhecimento e aceitação com referência ao tema selecionado, conscientizando as 

crianças, através de leituras na biblioteca da escola, sobre as diversas manifestações 

culturais no nosso país. Observamos, através da manifestação artística promovida pelos 

alunos, o conhecimento adquirido sobre o assunto, dessa forma, avaliamos os objetivos 

alcançados com o projeto das crianças e também sua mudança de comportamento com 

referência a tal assunto. 

2 Revisão bibliográfica 

 

O livro Diversidade Cultural da Proteção a Promoção reúne textos que tratam da 

importância de se promover e proteger a diversidade cultural “proteger não significa 

defender o isolamento ou fechamento ao diálogo com outras culturas, mas sim, 

encontrar meios de promover a sua própria cultura” (BARROS, 2008, p. 30). 

A diversidade é entendida no livro a partir de sua complexidade, através de 

análise que, articula com a educação, a cultura, as artes e o desenvolvimento humano. 

As discussões atuais sobre o assunto sinalizam para onde parece caminhar o 

Brasil, o Governo Federal e a nossa educação quando o assunto é Diversidade Cultural, 

“é fundamental que o Governo Federal estimule cada vez mais tanto a produção quanto 

a difusão de conteúdos Culturais” (BARROS, 2008, p. 35). 

Conclui-se assim, que são vários os atuais desafios para que a proteção e a 

promoção da diversidade cultural transcendam o campo discursivo das afirmações 

inclusivas e se efetivem como expressão de direitos de uma sociedade mais justa e 

plural.    

No livro Diversidade cultural e a inclusão, diversidade se faz presente onde quer 

que esteja, principalmente na escola, onde se há mais diferenças sociais, étnicas e 

culturais tanto dos alunos, quanto do professor em todo o âmbito escolar. Em algumas 

escolas, o assunto não vem sendo tratado com tanta importância como está previsto no 

currículo escolar, negligenciando-se, portanto, um assunto importante e que faz parte da 

nossa cultura e história, perdendo-se a oportunidade de aprender com o conhecimento 

alheio. 
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Abrir espaço para esse assunto que faz parte da nossa realidade é também 

reconhecer as diferenças e aspectos das desigualdades (social, racial, econômico, 

cultural, etc.) e rever valores morais e sociais que, aos poucos, estão sendo esquecidos. 

"Nossa capacidade de estabelecer um novo olhar sobre a questão cultural está 

em discussão. E com ela, nosso arbítrio sobre os direitos humanos, a sustentabilidade e 

a paz." (BRANT, 2006). 

De acordo com o site da Revista Escola Pública (2014), “ por meio de relatos 

sobre abolição da escravidão”, durante décadas, a população negra e os indígenas foram 

coadjuvantes no circuito escolar brasileiro, embora, tenham sido importantes 

protagonistas de nossa história. 

Na década de 2.000, a situação começou a mudar com a aprovação de duas leis, 

que tornaram obrigatório o estudo da História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena em 

todas as escolas de ensino fundamental e médio do País, Lei 10.639 é a de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, História Afro-Brasileira, temas como História da África e 

dos Africanos, a cultura negra Brasileira e o negro na formação, depois de cinco anos a 

lei também fora sancionada para as populações Indígenas.    

Para Rodrigues, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal 

de São Carlos, as duas alterações da LDB são complementares. “Ambas almejam 

neutralizar o currículo e possibilitar que os dois grupos étnicos, sejam vistos com outros 

olhos.” 

Segundo Verrangia, que também é pesquisador do núcleo, o documento afirma 

que as instituições educacionais devem tratar o tema de forma indisciplinar e 

transversal. “ Não se trata apenas de um currículo, mas sim fazer os alunos refletirem 

sobre a democracia racial e a formação da sociedade Brasileira” 

De acordo com o livro Multiculturalismo, segundo Gomes, que é professora 

adjunta da Faculdade de Educação da UFMG, “em nove de janeiro de 2003, o  

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.639, uma medida de ação 

afirmativa que torna obrigatória a inclusão do ensino da História da África e da Cultura 

Afro-Brasileira nos currículos dos estabelecimentos de ensino públicos e particulares da 

educação básica. Mais do que uma iniciativa do Estado, essa lei deve ser compreendida 

como uma vitória das lutas históricas empreendidas pelo Movimento Negro brasileiro 

em prol da educação”.  

A implementação da Lei e de suas respectivas diretrizes curriculares nacionais 

vem somar às demandas do movimento negro, de intelectuais e de outros movimentos 

sociais que se mantêm atentos à luta pela superação do racismo na sociedade, de modo 

geral, e na educação escolar, em específico. Esses grupos partilham da concepção de 

que a escola é uma das instituições sociais responsáveis pela construção de 

representações positivas dos afro-brasileiros e por uma educação que tenha o respeito à 

diversidade como parte de uma formação cidadã. Essa reflexão é um caminho 

interessante para ponderarmos sobre os limites e as possibilidades da lei, suas 

implicações na formação de professores e professoras e na sala de aula. 

Embora seja bastante familiar para as mulheres negras, e para os estudiosos ou 

especialistas que cuidam da questão, tanto na sociedade civil quanto no âmbito das 

políticas públicas, o gênero é relativamente novo para a maioria das pessoas. 

De acordo com o livro Políticas Públicas; Étnico Racial e de Gênero a realidade 

das mulheres são similares na sua condição de gênero, mas as discriminações se 

agravam se são, pobres, negras, indígenas ou ciganas, de acordo com as conjunturas 

históricas, econômicas e sociais vividas. 

Oliveira (1976, p. 70-72), citado pela coordenadoria de assuntos da população 

negra, diz ser comum encontrar, nas modernas sociedades de classes, uma ideologia 
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igualitária reinando sobre as cabeças dos homens. Assim, essa ideologia igualitária 

equipara-se à ideologia da democracia racial brasileira quando se trata de população 

negra, pois elas não têm a “função” fornecer ao indivíduo, ou aos grupos, um 

conhecimento verdadeiro da estrutura do sistema inter-étnico, mas busca simplesmente 

inseri-los, de certo modo, em suas atividades práticas que sustentam a dita estrutura. 

Por conta disso, dentro de uma sociedade marcada pelas denúncias de 

discriminações, gênero étnico e classe, é a definição de “branco” por motivo de 

manipulação política que faz a definição de "negro" ser tratada num emaranhado de 

confusões. 

       

3 Metodologia  

 

Esta é uma pesquisa que contou com atividades acerca do tema aprendizagem e 

respeito à diversidade cultural e de um questionário virtual que foi elaborado a partir de 

pesquisas em livros das Faculdades Network e também de bibliotecas municipais, 

artigos e sites da internet. As perguntas elaboradas para o questionário virtual, foram 

feitas por todos os integrantes do grupo, foram perguntas de múltipla escolha e 

aplicadas a pessoas de diferentes faixas etárias, para a obtenção das respostas. O link do 

questionário foi divulgado nas redes sociais, permitindo, assim, o acesso das pessoas 

que puderam manifestar sua opinião. Após a finalização do questionário virtual, 

elaborou-se alguns gráficos, em que foram analisadas pelo grupo, as porcentagens de 

respostas correspondentes à cada pergunta, desta forma, notamos o quanto as pessoas 

divergem nos diferentes pontos de vista abrangidos.  Foi uma pesquisa não-

experimental, por ter sido feita através de levantamento de dados, onde todos puderam 

participar, inclusive o próprio grupo, e quantitativa, pois através das respostas coletadas 

provindas de diferentes tipos de pessoas e idades, pudemos constatar e deduzir que, 

ainda é necessário que se trabalhe muito essa questão da multiculturalidade no Brasil.   

4 Análise de dados 

 

Seguem as perguntas feitas em nosso questionário virtual e os gráficos gerados 

através das porcentagens de respostas de forma comentada e explicativa: 

   

 

 
 

A pesquisa de campo pretendeu alcançar pessoas de diversas idades com 

opiniões e pontos de vista diferentes. De acordo com o Gráfico 1 apresentado, a maior 

porcentagem de respostas veio de pessoas com idades de 36 a 50 anos. 
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A pergunta seguinte deixou claro que a grande maioria das pessoas ainda 

enxerga o Brasil como um país extremamente preconceituoso, visto que quase 62% 

acreditam nessa falta de respeito provinda de todas as classes sociais.  

 

Através dessa terceira questão, ficou provado que, dentre todos os tipos de 

preconceito existentes na nossa sociedade, o que mais prevalece é o preconceito racial. 

 

De acordo com o ponto de vista da maioria das pessoas, houve uma 

concordância referente a cultura que é aprendida em vários ambientes do convívio da 

criança.  

 

 

 
 

Ficou claro, a partir dos dados coletados, que a razão da intolerância por parte de 

algumas crianças dá-se pela educação que recebem em casa, principalmente vinda dos 

pais. 
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Nessa pergunta, foi possível reforçar a importância de uma referência para a 

formação da identidade de um povo, já que vivemos em uma sociedade que exige de 

nós um padrão de cidadãos bem formados. 

 

 
 

Através dos dados coletados referente a sétima pergunta, chegamos à conclusão 

que a maioria das pessoas concorda que o ensino de aprendizagem da história da cultura 

do nosso país precisa ser trabalhada não somente na escola mas também com a interação 

de toda uma comunidade, pois já pudemos observar que a maioria do preconceito vindo 

de crianças é devido à educação que provém de casa. 

 

 
 

 

A escola como instituição séria que é, tem por obrigação estar plenamente a 

favor dos direitos humanos, pois ela faz parte integral da sociedade em que vivemos. 
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Fica claro, através das respostas dessa questão, que a população concorda que é 

de responsabilidade da escola juntamente com a família ensinar as crianças a respeitar a 

diversidade cultural existente no nosso país.  

 

 
 

A maioria das respostas obtidas para essa questão é de que a população não 

está contente com a falta de esforço dos nossos governantes para que possamos 

caminhar para uma sociedade mais justa e plural.   

 

 

Com quase 80% de resposta, podemos notar que a maioria das pessoas acha que, 

para um bom projeto sobre Aprendizagem e Respeito à Diversidade Cultural, deve-se 

ter vários núcleos de se aprender através de pesquisas em sites e em livros e de 

socializar esse aprendizado adquirido através de vivências artísticas, e que se deve 

contar com a participação dos pais, pois dessa forma o aluno aprende juntamente com 

eles. 
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5 Considerações finais 
 

 Com o decorrer do projeto, analisamos a dificuldade de se ensinar sobre a 

miscigenação; notamos também o baixo nível de compreensão das pessoas com relação 

às diferenças culturais e à dificuldade de conviver em meio à sociedade, aceitando as 

diferenças. Para que haja respeito à diversidade na escola e em outros ambientes, é 

necessário, antes de mais nada, que todos sejam reconhecidos e vistos de uma só 

maneira, em dignidade e em direito, sem a hierarquização dos indivíduos sendo 

separados em diferentes classes, superior e inferior. Vivemos em uma sociedade na qual 

se fazem presente todos os tipos de diferenças e que permanentemente estão em contato, 

sendo, assim, "obrigados" ao encontro e à convivência.                  

Apesar de a escola reconhecer as diversidades existentes e acreditar que já é ou 

precisa ser inclusiva, ainda faltam meios certos para se adequarem para acolher as 

diferenças, parar para repensar na organização do tempo escolar, criando aulas 

dinâmicas que levem em conta as diferenças, e reconhecer que terão alunos, 

professores, docentes e não docentes que, ao chegarem ao ambiente escolar, trazem 

consigo toda uma bagagem cultural, uma história de vida, uma forma particular de ver o 

mundo. E é necessária a atuação da escola criando um contexto no qual reconheça e 

valorize a diversidade, mas será a partir do debate sobre o já feito e o que ainda 

precisamos fazer que poderemos contribuir para constituir a escola em um espaço 

mediador e promotor do diálogo entre as diferenças.   

Conclui-se, assim, que há a necessidade de se aplicar mais projetos provindos 

tanto de meios governamentais, quanto de nossas instituições de ensino, para que haja 

uma maior conscientização, envolvendo tanto o aluno, quanto a família, dessa forma, 

favorece-se o convívio entre diferentes tipos de grupos.   
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RESUMO 

Esta pesquisa pretendeu solucionar a seguinte pergunta-problema: como poderia ser 

feita a reciclagem das garrafas pet para preservação do meio ambiente na Educação 

Infantil? Para essa questão, foram atestadas as hipóteses: o projeto de pesquisa buscará 

apresentar as diversas formas de reciclagem e a sua reutilização em objetos e trabalhos 

como brinquedos, jogos, artesanato em geral e a preservação do meio ambiente. O 

objetivo que se pretendeu atingir foi incentivar, nas crianças, o interesse por reciclar 

garrafas pet, fazendo com que elas desenvolvessem a conscientização em preservar o 

meio ambiente, ao mesmo tempo em que ela ajuda a preservar e cuidar da natureza. A 

fundamentação teórica pautou-se nos seguintes autores: Miotto e Fujii (2008), Buratto, 

Dulpasquale, Lopes, Cortoli e Ferreira (2011); e os seguintes sites: Pensamento Verde 

(2013), Pedagogia ao pé da letra (2012), Artesanato Brasil e Ecycle. A metodologia 

empregada contou com uma revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo acerca do 

tema reciclagem das garrafas pet na Educação Infantil em uma ONG (Sociedade 

Humana Despertar) de Sumaré-SP, na localidade do Jardim Basilicata. A pesquisa 

bibliográfica foi realizada com estudo de livros, artigos e trabalhos acadêmicos 

selecionados em sites acadêmicos. Foi feita prévia leitura com posterior fichamento dos 

conteúdos mais importantes que ajudaram a estudar o tema Reciclagem das garrafas pet 

na Educação Infantil. 

 

Palavras-chave: Reutilização. Preservação. Conscientização. Sustentabilidade. Meio 

Ambiente. Coleta Seletiva. 
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ABSTRACT 

This research is intended to address the following question-problem: how could it be 

made the recycling of plastic bottles for environmental preservation in kindergarten? 

For that matter, the chances were attested: the research project will seek to present the 

various forms of recycling and reuse objects and works as toys, games, crafts in general 

and the preservation of the environment. The purpose it was intended to achieve was to 

encourage in children, interest in recycling plastic bottles, causing them to develop 

awareness in preserving the environment at the same time it helps to preserve and care 

for nature. The theoretical framework was based on the following authors: Miotto and 

Fujii (2008), Buratto, Dulpasquale, Lopes, Cortoli and Ferreira (2011); and the 

following websites: Thinking Green (2013), Education at face value (2012), Brazil and 

Ecycle Crafts. The methodology included a literature review and field research on the 

subject of recycling PET bottles in kindergarten in an NGO (Human Society 

Awakening) of Sumaré-SP, in the town of Garden Basilicata. A literature search was 

conducted to study books, scholarly articles and papers selected in academic sites. 

Prior reading was made later BOOK REPORT of the most important content that 

helped to study the topic Recycling of PET bottles in kindergarten. 

 

Keywords: Reuse. Preservation. Awareness. Sustainability. Environment. Selective 

collect. 

 

 

1. Introdução 

 

A pesquisa apresentada almejou solucionar a questão como poderia ser feita a 

reciclagem de garrafas pet para preservação do meio ambiente na Educação Infantil? A 

reciclagem de garrafas pet veem tornando uma necessidade cada vez mais frequente em 

nosso dia a dia. Pois a cada dia que passa o consumo de plásticos vem aumentando em 

nosso país. A conscientização desde da Educação Infantil é um modo de apresentar a 

crianças a reciclagem e a reutilização de garrafas pet. 

Mostrando as crianças as diversas formas de reciclagem e a sua reutilização em 

objetos e trabalhos como brinquedos, jogos, artesanato em geral, e a preservação do 

meio ambiente. O objetivo que se pretendeu atingir foi incentivar, nas crianças, o 

interesse por reciclar garrafas pet, fazendo com que elas desenvolvessem a 

conscientização em preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo em que ela ajuda a 

preservar e cuidar da natureza. 

Buscando assim que a crianças cresça com a conscientização da preservação do 

meio ambiente já inserida no seu dia a dia. Pois assim a crianças já possui o interesse da 

preservação do meio ambiente, como poderia cuidar e ajudar a preservar a natureza. 

 

2. Revisão Bibliográfica  

Um dos problemas mais abordados no Brasil é a respeito da reciclagem como o 

plástico Pet, reutilização dele seria muito útil não só para o país como para a natureza, e 

ajudaria a diminuir o acumulo de lixo plástico no solo da terra, que demora anos e anos 

para se decompor. 
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Algumas pessoas fazem a reutilização do pet, desenvolvendo vários projetos, 

principalmente artesanais. Segundo Souza, Moura e Fernandes (2012), “no Brasil, 

muitas famílias de baixa renda exercem atividades alternativas, por exemplo, a de 

catadores de matérias recicláveis como forma de gerar renda. ” 

 Hoje há várias formas de reciclagem, como a reutilização do plástico pet, para 

meio de rendas, não só a de catadores de matérias recicláveis, há muitas pessoas que 

reutiliza o pet como artesanato, como objetos recicláveis fazem por exemplo, mesa de 

garrafa pet, cadeira, vaso de plantas, objetos para jardins e outros. 

Para Nunes (2005) citado por Souza, Moura e Fernandes (2012), depois de 

reciclado, o pet é destinado ao uso na fabricação de cordas e fios de costura, bandejas de 

frutas, corpetes, novas garrafas e até mesmo na confecção de tecidos e malhas de 

poliéster. 

Se todos colaborassem e reutilizassem o material reciclável, como o pet 

diminuiria menos a poluição no nosso meio ambiente e ajudaria a contribuir para um 

país melhor. 

A partir da década de 1990, surgiu um problema ambiental sério, as garrafas pet 

eram descartadas e acabavam parado em terrenos, rios, esgotos, mares e matas. Como 

esse material pode manter até setecentos anos na natureza, tornou-se de fundamental 

importância a sua coleta e reciclagem. A reciclagem de garrafas pet gera empregos nas 

cooperativas de lixo reciclável e também nas empresas que trabalham diretamente com 

o processo de reciclagem e produção de matérias-prima a partir de embalagens pet. 

 

A reciclagem de garrafas pet passa pelos seguintes processos: primeiro as 

embalagens pet passam por um processo de lavagem e prensagem; segundo 

os fardos de pet passam por um processo de trituração, resultando em flocos; 

terceiro os flocos passam por um processo conhecido como extrusão, 

resultando em grãos; e o quarto os grãos são transformados em fios de 

poliéster ou produtos plásticos como, por exemplo, embalagens. (SITE 

PEDAGOGIA AO PÉ DA LETRA 2012). 

 

 

Após esse processo podemos criar artesanato e reutilizar as pets. Com 

criatividade podemos criar em casa vários objetos úteis ou decorativos como, por 

exemplo: luminárias, vasos para plantas, regadores para plantas, jogos educativos, potes 

para utensílios etc. 

Devemos praticar os 4r`s, refletir, reutilizar, reagir e reciclar. Reciclar é todo o 

processo de transformação dos materiais descartados como lixo e transformando em 

novos produtos. Hoje utilizamos vários materiais e alguns desses materiais poderiam ser 

reciclados, como as garrafas pet e os plásticos em geral. As garrafas pet servem para 

fabricação de fibras de poliéster, utensílios de cozinha. Segundo Miotto e Fujii (2008, p. 

57), “a reciclagem aumenta a vida útil dos aterros sanitários porque as garrafas pet 

ocupam muito espaço.” A decomposição do plástico nos rios lagos e oceanos podem 

chegar a mais de cem anos e a decomposição do plástico jogados no solo, alguns leva, 

até quinhentos anos. 

Segundo a secretaria do meio ambiente do Estado de São Paulo, citado por 

Miotto e Fujii (2008, p. 56), “cem toneladas de plástico reciclado evitam a extração de 
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uma tonelada de petróleo.” Temos que ter a consciência da reciclagem para temos a 

preservação do nosso meio ambiente. 

No caso de sustentabilidade que inclui ação social, é imprescindível a 

participação eletiva dos governos tanto federal, quanto estadual e municipal, crianças 

que se devem depositar e esperar resultados satisfatório em relação a um planeta 

melhor. Uns investimentos atuantes nas escolas terão o melhor legado, visando tempo 

útil, garantindo a subsistência das novas gerações. 

Segundo o site Pensamento Verde (2013), visando recuperar o tempo perdido e 

garantir a subsistência das novas gerações, as empresas e o governo entram com ações 

efetivas que trabalham com a sustentabilidade. 

O fato de crianças e adolescentes aprendem a importância da sustentabilidade 

gera melhoria no meio ambiente. Sustentabilidade na escola: a importância de projetos 

sustentáveis na educação. Conforme site Pensamento verde (2013), “a imaginação das 

crianças é, por natureza, campo fértil para criatividade.” Toda criança, por natureza, tem 

inteligência e criatividade, são muito rápidas com a mente. Elas são capazes de 

transformar lixo de garrafas pet em caminhões, garrafas ganham formas de velozes 

foguetes, panelas viram barulhentos tambores. Pelas crianças, tudo isso pode ser 

explorada em sala de aula tornando se um processo de educação ambiental. 

Para a criança é brincando com as sucatas é uma maneira simples e criativa que 

os lixos podem se tornarem uteis e interessantes. E assim trabalhamos percepção de 

valores ambiental que são fundamentais na formação de cidadãos. 

O artigo referido trata- se de uma instrução sobre todo o processo de montagem 

da horta, visando conceituar a importância da reciclagem da sustentabilidade e ainda 

apresenta diversos fatores que contribuem para cuidar do planeta e melhorar a qualidade 

de vida. 

Segundo Serrano (2003), citado por Buratto et al. (2011), 

 

a problemática ambiental tornou- se uma preocupação para a sociedade 

moderna, em consequência disso, uma série de iniciativas estão sendo 

desencadeadas no sentido de reverter está situação. Para tanto, a educação 

ambiental procura implementar ações na educação básica buscando formar 

cidadãos conscientes e comprometidos com as principais preocupações da 

sociedade. 

 

O artigo relata que com a aplicação do projeto pode- se transmitir além do 

conhecimento, um processo de desenvolvimento da criatividade na criança e o contato 

direto com a natureza é a melhor formar de aprender e conscientizar. 

 

3. Metodologia   

Esta pesquisa contou com uma revisão bibliográfica acerca do tema Reciclagem 

das garrafas pet na Educação Infantil e de uma pesquisa de campo na ONG Sociedade 

Humana Despertar de Sumaré-SP, localizada no Bairro Jardim Basilicata. 
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A pesquisa bibliográfica foi realizada com estudo de livros, artigos e trabalhos 

acadêmicos selecionados em sites acadêmicos. Foi feita prévia leitura, com posterior 

fichamento dos conteúdos mais importantes que ajudaram a compor a revisão 

bibliográfica relativa ao tema Reciclagem das garrafas pet na Educação Infantil. Após 

isso, foi feito um relatório sobre tais publicações. 

Tratou-se, portanto, quanto à finalidade prática, de resolver o seguinte problema: 

Como poderia ser feita a reciclagem das garrafas pet para preservação do meio ambiente 

na Educação Infantil?  

Quanto à metodologia geral empregada, desenvolveremos uma pesquisa 

qualitativa baseada na descoberta de dados relativos ao tema Reciclagem das garrafas 

pet na Educação Infantil, sendo estes dados interpretados à luz dos autores pesquisados, 

buscando verificar a importância da preservação do meio ambiente. Nossa pesquisa foi 

descritiva com levantamentos normativos.  

             Moreira e Caleffe (2006) afirmam:  

 

O delineamento desse tipo de pesquisa consiste em identificar “quem” ou “o 

que” será descrito por meio da seleção das fontes disponíveis de dados e da 

obtenção de dados de fontes considerados confiáveis. Os dados obtidos são 

frequentemente usados para tentar responder às perguntas de pesquisa. 

 

Já quanto à pesquisa definida pelo tipo de pergunta, tratou-se de uma pesquisa 

do tipo levantamento, em que foi verificado se a ONG pesquisada desenvolve algum 

tipo de trabalho voltado para reciclagem de garrafas pet na educação infantil. Na 

pesquisa realizada na ONG, durante as visitas, observamos que o educador   realiza 

diversas atividades com as crianças utilizando a garrafa pet como material principal. 

 Além da construção de brinquedos, os alunos ainda criaram uma horta suspensa 

e um jardim com o uso da garrafa pet. As garrafas utilizadas são arrecadadas pelas 

crianças e pela comunidade. 

As crianças, a princípio, decoram as garrafas com tinta, papel colorido ou e.v.a, 

quando há necessidade de recorte o educador realiza o processo e as crianças observam. 

Na construção da horta e do jardim, as crianças também auxiliam no plantio. 

Os brinquedos são construídos a partir de ideias e sugestões das crianças e, 

quando o processo de construção se encerra, as crianças iniciam as brincadeiras com os 

brinquedos produzidos, que ficam na instituição ou são distribuídos para as crianças 

levarem para casa.  

 

4.Análise de Dados 

De acordo com a Lei 9.795/99, citado por Souza, Moura e Fernandes (2012), 

entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Lei 9.795,1999, art.1°). 
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Assim, a partir dessa lei, foi obtida pesquisa de campo por meio de uma 

entrevista à ONG pesquisada, com os seguintes dados: 

Quando indagada ao educador da ong qual o objetivo do projeto com garrafas 

pet, este respondeu que a instituição tem por finalidade conscientizar as crianças e a 

comunidade sobre a importância da reciclagem e as diversas maneiras de reutilizar as 

garrafas pet. 

Ao ser questionando de ondes são retiradas as ideias para os projetos e palestras, 

o educador responde que a maioria dos projetos e palestras é de interesse das crianças, 

elas são as que trazem as ideias, e também o educador as busca, através de revistas, 

internet, jornais etc.... 

Como as crianças interagem durante a realização das atividades, as crianças têm 

bastante habilidades com a criação dos objetos, possui boa interação com as atividades, 

são participativas e criativas.  

Sobre qual o retorno da comunidade com as atividades e projetos, a comunidade 

tem um progresso considerável de conscientização, pois auxilia na arrecadação de 

matérias (garrafas pet), participam da construção dos projetos e compartilham ideias. 

 

 

Figura 1: Horta na pet.  

Fonte: Imagem cedida pela ONG 

 

Figura 2: Pet na decoração de jardim.  

Fonte: Imagem cedida pela ONG 
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Figura 3: Pet na horta de parede.  

Fonte: Imagem cedida pela ONG 

 

Quanto a quais foram as maiores dificuldades encontradas durantes a construção 

dos brinquedos, o corte das garrafas pet para realização das atividades foi um dos 

fatores mais complicados, pois exige maior cuidado e não pode ser realizado pelas 

crianças. 

 

 

Figura 4: Garrafas sendo preparada para atividades.  

Fonte:Imagem cedidadas pela ONG 

 

Figura 5: Brinquedos de pet.  

Fonte: Imagem cedida pela ONG 



55 
 

  

 

Figura 6: Brinquedos de pet.  

Fonte: Imagem cedida pela ONG 

 

Quando perguntado do que é feito do resto dos plásticos que são descartados das 

atividades, estes são descartados na coleta seletiva e enviados para reciclagem. 

Além da reciclagem das garrafas pet, a entidade realiza outras atividades 

ambientais, como a coleta do óleo, reutilização de pneus para jardim, coleta seletiva de 

lixo, palestras de orientações ambientais para alunos e comunidade e também o plantio 

de hortaliças, flores, verduras e ervas. 

Analisando as respostas do questionário, quanto a implantação do projeto de 

reutilização de garrafas pet, é notória a mudança dos conceitos das crianças e da 

comunidade. Conforme o conceito reciclagem apresentado, com o processo de 

introdução do projeto, verificou-se uma maior aproximação da interação homem e 

natureza, o que demostra que houve uma ampliação do conhecimento em relação à 

reciclagem e à conscientização do meio ambiente. 

A humanidades deve reconhecer que agredir o meio ambiente põe em perigo a 

sobrevivência de sua própria espécie. É a vida que está em jogo. Com o rápido 

crescimento da população, criou-se uma demanda sem precedentes, que o 

desenvolvimento tecnológico pretende satisfazer, submetendo o meio ambiente a uma 

agressão que está provocando o declínio cada vez mais acelerado de sua qualidade e de 

sua capacidade para sustentar a vida. (BATESON, 1987 citado por SOUZA; MOURA; 

FERNANDES, 2012).  

 

5 Considerações Finais  

Ao longo deste trabalho, compreendemos que a Reciclagem consiste na 

recuperação e transformação de material, um processo fundamental, que ajuda a 

natureza no seu equilíbrio. Pode-se proporcionar aos alunos uma grande diversidade de 

experiências e ensinar-lhes formas de participação, para que possam ampliar a 

consciência sobre as questões relativas ao meio ambiente. A educação é, na verdade, o 

caminho fundamental, o meio único de conduzir a população a conscientização para 

proteger e preservar o meio ambiente. 
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Reciclar é economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta o que 

jogamos fora e que poderia ser reutilizado. Precisamos saber que o lixo tem lugar certo 

para ser depositado, para isso, devemos aprender como separar o lixo. Temos dois tipos 

de lixos principais: os inorgânicos e os orgânicos. Temos, então, a coleta seletiva, em 

que cada tipo de material tem uma maneira de reciclagem. 
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RESUMO 

Esta pesquisa pretendeu solucionar a seguinte pergunta: Como trabalhar com as etnias 

respeitando a diversidade? Para essa questão, foram atestada a seguinte hipótese: 

mostrar as crianças que o caráter de outra pessoa não pode ser definido pela cor da sua 

pele, nem por suas características físicas. O objetivo geral que se pretendeu atingir foi 

identificar postura preconceituosas em colegas de salas ou em pessoas da sociedade de 

uma maneira geral, a fim de respeitar os colegas e professores que pertencem a 

diferentes etnias, classes sociais e religiões. A fundamentação teórica pautou-se nos 

sites: G1 o globo, publicado em 2012; bengala legal, publicado em 2006; mundo 

educação, publicado em 2013; Ciência e cultura, publicado em 2009. A metodologia 

empregada contou com uma bibliografia acerca do tema e uma pesquisa de campo do 

tipo experimental. A metodologia geral empregada foi qualitativa. A pesquisa foi 

definida com algumas perguntas sobre o tema de pesquisa da cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena, em que foi verificado se a escola desenvolvia algum tipo de 

trabalho voltado para a temática. 

 

Palavras-chave: Conscientização. Igualdade. Inclusão social. Etnia cultural. 

 

ABSTRACT 

This research is intended to address the following question: Working with the ethnic 

groups respecting diversity? For that matter , they were attested the following 

hypothesis: show children that the other person's character can not be defined by the 

color of their skin or by their physical characteristics. The general purpose it was 

intended to achieve was to identify biased stance on co- rooms or in society in general , 

in order to respect their peers and teachers belonging to different ethnic groups , social 

classes and religions. The theoretical foundation was marked on the websites : G1 the 
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globe , published in 2012 , legal cane, published in 2006 ; world education , published 

in 2013; Science and culture, published in 2009. The methodology included a 

bibliography on the subject and a kind of experimental field research. The general 

methodology used was qualitative . The research was set to some questions about the 

research topic of Afro-Brazilian culture , African and Indigenous , it was checked 

whether the school was developing some kind of work focused on the theme. 

 

Keywords: Awareness. Equality. Inclusion social. Cultural ethnicity.  

 

 

 

1 Introdução 

 

O preconceito racial é o que mais ocorre em todo o mundo, pois as pessoas 

julgam as demais por causa da sua raça, ou cor. A proposta de uma educação voltada 

para essa diversidade coloca a todos os educadores o grande desafio de estar atentos às 

diferenças sociais e raciais. 

A escola é o espaço onde se encontra a maior diversidade cultural e tambem é o 

local mais discriminador, tanto é assim que existem escolas para ricos e pobres, de boa e 

má qualidade. Por isso trabalhar as diferenças é um desafio para o professor, por ele ser 

o mediador do conhecimento. 

Embora saibamos que seja impossível uma escola igual para todos, acreditamos 

que seja possível a construção de uma escola que reconheça que os alunos são 

diferentes, que possuem uma cultura própria. Nós, como educadores, temos a obrigação 

não só de conhecer os mecanismos da dominação cultural, econômica e social, mas 

também perceber as diferenças étnico-culturais sobre essa realidade cruel e desumana, 

acreditar no trabalho da elevação de autoestima para combater o preconceito. Segundo 

Ferreira (2009), do jornal A Gazeta, o preconceito e a discriminação são amplamente 

disseminados na comunidade estudantil, que, ao invés de discutir sobre a diversidade, 

incorre na exclusão. A falta de debate e esclarecimento dentro das escolas perpetua a 

prática discriminatória histórica do Brasil. Uma pesquisa inédita sobre “preconceito e 

discriminação no ambiente escolar” mostra que os principais alvos são negros e as 

pessoas com deficiência. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

 

O preconceito racial constitui-se em um grave problema existente nos dias 

atuais, presente em toda a sociedade, de um modo geral e consequentemente o espaço 

educativo não está ausente desse processo, algo que existe desde há muito tempo. Um 

assunto que quando exposto causa polêmica por ser muito complexo. Ao perguntar a 

alguém se é preconceituosa de imediato a resposta é negativa, uma vez que a maioria 

das pessoas afirma não ter nenhuma espécie de preconceito. Afinal, o tratamento 

diferenciado e as formas de expressões direcionadas ao negro aparecem como 

“disfarçadas”. Por esses e outros motivos, é importante fazer uma reflexão se o 

preconceito existente no espaço educativo compromete a autoestima e, 

consequentemente, influencia no processo de construção do conhecimento dos 

estudantes, principalmente nos anos iniciais de escolarização, uma vez que a educação é 

um espaço de formação de indivíduos. 

A instituição escolar é um espaço responsável pelo processo de socialização 

infantil, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no qual se 
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estabelecem as relações com crianças de diferentes culturas familiares. Esse contato 

diversificado poderá fazer da escola o primeiro espaço de vivência das tensões raciais. 

As relações que são estabelecidas entre crianças, sejam elas brancas e negras num 

ambiente de sala de aula, podem acontecer de modo tenso, ou seja, segregando, 

excluindo, possibilitando que a criança negra adote, em alguns momentos, uma postura 

tímida, com receio de que seja rejeitada, insultada ou ridicularizada pelo seu grupo 

social. O preconceito praticado à criança negra pode e é muito perverso, ou seja, pode 

causar um transtorno muito grande para seu inconsciente, pois pode fazer com que ela 

não se reconheça, iniciando um processo de desvalorização de suas características 

individuais, que interferem na construção da sua identidade. O que pode fazer com que 

a criança sinta-se desvalorizada e excluída, chegando até a pensar que não é merecedora 

de direitos e, digna de respeito. 

É fato real que, no mercado de trabalho e na sociedade, as pessoas de cor de pele 

negra são menos aceitas que pessoas de pele branca. É óbvio que a cor da pele não julga 

a competência de ninguém, mas, infelizmente, o preconceito existe e deve ser 

combatido. O Brasil é um país negro por natureza, mas que ainda não aceitou ou não 

conseguiu aceitar esta realidade. O Brasil está muito longe de ser um país onde todos 

sejam iguais. O espaço e a visibilidade que o negro tem em nossa sociedade não permite 

que ele sirva de referência. Estudos realizados pelo IBGE mostram que, no Brasil, os 

brancos recebem salários superiores, cerca de 50%, aos recebidos pelos negros no 

desempenho das mesmas funções, e que o índice de desemprego desses também é 

maior.  

Com tudo isso, percebemos que o preconceito é um dos problemas mais graves 

em todo o mundo e que as pessoas precisam se conhecer melhor, independente de cor 

ou raça, sendo branco, preto, índio ou qualquer outro tipo, devemos respeitar e zelar 

pelo próximo. É preciso que os negros sejam vistos e tratados como pessoas comuns e 

normais que são, e não como inferiores aos brancos. Esse é apenas o primeiro passo 

para à sociedade se tornar menos preconceituosa. 

 

3 Metodologia 

 

A partir do exposto para o alcance de uma maior compreensão do tema proposto, 

no presente projeto foi necessário pesquisa etnográfica experimental com uma entrevista 

de 8 questões abertas, foram feitas também observações quanto a importância da Etnia 

na sala de aula respeitando  a diversidade e sua contribuição entrevistas com professores 

da disciplina de geografia e história, tendo a colaboração da mediadora de conflitos,  

relatando a maneira de como é abordado e tratado o assunto quando ocorrido no 

ambiente escolar a pesquisa de campo foi, direcionado para escolas municipal, estadual 

e privada, localizadas em Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré, todas  do  interior de São 

Paulo-SP. 

 

4 Resultados e discussões 

 

Visando organizar os resultados obtidos, a pesquisa reuniu os professores 

abordando a temática no campo pedagógico, questionando práticas no decorrer da sua 

docência referente à temática. Com isso, foi possivel analisar que a questão racial é 

abordada nas escolas, mas não como deveria, por falta de recursos e preparação para 

lidar com o assunto. A presente pesquisa etnográfica realizada na escola de Monte Mor 

trabalha etnias raciais através de projetos e, segundo a instituição, não houve ainda 

nenhuma ocorrência envolvendo questão racial. Os alunos, ao serem abordados sobre o 
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tema, reagem de uma maneira tranquila. Na escola, há exposições na semana da 

consciência negra, e os alunos costumam ir apreciar os materiais apresentados, tais 

como: bonecos, instrumentos musicais e muito mais. A instituição relatou que os 

afrosdescendentes matriculados são por volta de 10%. A equipe gestora aborda o 

assunto com respeito e sem discriminação; na biblioteca da instituição, tem um pequeno 

acervo como fantoches, brinquedos, instrumentos musicais, e alguns livros infantis 

referente à cultura afrodescendente. 

Foi realizada uma pesquisa em uma instituição privada, respondida pela 

coordenadora pedagógica. Quando perguntado como é trabalhada a etnia nesta 

instituição, recebemos a resposta de que isso é feito através do projeto diversidades, 

trabalhando as diferenças com o livro Tudo bem ser diferente, de Toody Pare. Quanto 

à questão quando localizada a atitude racista, como é solucionada, a resposta obtida foi 

que nunca ocorreu esse fato, mas o trabalho com projeto e com o livro sobre 

diversidades é já um modo de discutir abertamente a temática e previnir casos de 

preconceito racial. Quanto a questão como os alunos reagem quando é abordado esse 

tema, responderam-nos que os alunos reagem normalmente, e que participam 

positivamente de todas as atividades.  

Para a pergunta como são desenvolvidos os trabalhos referentes a semana da 

consciência negra, reponderam-nos que este tema é trabalhado no decorrer do ano letivo 

e não isoladamente somente na semana da consciência negra, o que contribui em muito 

para que haja maior aceitação nesse ambiente. Quando perguntado qual o olhar da 

direção sobre o assunto levantado, a diretora resondeu que é trabalhar o projeto 

diversidades e, caso seja necessário, convidar um especialista, por exemplo, um 

psicólogo, para dar apoio sobre a questão. Quando perguntado se a biblioteca conta com 

um acervo e referências sobre o assunto, respondeu-nos que sim. Para finalizar a 

pesquisa, foi perguntado se a instituição conta com a feitura de trabalhos manuais 

referentes à cultura afrodescendente, e a resposta foi negativa. 

Levantada a questão etnografica na escola estadual onde os professores das 

disciplinas de geografia, sociologia e filosofia trabalham este tema em salas de aula com 

a colaboração, da mediadora e do gremio estudantil. A disciplina de geografia trabalha 

este tema com mais afinco apresentando videos (capitão Felipes). Sobre a Somália 

falando da globalização usando a literatura de contos; cartazes, teatros, musicas, 

seminários e filmes. No total de alunos da escola 70% são afrodescendentes, que podem 

contar com todo apoio da sua equipe pedagógica. 

 

5 Considerações finais 

 

A pesquisa proposta ampliou a comprenensão sobre a etnia na sala de aula, pois 

permite identificar posturas preconceituosas em colegas de sala ou em pessoas da 

sociedade de uma maneira geral, criando uma postura de que é necessário respeitar os 

colegas e professores que pertencem a diferentes etnias, podendo observar que não 

ocorre uma prática desse objetivo (a transmissão desses valores), e que o assunto ainda 

se encontra mascarado (escondido), evitando comentários e até mesmo discussões. 
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RESUMO 

Esta pesquisa pretendeu solucionar as seguintes perguntas-problemas: 1). Quais as 

maiores dificuldades enfrentadas pelos professores quando o assunto é inclusão de 

autista?; 2);como é avaliado formalmente a criança autista quanto a sua aprendizagem?; 

3). Quais as dificuldades que enfrenta na sala de aula?; 4). De que forma, nós, 

educadores podemos contribuir para que autista seja incluso de fato?; 5) A criança 

autista se sente aceita pelo grupo escolar? Para essas questões, foram atestadas as 

seguintes hipóteses: 1) Encontrar meios e descobrir maneiras de cada estudante de 

acordo com seu estilo, ritmo, capacidade e habilidade; 2) É necessário proporcionar uma 

diferenciação de estratégias, conteúdo e forma individualizada para promover avanços 

pedagógicos significativos; 3) A socialização é uma das maiores dificuldades 

enfrentadas pelo autista; 4) Que o professor procure conhecer a criança com deficiência; 

5) Na maioria das vezes, ela não se sente aceita pelo grupo.  

 

Palavras-chave: Educação Especial. Síndrome de Asperges. Autismo e Escola. Aluno 

com Autismo. Portador de Necessidade Especial. 

 

 

ABSTRACT 

This research was intended to address the following questions-problems: 1) What are 

the major difficulties faced by teachers when it comes to inclusion of autistic?; 2) As is 

formally the autistic child as your learning?; 3) What are the difficulties they face in the 

classroom?; 4) How we, educators can contribute to autistic be included?; 5) The 

autistic child feel accepted by the school? For these issues, were the following 

hypotheses: 1 attestation) find ways and figure out ways to each student according to 

their style, pace, ability and skill; 2) It is necessary to provide a differentiation 

strategies, content and form to promote significant pedagogical advances individual; 3) 

Socialization is one of the biggest difficulties faced by autistic; 4) Professor search meet 

the child with disabilities; 5) Most of the time, she didn't feel accepted by the group. 

 

Keywords: Special education. Aspergs Syndrome. Autism and school. Student with 

autistc. With Secial Needs Special. 
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1 Introdução 

 

No processo de inclusão escolar é muito comum se falar da dificuldade de 

integração da criança com autismo em interagir com a vida cultural e social nas 

instituições de ensino. 

Porém a área da educação vem contribuindo cada vez mais através de projetos 

pedagógicos direcionados a essas crianças. Este trabalho vem trazendo resultados 

significativos na vida escolar delas, refletindo na vida familiar. 

O que era motivo de vergonha, desprezo, com caráter até de eliminação em 

certas sociedades, ganha espaço na cultura do início do sec. XX. Esses resultados 

positivos foram alcançados graças a pesquisadores que vêm desempenhando um 

trabalho significativo, a fim de promover avanços cada vez melhor. 

Para este trabalho lançamos luz ao diálogo sempre presente e necessário na 

avaliação do aluno autista no ensino fundamental, pois a mesma terá que ser 

desenvolvida de maneira muito particular, respeitando sempre as limitações de cada 

criança. 

Vamos ressaltar que, nos últimos anos, a proposta inclusiva, ocorre uma 

mudança de paradigma da perspectiva educacional escolar, em que as necessidades de 

todos devem ser consideradas; com a proposta que revelem o processo de aprendizagem 

de cada estudante. 

Este trabalho faz parte de um projeto pesquisa que visa detectar possíveis falhas 

no processo de ensino aprendizagem de crianças com autismo, inclusas na escola de 

ensino fundamental e, tem como propósito contribuir para diminuir o preconceito que 

elas sofrem nesse processo. 

 Um bom aprendizado para ser absorvido com relação as diferenças, até pelos 

professores, é algo distante ainda de se conseguir, pois há muitas dificuldades 

encontradas nas salas de aula. 

 Esta pesquisa contribuirá para que o autista possa desenvolver sua autonomia, 

contribuindo não só para sua vida escolar, mas também fora dela. 

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que visa detectar possíveis 

falhas no processo de ensino aprendizagem de crianças com autismo, inclusas na escola 

de ensino fundamental e tem como propósito contribuir para diminuir o preconceito que 

estas sofrem nesse processo. 

Um bom aprendizado para ser absorvido com relação às diferenças, até pelos 

professores, é algo distante ainda de se conseguir, pois há muitas dificuldades 

encontradas nas salas de aula.  

Esta pesquisa contribuirá para que o autista possa desenvolver sua autonomia, 

contribuindo não só para sua vida escolar, mas também fora dela.  

 

2 Revisão bibliográfica 

 

O estudo consiste na tentativa de descoberta de novos dados ou fatos no campo 

de inclusão social do autista para novos conhecimentos. 

A inclusão social do autista é um processo importante, pois o homem nasceu 

para viver em sociedade e a verdadeira construção se dá quando acolhemos a 

diversidade. 

Por essas razões, Mello (2007) constata: 

 
...as causas são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo esteja 

em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma 

conclusiva e, provavelmente, de origem genética. Além disso, admite-se que 
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possa ser causado por problemas relacionados a fatos ocorridos durante a 

gestação ou no momento do parto. 

 

O autismo afeta quatro a cinco vezes mais meninos do que meninas. Renda 

familiar, educação e estilo de vida parecem não influenciar no risco de autismo. 

A comunicação é o elo que mais aproxima as pessoas e, no processo inclusivo, 

constitui-se ferramenta chave para direcionar o professor e sua equipe de apoio a 

compreender quais são as necessidades e possibilidades de cada estudante e, assim, 

fundamentar o planejamento e a busca de estratégias que concretizem a interação 

necessária para provocar uma aprendizagem efetiva. 

As habilidades são desenvolvidas em etapas valorizando aquelas que já são 

próprias das crianças, e tornar o aprendizado agradável, sem reforçar respostas 

negativas pois devemos detectar quais são os eventos que funcionam como reforço ou 

recompensa para comportamentos negativos, para trabalhar isso, porém a repetição é 

necessária neste tipo de abordagem. O incentivo é muito importante em todas as 

atividades. 

 O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três 

primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social. 

A escola, inclusiva, incorpora o princípio da diversidade humana, aceita todas as 

diferenças e cria ambiente propício ao desenvolvimento das potencialidades individuais. 

 Na proposta inclusiva, ocorre uma mudança de paradigma da perspectiva 

educacional escolar, em que as necessidades de todos devem ser consideradas. 

Por essas razões históricas, Rogalski (2010) constata “que o conceito de 

integração escolar parece ter assumido o sentido de pessoas com deficiência numa 

mesma escola, não necessariamente na mesma classe, retificando, assim, a segregação 

nas relações e atitudes”. Segundo a autora, a presença do aluno diferente tem ganhado 

um destaque cada vez maior nas escolas. A inclusão não se faz com atos legais, não 

pode ser imposta. Ela é conquistada nas ações e nas relações. Nos, enquanto 

educadores, devemos acreditar incentivar e, nos tornar acolhedores diante das 

diferenças. Pois foi através de muitas lutas que a educação especial surgiu. Ela inclui 

todos os tipos de deficiência, mas o papel principal cabe a escola de receber e, ensinar 

todas as crianças, sem exceções 

As pessoas com autismo necessitam de atenção multidisciplinar para sua 

identificação. O conceito do autismo sofreu várias reformulações ao longo do tempo.  A 

primeira descrição do autismo infantil realizada por Kanner (1943): 

 
Referia-se a um quadro bastante uniforme de característica envolvendo 

basicamente umdesligamento das relações humanas, ou seja, uma falha no 

uso da linguagem parar a comunicação, a manutenção de uma rotina, 

fascinação por objeto e boas potencialidades cognitivas.  

 

Posteriormente ele reviu sua definição restringindo-a ao autoisolamento e a 

insistência na preservação da rotina. O termo autismo hoje costuma ser usado para se 

referir a um espectro de síndromes com características em comum – Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento. Contudo, a análise qualitativa do resultado mostrou 

competência do perfil de habilidades da criança autista. 

Ainda é muito amplo falar sobre autismo, segundo a pesquisa feita, o autismo 

compromete a interação social da criança. 

De acordo com a Associação Médica Americana, a causa do autismo 50% pode 

ser genética ou por fatores exógenos, como ambiente de criação ou por complicação na 

gravidez, por alguma infecção ou vírus. 
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Uma criança ou adulto autista tem problema como não fazer amigos; não 

participar de jogos interativos; ser retraído; pode não corresponder a um sorriso ou 

evitar o contato visual. Portanto, se notar algo de diferente, o correto é procurar um 

médico, pedir ajuda e fazer um tratamento adequado à criança. 

 

3 Metodologia 

 

O estudo consistiu numa pesquisa de procedimento lógico e sistemático na 

tentativa a descoberta de novos dados ou fatos no campo da inclusão social para novos 

conhecimentos. A pesquisa foi considerada procedimento formal, cujos pensamentos 

são reflexivos, requerendo um tratamento científico e que permitiu conhecer a realidade. 

Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa entre profissionais que 

atuam nessa área, baseada na descoberta de dados relativos ao tema pesquisado. Tratou-

se de uma pesquisa pela finalidade prática aplicada, por ser um problema que vem 

crescendo a cada ano, na expectativa de tentar entender o comportamento do autista e, a 

partir dele, buscar novos métodos, para que possa facilitar seu desenvolvimento escolar 

a partir das dificuldades observadas. Foi definida pela metodologia não experimental, 

enquanto a escola busca incluir o autismo para que a criança possa desenvolver sua 

autonomia e habilidades, valorizando aquelas que já são próprias da criança, para que a 

aprendizagem aconteça de uma forma agradável, respeitando o seu limite. Nós, 

enquanto professores, devemos inovar, criar condições favoráveis para atender os 

alunos de acordo com a realidade que estamos vivenciando na nossa atualidade, com o 

autismo cada vez mais presente na nossa instituição escolar. Na maioria das vezes, ela 

não se sente aceita pelo grupo.  

Segundo Yin (citado por Gil, 2002, p. 59), o estudo de caso pode ser definido 

como: 

 
...um método de pesquisa e pode ser definido como conjunto de dados que 

descrevem uma fase ou uma totalidade do processo social de uma unidade. O 

estudo de caso obtém evidências partindo de seis fontes de dados: 

documentos, registros de arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos e cada uma delas requer habilidades 

específicas e procedimento metodológicos específicos.  

 

Os objetivos que se pretenderam atingir foram reconhecer as potencialidades dos 

estudantes, estabelecer metas para que procedimentos e estratégias fossem direcionados; 

promover reflexão permanente do estudante nos estabelecimentos de metas que 

proporcionem a autoconfiança, a superação das dificuldades e autonomia do estudante. 

A fundamentação teórica pautou-se nos seguintes autores: Mello (2007), Schwartz 

(2011) e Rogalski (2010); kenner (1993). A metodologia empregada contou com uma 

revisão bibliográfica acerca do espectro do autismo, histórico do surgimento da 

Educação Especial e guia prático do autismo. 

Esta pesquisa foi realizada na escola Sesi em Nova Odessa por meio de 

observação direta com o aluno autista, estudo de caso, tendo como finalidade 

aproximação conceitual com o problema, enriquecendo os nossos conhecimentos de 

forma que se possa transmitir para outras pessoas os objetivos alcançados. 
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4 Análise de dados 

 

De acordo com Rogalski (2010), deve-se entender a educação do autista como 

um processo dinâmico e flexível, que possibilite ao ser humano interagir diretamente 

com a sociedade, desenvolver suas potencialidades, decidir sobre seus objetos e ações. 

A escola é entendida como de todos, tanto para alunos normais, quanto para os 

com necessidades especiais, não importa o tipo da deficiência, a prioridade é levar o 

aluno a aprender a aprender. Na coleta de dados, buscamos o contato direto com a 

criança autista acompanhando a sua rotina escolar, pois esta observação nos trouxe 

clareza para prosseguirmos nosso trabalho, vivenciando suas atitudes e tentando, de 

uma forma flexível, buscar o melhor para o desenvolvimento do seu conhecimento no 

âmbito escolar. 

Devido aos inúmeros casos que vêm crescendo cada vez mais, isto exige de nós, 

professores, novas discussões, estruturações e adequações; para educadores, não é algo 

impossível de se encarar, mas precisa de uma atenção especial para que resultados 

positivos aconteçam.  

Conforme a escola escolhida, a coleta de dados foi por meio de observação e 

acompanhamento direto com o aluno autista durante uma semana. 

 

1º Dia 

 

Assim que chegou, o aluno começou a se recusar a fazer atividade de linguagem 

ação saresp, saiu da sala nervoso e ficou andando para fora da sala; depois de um tempo, 

voltou e, com a intervenção da professora, resolveu a atividade. Em matemática, não 

quis fazer a atividade de fração nas figuras geométrica, assim, saiu novamente da sala e 

ficou lá fora, mas, com o passar do tempo, voltou, embora não tenha desenvolvido 

nenhuma atividade, apenas permanecido na sala. 

 

2º Dia 

 

O aluno realizou atividades adaptadas com o auxílio da estagiária, inclusive a 

pauta, que não é de costume fazer. Estava calmo e bem compreensivo, resolveu 

situações problemas e interagiu com os demais alunos da classe. 

 

3º Dia 

 

Aparentemente, o aluno estava tranquilo até a hora do lanche, ao retornar, a 

professora distribuiu para todos os alunos uma folha para que fizessem uma produção 

de texto que já estava iniciada e que cada um usasse sua criatividade e desse sequência à 

produção. O aluno se recusou a fazer, então a professora adaptou sua atividade para que 

ele contasse sua própria história para que despertasse seu interesse, mas, mesmo assim, 

o aluno se irritou, pegou a atividade, rasgou e jogou no lixo do pátio. Voltando para a 

sala irritado, um dos colegas de sala riu dele.Então o aluno observado despejou cola em 

uma folha de papel, foi até a carteira do colega e passou cola no rosto dele e saiu da sala 

alterado. Depois de muita conversa com ele, o aluno se acalmou, voltou para a sala e 

resolveu a atividade de matemática com a intervenção da estagiária. 
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4º Dia 

 

O aluno chegou tranquilo, ouviu a história, deu sua opinião, participou da aula 

no laboratório de informática, fez pesquisa de uma propaganda relacionada com 

animais; em matemática, irritou-se e saiu da sala para não fazer a atividade; a estagiária 

foi conversar com ele e o convenceu a voltar para sala, resolveu atividades simples de 

divisão, mas apresenta bastante dificuldade. Em C.N., assistiu a um vídeo sobre 

reprodução humana na biblioteca. Em vivência artística, não quis desenvolver a 

atividade proposta pela professora, voltou para a sala e ficou criando seu próprio 

trabalho de artes. 

 

5º Dia 

 

Já se percebe que o aluno está bem cansado e que não consegue produzir muito, 

ele estressa facilmente e não está se interessando por nenhuma atividade, é só cobrar 

algo que ele se irrita e sai da sala, gritando e falando palavrões ansioso, para que chegue 

logo as férias. 

O aluno apresenta alterações e nervosismo sempre que encontra dificuldades em 

relação as atividades, recusando em fazê-las mesmo com a ajuda da estagiária. 

 

5 Considerações finais 

 

Neste estudo, buscamos entender na prática a rotina diária do aluno autista no 

âmbito escolar. Acompanhamos de perto a sua rotina para podermos identificar suas 

maiores dificuldades e vimos que o trabalho é árduo, mas é preciso que o professor 

procure conhecer seu aluno com deficiência, não importa qual seja, obter informações 

deste aluno e, a partir delas, utilizá-las como ponto de partida para encontrar meios e 

descobrir as maneiras particulares de lidar com o estudante autista de acordo com seu 

estilo, ritmo, capacidade e habilidade. 

É do conhecimento de todos que o estudante com autismo tem um estilo próprio 

de aprendizagem, as quais devem ser respeitadas, de forma a possibilitar a efetividade 

no processo. 

O papel do profissional é o de estimular, catalisar e respeitar o tempo de 

aprendizagem desse estudante, não o de realizar trabalhos de rotina burocráticos, e sim 

de fazer atividades para o estudante, assisti-lo, promovendo sua evolução integral. Para 

tanto, torna-se necessário proporcionar uma diferenciação de estratégias, conteúdo e 

forma individualizada para promover avanços pedagógicos significativos. 
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Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-
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 Visando melhorar a vida das pessoas com deficiência física, pesquisadores 

fizeram o protótipo de uma cadeira de rodas diferente, para facilitar a mobilidade e, 

assim, estudantes criaram uma cadeira de rodas com roda dianteira e uma bateria 

adaptada nas rodas convencionais.  

 De acordo com Mikail (2013), “um novo protótipo de cadeira de rodas, 

desenvolvido pelo engenheiro mecânico Júlio Oliveto, de 27 anos, que mora em São 

José dos Campos, no interior de São Paulo, pode facilitar a vida das pessoas com 

deficiência motora no Brasi”. 

 Conforme ainda o autor, o protótipo, chamado de radical, que custa 60 % menos 

que as cadeiras motorizadas existentes no mercado, e bem mais rápido para subir e dá 

autonomia aos usuários. Também se discute sobre a manutenção do aparelho, que é bem 

mais em conta que a dos produtos disponíveis no mercado, para facilitar também a 

manutenção com peças disponíveis no mercado e com facilidade para encontrar, 

diferente da convencional, que, dependendo do modelo, é bem difícil de encontrar as 

peças para reposição. 

 Foi feito o pedido de patente para o produto, e agora a intenção é deixar o 

produto mais leve, para poder facilitar o manuseio do produto. O inventor do protótipo, 

Oliveto (2013), foi citado por Mikail (2013) nos seguintes termos:  

 
Colocamos o suporte embaixo da cadeira de rodas atualmente disponível no 

mercado, e o protótipo se encaixa e a bateria é acionada, é como se o 

aparelho rebocasse a cadeira; ainda segundo ele, o protótipo atinge até 30 km 

por hora e pode ser usado para trechos de grande inclinação e também subir 

em guias não rebaixadas. (OLIVETO, 2013 apud MIKAIL, 2013, p. 1) 

 

 Tendo em vista que vivemos em um país onde se tem muita dificuldade em 

respeitar o próximo, a independência do deficiente é muito importante. Em breve, 

poderemos ver este invento nas ruas e poderemos pensar que a vida de quem mais 

precisa será mais fácil. 

 

Tatiane Cristina da Silva, 

acadêmica do curso de Pedagogia das Faculdades Network, Nova Odessa, SP, sob 

supervisão de Angela Harumi Tamaru, com a disciplina de Língua Portuguesa. 
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CASALE NETO, G. A.; LARINI, K. C. P. Obesidade e atividade física. Ciência, 

tecnologia e sociedade: responsabilidade social. Piracicaba, SP, 2008. 

 

 Trata-se de um estudo sobre obesidade que desencadeia doenças degenerativas, 

cujo tratamento envolve a reeducação alimentar, a prática de exercícios e, em alguns 

casos, a utilização de medicamentos. O foco deste estudo foi comprovar que a prática de 

exercícios físicos é a “porta de entrada” para obter uma vida saudável, tendo em vista os 

benefícios adquiridos através deste hábito, que melhora o humor, aumenta a disposição 

e previne doenças crônicas, como obesidade e diabetes. 

 Nos primórdios, o instinto natural do homem o levava a caçar o próprio 

alimento, o que levava o corpo a se exercitar. Hoje, as pessoas vivem acomodadas, pois 

a tecnologia nos leva a ter uma vida sedentária, afinal resolve-se quase tudo sem sair de 

casa, com um simples toque no controle remoto, celular, etc., de modo que não se 

estimula mais que façamos movimentos com consequente gasto de energia. 

 Esta pesquisa leva à reflexão sobre a importância de manter o organismo 

saudável. A obesidade tornou-se um grave problema de saúde, que atinge desde crianças 

até adultos e idosos, sendo que está em todos os meios sociais. De acordo com a Revista 

Brasileira de Medicina do Esporte (2004), a obesidade é uma doença universal crescente 

mundialmente e que assume um caráter epidemiológico como problema de saúde 

pública. Mas a obesidade como saúde pública, assim como fator indutor de 

comportamento individual e social, é algo moderno, que não é somente uma doença, 

mas algo que exclui de uma estética socializada, pelo imaginário popular. 

 O interessante neste estudo é que este define, claramente, o critério de 

obesidade, que pode ser exógena ou endógena, cujas diferenças estão nas dietas 

hipercalóricas e baixo gasto de energia ou alteração genética, reações a medicamentos, 

entre outros fatores e sintomas. Questões sociais, familiares e disciplinares são alguns 

eixos tratados neste trabalho que levam a obesidade. Este difere ainda obesidade e 

sobrepeso e menciona como os hábitos familiares podem influir no problema. Define 

dois tipos de obesidade, a ginoide e a androide, sendo identificados através da 

concentração de gordura. A primeira é predominante nas mulheres, associada com 

problemas ortopédicos, peles e varizes; a segunda, em homens, associada 

principalmente a problemas cardíacos. Foi criado o índice de massa corpórea que, 

através de cálculo, consegue-se calcular seu percentual de gordura. 

 Para detectar a obesidade, há métodos clínicos e laboratoriais. Suas 

consequências podem afetar o sujeito de modo psicológico, com desenvolvimento de 

ansiedade e depressão, complexo de inferioridade, baixa autoestima. O tratamento pode 

ser feito com reeducação alimentar, exercícios físicos e, em alguns casos, 

medicamentos. Sabemos que a prática de atividade física associada a uma boa 

alimentação impede que se venha a ter obesidade, mas, mesmo com a sociedade 

sabendo dessas informações, esta ignora a informação e acaba levando uma vida de 

sedentarismo, comodismo e hábitos alimentares ruins. 

 Este estudo teve grande importância para esclarecimento e informa que 

obesidade é caso sério de risco à saúde e que, inclusive, pode levar à morte. Uma obra 

muito importante, já que trata de um assunto atual e que afeta parcela significativa da 

população, sendo indicada a qualquer pessoa, de qualquer idade e de todas as classes 

sociais, particularmente universitários da área de saúde, pais, alunos e professores em 

geral. 

 

Débora Amorim, Robert Cardoso, Tânia Oliveira, 



71 
 

  

acadêmicos do curso de Educação Física das Faculdades Network, Nova Odessa, SP, 

sob supervisão de Angela Harumi Tamaru, com a disciplina de Pesquisa e Prática 

Profissional I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

  

PORTO ALEGRE, L. M. Utilização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação nas práticas docentes numa instituição de ensino tecnológico. 

Campinas, 2004. 235 f. Tese (Doutorado em Filosofia da Educação). Faculdade de 

Educação, Unicamp, 2004. 

 

 Sabemos que hoje não é mais possível viver sem a tecnologia, e a realidade do 

ensino não é diferente. Ainda não temos tecnologia total em sala de aula, mas aos 

poucos vemos os impressos serem substituídos pelos recursos imagéticos, midiáticos 

etc. De acordo com Porto Alegre (2004), não podemos mais fugir do enfrentamento da 

modernidade. O professor terá que pesquisar processos metodológicos que utilizem os 

meios informatizados e a multimídia para que, desta forma, ele se adapte às novas 

situações. Portanto, a inovação é importante, mas cabe ter recursos para poder usufruir 

bem de todo material. 

 Hoje é comum usar novos meios, novos, independente da idade do consumidor. 

Com esse uso frequente e com os novos recursos, vieram também os aparelhos que 

podem ser úteis em sala de aula, trazendo mais praticidade aos alunos e professores. 

Também se tornou possível o professor lançar mão do uso da internet, usando recursos 

como lousa digital e até mesmo criando espaços próprios e personalizados no 

ciberespaço, como é o caso do uso de blogs por professores. 

 Há relatos de professores que contam que o apoio de tecnologia permite 

despertar maior interesse do aluno pelos conteúdos ensinados em sala de aula, pois é 

possível atrair a atenção do aluno por meio de postagem de conteúdos, de exercícios 

extras e até de desafios em sites próprios, para que o aluno passe a se interessar pelo que 

é trabalhado pelo professor. 

 Desse modo, percebe-se que os professores não podem mais ignorar a 

tecnologia, porque ela ajuda muito a atrair a atenção dos alunos. Frequentemente os 

jovens estão conectados, o que ajuda a comunicação, que é, para eles, mais prático e 

mais prazeroso. Só pensarmos como o telefone, hoje, é um recurso menos utilizado, 

praticamente em segundo plano na vida usual das pessoas. 

 O recurso da internet pode ser usado para ganhar a confiança do aluno, através 

de simples motivações estratégicas. O professor também pode usar pranchetas hightech, 

que permite fazer exercícios no campo virtual enquanto dá aulas. A Unesco, visando 

incentivar o uso da tecnologia na sala de aula, requalifica o docente nesta nova área. A 

utilização das TICs na sala de aula favorece o futuro profissional para as exigências do 

mercado de trabalho. 

 

Edite dos S. Silva e Camila de O. Borges, 

acadêmica do curso de Pedagogia das Faculdades Network, Nova Odessa, SP, sob 

supervisão de Angela Harumi Tamaru, com a disciplina de Língua Portuguesa. 
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