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Novas tEcNologias E ENsiNo: pENsar, 
pEsquisar E criar as (iN)cErtEzas
WElliNtoN dE olivEira

A emergência das condições sócio-
históricas e culturais colocam os homens 
frente a novos desafios que se configuram 
à medida que eles se relacionam com as 
sociedades, transformando-as e sendo por elas 
transformados. Nessa direção, o grande desafio 
colocado à educação é propiciar caminhos para 
pensar, agir e construir o escopo dessas relações 
sociais a partir de uma agonia planetária, que, 
segundo Morin (2008)1 , marca, não apenas a 
adição de conflitos tradicionais de todos contra 
todos, mais as crises de diferentes tipos, mas o 
surgimento de problemas novos sem solução, 
constituindo-se em um todo que se alimenta 
desses ingredientes conflitantes, críticos, 
problemáticos, os engloba, os ultrapassa e 
torna a alimentá-los, com riscos infinitos para a 
metamorfose geral.

Nesse contexto amplo e complexo surgem 
as inovações tecnológicas em meio ao cenário 
dinâmico da escola e com elas os questiona-
mentos: como a relação entre educação 
e tecnologia pode ser abordada de forma 
a entender as profundas mudanças que 
surgiram e surgem criticamente, ponderando 
as reais necessidades na virtualidade? O que 
muda na educação presencial e a distância na 
emergência dessa virtualidade? 

Conforme Alves (2000)2,  na virtualidade, 
termo novo e, também, tão pouco conhecido 
para a maioria, vamos nos educando por 
processos que aproximam fatos, lugares 
e histórias que antes, em geral, eram tão 
distantes de nós e que hoje tomam espaço-
tempo em nossa cotidianidade. Nela, vários 
autores têm ressaltado o fracionamento e a 
velocidade, mas também as possibilidades de 
mudanças ainda não pensadas e os processos 
pedagógicos que estão sendo acrescentados 
aos nossos processos educativos cotidianos. 

 O professor que atua em contextos virtuais, 
lida necessariamente com a demanda de uma 

sociedade em digitalização e com uma escola 
que pouco a pouco incorpora novas tecnologias 
em seu cotidiano como forma de possibilitar a 
esse professor uma forma de lidar com a zona 
fronteiriça do conhecimento que pretende 
ensinar. Por isso, sinalizo que ensinar em 
contextos virtuais é um processo complexo que 
se fundamenta no pressuposto da conjunção 
do ato de ensino, aprendizagem e na mediação 
deste ato por uma tecnologia. (cf. Oliveira, 
2009)3

Nesse contexto, é preciso compreender 
como se dá a formação de professores 
para a docência na virtualidade e alargar 
essas possibilidades, pois praticamente não 
contamos, ou contamos muito pouco, com 
processos de formação inicial específicos em 
cursos de graduação, pois  “os processos de 
formação continuada vêm se instituindo em 
práticas e projetos pontuais e contextualizados, 
de acordo com os modelos curriculares 
específicos de instituições – públicas ou privadas 
– e de alguns docentes que vêm construindo e 
atuando na e pela internet com seus desenhos 
curriculares autorais (...) (Santos, 2011)4.” 

A meu ver, os ambientes virtuais de 
aprendizagem significam oportunidades 
fundamentais para as novas gerações, o que 
implica criarmos as condições de se qualificar 
as aprendizagens que ai podem ocorrer.

Concordo com Freire (2008)5  quando sina-
liza que  a ação do meio ambiente — presencial 
e/ou digital — sobre os indivíduos, mediada por 
ferramentas, práticas e linguagens singulares, 
aliada a uma ação crítico-reflexiva desses 
indivíduos sobre o meio e sobre os outros 
indivíduos, apropriando-se dessas ferramentas, 
práticas e linguagens, para usá-las, de maneira 
pertinente e adequada, na construção/co-
construção/desconstrução/reconstrução do 
conhecimento e na sua inserção crítica nos 
mundos presencial e digital, como cidadãos 
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geradores, guardiões e intérpretes de 
informações, que conduz a uma formação 
plena do eu como sujeito individual, social e 
tecnológico. 

O objetivo desta comunicação é discutir 
as mudanças que ocorrem e/ou poderão 
ocorrer nas práticas curriculares em contextos 
virtuais. Ao longo dessa discussão, abordarei as 
contradições, as construções e reconstruções 
intermináveis e a dinâmica da inovação 
sem limites que se desvelam nas ações de 
professores e alunos nesse contexto.

Notas:
1 - MORIN, Edgard. Ciência com consciência. 

Bertrand Brasil, 2008. 
2 - http://www.lab-eduimagem.pro.br/

frames/seminarios/pdf/apresI.pdf
3 - OLIVEIRA, W. A colaboração crítica 

no desenvolvimento de uma atividade de 
formação de professores a distância. Tese de 
Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. SP: 2009.

 4 -  http://tvbrasil.org.br/fotos/salto/
series/212448cibercultura.pdf 

  5 - FREIRE, M.M. A formação tecnológica 
de professores: refletindo, problematizando,  
buscando. II Encontro CAPES-MECD/DGU, 
Linguagem, Educação e Virtualidade. UNESP/
Araraquara,2008.

Educar Em tEmpos dE rEdEs sociais: dEsafios 
E coNflitos
mário José dias

Já faz tempo que penso sobre este tema: 
educação em tempos de redes sociais. Nesse 
sentido pelo menos duas das muitas questões 
surgem logo de início: Como educar neste 
universo tão amplo? Quais são os desafios 
que se tem pela frente? Para tentar buscar um 
caminho de resposta temos que pensar que há 
pelo menos dois desdobramentos. O primeiro 
vem da própria natureza do ato de educar, que 
entre tantas definições pode ser reduzido ao 
processo pelo qual passa o indivíduo em direção 
a alguma coisa com a ajuda de alguém. Pode-
se também ampliar este conceito, permitindo 
que este processo seja uma via de mão dupla, 
ou seja, que ambos se eduquem: aquele que 
conduz e o que é conduzido.

O segundo tem relação com “redes sociais”. 
Hoje se utiliza muito o conceito de rede para 
tratar especificamente do seu ambiente virtual. 
No entanto, “redes sociais” têm sua origem 
na própria necessidade do indivíduo de viver 
coletivamente, portanto, é muito anterior ao 
“mundo virtual”: ele é constitutivo da natureza 
humana. Vivemos e somos uma grande rede. 
Não há como pensar em um indivíduo que viva 

isoladamente, longe de suas relações primitivas 
de convívio.

Conviver é “viver com” e na companhia 
de alguém, o que significa estabelecer laços 
reais de vida. Isolar-se é enclausurar-se em um 
universo fechado sem perceber o que ocorre 
em seu entorno. É se vestir de caramujo, 
protegendo-se das ameaças externas, não se 
permitindo enfrentar o desafio de estar com 
outro. Mesmo nesta condição de caramujo, 
haverá um momento em que será necessário 
“colocar a cabeça para fora” e perceber que há 
vida pairando no ar. Recusar-se a viver em rede 
é, portanto, impossível e, atrevo a afirmar, é 
negar a sua própria natureza.

Estes dois desdobramentos – educar e redes 
sociais – se encontram de maneira natural em 
todo o processo de desenvolvimento pessoal e 
social. Vivemos em universo aberto, cheio de 
possibilidades de ser e de se encontrar. Há uma 
rede global e plural. Disso não temos como fugir. 
Vivemos uma pluralidade de redes que, por 
mais incrível que possa parecer, se encontram 
em algum momento em nossas vidas.

Comecemos por admitir que estas múltiplas 
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redes ultrapassem o campo real e encontrem 
outro espaço para se manifestar: o mundo 
virtual. Hoje esta realidade é bastante comum 
e diversa. Neste mundo virtual há espaço 
para todos, pode-se afirmar até que ele seja 
“democrático”. Temos redes para satisfazer 
todas as necessidades, desde simples site 
de relacionamento pessoal até o de grandes 
investimentos e negócios. 

Contabilizam-se milhares de redes neste 
universo tão amplo, onde o distanciamento se 
tornou proximidade, onde não há espaços para 
indivíduos solitários, mas para uma solidão. 
Porque afirmar tal coisa? Solidão é diferente 
de solitário. Solidão é estar completamente 
abandonado até mesmo de si. Solitário é o 
espaço onde eu estou comigo mesmo, porém 
na companhia de muitos outros. Um espaço 
distante me permite ter outros “eus” juntos 
comigo. Num espaço próximo só um “eu” surge. 
Nesta rede eu me encontro e me perco.

Caminhando por esta estrada, que se mostra 
longa e infinita, posso igualmente encontrar um 
meio termo para imaginar o campo e o papel da 
educação. O mundo real, igualmente complexo, 
que também me permite viver esta dicotomia 
entre a solidão e o solitário, apresenta um 
diferencial; a proximidade me acompanha e me 
revela. Sou eu mesmo com as minhas inúmeras 
máscaras sociais que se apresenta ao outro que 
quer me ver como a um espelho refletindo uma 
imagem.

A questão então toma a outra vertente. O 
que é real e o que é virtual? Onde se encontra 
o fio condutor da educação? Que papel social 
tem o educador diante desta dialética da 
proximidade e do distanciamento? É natural que 
não se trata do velho problema que atormenta 
ainda hoje a cabeça do educador: seremos 
substituídos? Ou então, nos submetermos ao 
paradigma rotular: “Sem educador a sociedade 
não terá futuro”. 

A questão é não ter medo de descobrir que 
não há mundo virtual e nem real. O dualismo 
a que fomos submetidos a pensar é que nos 
tampa a visão para descobrir o que realmente 
existe: o mundo. Quando nos dermos conta de 
que não há separação e nem espaços distintos, 
estaremos prontos para enfrentar a pergunta 
inicial: “como educar neste universo tão 
amplo?”

O desafio que temos pela frente passa por 
descobrir que estamos vivendo outro tempo, 
onde o estático e o integral deram espaço para 
o dinâmico e o fragmentado. Víamos e vivíamos 
um futuro linear, palco de nossa formação inicial 
onde desvendamos o mistério do mundo dos 
letrados, quando aprendemos a ler e a escrever 
(e nos alegramos com isso), para simplesmente 
nos permitir entrar na “net” que, ao invés de 
prever um futuro promissor, permite desvendar 
mistérios, transpor barreiras e fronteiras. 
Encontramos, portanto uma realidade que 
não mais permite um ponto fixo no universo, 
mas um fluxo constante de movimento. 
Definitivamente, caímos literalmente na rede. 
No entanto, diferente de uma rede convencional 
onde se é possível enxergá-la por inteiro, nesta 
não há ponto de chegada, só de partida.

É aí o fio condutor que estamos buscando 
e talvez o desafio mais forte que temos pela 
frente: educar em tempos de redes sociais 
significa estar apto para encontrar o sujeito 
neste emaranhado de nós que ligam e 
interligam as redes. É permitir perceber que há 
uma verdadeira educação continuada (sonho 
de todo discurso educativo) acontecendo, 
pois as contínuas trocas de experiências são 
reais, tanto quanto as frustrações de não ter 
encontrado a resposta certa, a solução para 
aquele problema que aflige o indivíduo. É 
aceitar que se educa aprendendo e se aprende 
educando.

Uma reportagem, de Marcelo Freitas, 
intitulada “Redes sociais: as escolas dormem, 
as crianças aprendem” publicada pela Revista 
Linha Direta, me chamou atenção para uma 
coisa importante: precisamos distinguir o papel 
social da escola e o papel social das redes. Não 
quero dizer com isso que há divergência, mas 
sim complementaridade. A escola tem seu lugar 
e seu papel social muito bem definido, que por 
vezes é até rotulada de “tradicional” ou “mo-
derna”. Confundem-se metodologias utilizadas 
com espaço de socialização. Não é objetivo aqui 
refletir sobre isso, mas apenas acenar para um 
papel que não se pode perder: a escola é um 
ambiente construtor de redes sociais. A criança 
aprende o convívio com o mundo plural, 
diverso do grupo familiar a que pertence. Ela se 
depara com o diferente e aprende a conviver. 
Se isto for atendido, parte significativa dos 
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principais objetivos da escola foi cumprida. A 
outra parte é o aprender a aprender que é tão 
amplo e necessário para o desenvolvimento das 
habilidades sociais e profissionais. Esclarecido 
isto podemos dizer que ela não dorme enquanto 
as crianças aprendem.

Por outro lado, se não conseguirmos 
ensinar as crianças a serem autônomas, ou me-
lhor, autodidatas, aí podemos concordar com o 
autor e dizer que “a escola dorme”. É preciso 
ter coragem para dizer que o aprender não é 
monopólio da escola como se quis,no passado,   
conferir a ela este reduzido papel. Aprender a 
ler o mundo é uma perspectiva que a escola 
pode ter em seus objetivos explícitos. Ler o 
mundo é mais do que juntar palavras, mas é 
estar atento a tudo o que acontece. É perceber 
que as mudanças que estão acontecendo são 
combinadas na rede: do simples encontro a 
uma manifestação de massa. Não há como 
fechar os olhos para isso. 

Não há mais espaço para participação, há 
necessidade de interação. O que no passado 
os educadores buscavam era que os alunos 
fossem mais participativos. Hoje se exige 
que eles interajam. A diferença não é só de 
palavra, mas de intencionalidade. Participar 
não significa comprometimento, mas uma 
ferramenta necessária e importante de poder 
opinar e de se sentir parte de alguma coisa 
momentaneamente, sem lastros. Como se 

eu pudesse dizer: “Hoje eu participei de um 
desfile”, acabou este momento, o fato apenas 
fica na lembrança. Participar é uma concessão 
que se faz para que o outro entre. O desfile já 
estava marcado, eu apenas aceitei o convite 
para participar.

Interagir é lançar-se para o novo desafio: 
construir um ambiente onde eu, definitivamente, 
possa construir com os outros, perspectivas de 
vida. Apontar caminhos e trilhá-los sem medo. 
Não se limita ao “estar fora” ou “dentro”, como 
na dinâmica da participação, mas sim de aceitar 
a pluralidade das ações que estão ocorrendo no 
interior do processo. Não há nada definitivo e 
a única certeza é o processo, ou seja, “o estar 
sendo”. Não há também fronteiras definidas, 
mas um fluxo constante e aberto a todos.

É admitir que estamos vivendo num mar 
de incertezas e por isso precisamos de redes 
sociais fortalecidas com vínculos e nós fortes 
de comprometimento. É acreditar que alguém 
“mora do outro lado”, portanto que as redes 
são pessoas conectadas, não máquinas ligadas.

Neste sentido, o conhecimento se dá 
pela busca desta interação. Ela pode parecer 
fragmentada e será se não encontrar um nó 
que a ligue ou então se não permitir criar um nó 
aberto a interação com outras redes. No futuro 
elas se encontrarão e se o educador estiver 
plugado pegará carona e com ele a escola, a 
sociedade, as pessoas.

Educação: valorEs E iNovaçõEs
raquEl dE godoy rEtz

Nosso objetivo, com este trabalho, é 
motivar o esforço para reinventar a educação, 
recuperando o prazer de educar e educar-se, 
abrindo-nos ao novo da pós-modernidade.

O que significa educar? Significa cuidar, 
tirar de dentro, auxiliar a brotar e para isso, é 
importante ter autoridade para ensinar.

Como a Escola exerce hoje a atividade da 
Educação?

A pós-modernidade é uma época complexa, 
abarca diferentes perspectivas teóricas, 

portanto é hibrida. Nega a objetividade do 
conhecimento, a possibilidade de uma verdade 
única, a história e a coletividade, exige novos 
olhares sobre a realidade, é flexível, valoriza 
a subjetividade e defende a divergência e a 
solidariedade.

Diante das mudanças, alinham-se diversos 
tipos de reação: resistência,, negação, 
acomodação, enfrentamento.

 O conhecimento, neste contexto, resulta 
empobrecido, orientado pela prerrogativa da 
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prática, os recortes temáticos cada vez mais 
restritos, na ausência de perspectivas históricas.

A Escola tem de aprender a aplicar os 
conhecimentos adquiridos, desenvolver a 
capacidade de comunicação, de articulação, de 
criatividade e estar pronta para enfrentar novos 
desafios e problemas.

A escola tem de rever sua concepção 
de homem, visão de mundo e da educação, 
a organização do currículo, os projetos de 
avaliação, a formação de professores.

Acima de todas as mudanças, não se podem 
perder valores como a certeza da necessidade 
de educar, o resgate da busca do conhecimento, 
a valorização integral da pessoa, a descoberta 
da contínua novidade da vida.

Diante do novo, da mudança, do futuro, 
duas atitudes se delineiam:

O conservador: que se fixa no passado, não 

coopera, defende-se atrás da burocracia e das 
regras herdadas, diz sempre não às mudanças, 
alimenta uma crítica corrosiva e improdutiva, 
enfim, tem uma “cabeça velha”

O inovador: atualizado, estudiosos, atento à 
sua época, focalizado no presente e no futuro, 
aberto às críticas e ao diferente, contestador de 
regras estabelecidas e atento às mudanças das 
outras áreas do conhecimento e, sobretudo, à 
vida e à sociedade.

Há um conflito claro entre o conservador 
e inovador, que não sendo processado 
positivamente, leva à estagnação, à falta de 
integração, torna-se uma verdadeira “caixa-
preta”. Os objetivos educacionais não são 
atingidos, os esforços se perdem, a Educação 
não acontece nem sequer, em seu sentido 
fundamental, de “cuidar”, auxiliar a brotar, com 
prazer, reinventar o essencial.

A cultura popular na região do Vale do 
Paraíba constitui um acervo das crenças e 
valores que permeam a formação das práticas 
culturais da população brasileira. O Vale do 
Paraíba tem sua trajetória histórica associada 
ao desenvolvimento da história brasileira. 
Desde o período colonial a região adquiriu 
preeminência na história nacional por propiciar 
parte das condições que fundamentaram a 
formação do Brasil. Estratégica para a passagem 
das bandeiras que desbravaram o interior e para 
o escoamento do ouro entre os séculos XVI e 
XVIII, fundamental para a produção cafeeira do 
século XIX, que propiciou riqueza para o país e 
o excedente financeiro necessário à industria-
lização na virada para o século XX, e vital para 
a interiorização da atividade industrial durante 
o século XX, o Vale do Paraíba expressa, na sua 
formação cultural, as contribuições das diversas 
populações que participaram da sua ocupação 

e exploração. E, simultaneamente, constituiu 
o espaço para a elaboração de manifestações 
culturais específicas que o singularizam. Na 
região é possível detectar expressões culturais 
compartilhadas com populações cuja formação 
é semelhante, como a cultura caipira presente 
no interior do estado de São Paulo, sul de Minas 
Gerais, norte do Paraná e Mato Grosso do Sul 
ocidental e manifestações únicas, presentes 
por exemplo, na culinária.

Entretanto, desde meados do século 
passado, a diversidade cultural do Vale do 
Paraíba, assentada em sólidas tradições, 
tem como desafio a mundialização cultural 
propiciada por mídias que alteram a 
configuração e a percepção social do espaço, 
dos territórios e do tempo social. Cinema, 
rádio, televisão e a comunicação digital 
contribuem para a multiplicação de hábitos 
culturais e formas de consumo bastante 

a cultura popular No valE do paraíba: 
ENtrE a tradição E a muNdialização
moacir José dos saNtos
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As crianças têm como características comuns 
a espontaneidade, a leveza, a generosidade, 
a sensibilidade, a criatividade, a paciência e 
a alegria, e qual professor não foi criança um 
dia? Qual professor já não teve todas essas 
qualidades? Todo e qualquer ser humano já foi 
criança e sendo assim já experimentou viver e 
ver a vida com os olhos infantis.

Nos dias de hoje, em que sobra correria, 
problemas a serem resolvidos, muito trabalho, 
muita violência, acabam faltando momentos 
prazerosos e divertidos. Rubem Alves, 
pedagogo, escritor e filósofo nos diz que 
lidamos com a vida de duas maneiras diferentes, 
usando às vezes uma caixa de ferramentas e 
em outras uma caixa de brinquedos. As coisas 
da caixa de ferramentas são os meios de vida, 
necessários para a sobrevivência. Mas há coisas 
da vida que só moram na caixa de brinquedos 
que são: cantar, dançar, ler um livro, correr, 

empinar pipa... 
 A proposta da Recreativa é resgatar a 

criança que mora dentro de cada um e levar aos 
participantes a oportunidade de “visitar a sua 
caixa de brinquedos”.

Utilizando jogos e brincadeiras, queremos 
que esses profissionais reaprendam a arte 
de brincar, a trabalhar em equipe, a valorizar 
o lúdico como ferramenta de aprendizado e 
resgatar a importância da sua profissão. 

Brincando, alunos e professores estarão 
motivados e levarão mais alegria e descontração 
para a sala de aula.

abErtura do ENcoNtro: 
Apresentação da letra e música “Saiba” 

(Arnaldo Antunes)
Atividades Recreativas
Encerramento

Jogos E briNcadEiras como agENtEs 
EducacioNais
José paulo passos

distintas da tradição cultural heterogênea 
do Vale do Paraíba. O compartilhamento de 
hábitos e crenças que correspondem a valores e 
representações mundialmente difundidos é um 
fenômeno recente e pautado no impacto dos 
meios de comunicação de massa. A tradição 
cultural é modificada em função da vivência 
social dos seus produtores. A apresentação 
busca discutir, à luz da reflexão histórica, as 
alterações na produção, difusão e recepção 
da cultura popular mediante o impacto da 
comunicação de massa, cujo aspecto principal 

é reorganização das percepções culturais. 
A tensão entre a mudança, pertinente ao 
processo histórico e a preservação dos 
referênciais culturais, caracteriza o impacto da 
mundialização sobre a produção e a recepção 
da cultura popular no Vale do Paraíba. A 
mobilização de recursos sociais e culturais 
adequados a própria plasticidade das relações 
sociais constitui a estratégia mais assertiva para 
a preservação da cultura popular como uma 
forma de cidadania cultural.      
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Toda vez em que uma criança brinca, junto 
com o prazer da brincadeira está também 
aprendendo conceitos. Esses conceitos são 
pré-requisitos para que ela se desenvolva e 
faça uma boa alfabetização, para que seja mais 
independente, autônoma e criativa.

 A brincadeira facilita a aprendizagem 
porque vai ao encontro da realidade da 
criança. Quando trabalhamos com brincadeiras 
podemos desenvolver diversos segmentos 
dando oportunidade à criança de aprender 
cada vez mais.

atividadEs a sErEm dEsENvolvidas:

• Orientação espaço temporal no lúdico
• Organização de atividades lúdicas 

básicas de orientação espacial: longe-
perto, alto-baixo, longo-estreito, 
frente-trás, direita-esquerda

• Organização de atividade lúdica 
básica com noções de tempo:rápido-
lento,ciclo-rítmico,movimentação 
corporal em diferentes ritmo

• Jogos e brincadeiras cantadas
• Construindo a socialização
• Brincando de aprender e aprender 

brincando

• Por que algumas ideias sobrevivem e 
outras morrem? 

• Como aumentar as chances de ter 
ideias que valem a pena? 

• Por que as pessoas não se lembram 
facilmente de aulas, pregações ou 
informações?

• A Palestra nos mostra os princípios 
vitais de ideias vencedoras - e nos 
ensina como podemos aplicar essas 
regras para que nossas mensagens 
colem. São alguns segredos valiosos 
revelados por Chip Heath e Dan Heath 
no livro homônimo.

• Seja você CEO, um professor ou mãe 
em tempo integral, certamente tem 
ideias que precisa transmitir: um novo 
produto a ser lançado no mercado, 

uma estratégia que deseja vender para 
seu chefe, valores que está tentando 
incutir em seus filhos. 

• É difícil mas é possível transformar a 
forma de agir e pensar das pessoas. 

 

caldEirão dE briNcadEiras 

idEias quE colam E aulas quE dEcolam

José paulo passos

WagNEr rEis
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Na última década o assunto inclusão escolar 
virou moda. Reunião pedagógica e curso de 
formação de professores devem tratar do 
assunto. Plano de governo ou lançamento 
de livros acadêmicos adequados ao espírito 
de nosso tempo também devem abordar a 
questão de maneira pontual e mostrar uma 
visão positiva do tema. Podemos dizer que a 
legislação sobre a inclusão escolar é irretocável 
e as publicações científicas ou não, de modo 
geral, dão conta do recado. Já sabemos o que 
é, de onde veio, por que veio, para quem serve 
e como fazer. Nesse último item – como fazer 
– ainda temos muitas dúvidas; às vezes agimos 
por ensaio e erro, outras vezes, observamos 
acerto balizado mais pelo bom senso do que 
pela reflexão e estudo. Mas o que nos anima é 
vermos os alunos sendo incluídos nas escolas, 
alguns de forma muito tranquila, outros com 
muito esforço de toda a equipe escolar e família. 
Por isso, é momento para apresentar cinco 
alunos que possuem diferentes características  
– deficiências auditiva, visual, intelectual, física 

e altas habilidades que estão sendo atendidos 
em suas peculiaridades no verdadeiro sentido 
do educar na diversidade. Os alunos com 
alguma deficiência são atendidos de forma 
complementar, ou seja, frequentam o ensino 
regular com o suporte material e profissional 
a que têm direito e, em período inverso, caso 
necessitem, são atendidos por professores 
especializados. Ao  aluno com altas habilidades 
é dada a oportunidade de, além das aulas 
regulares, ter seu currículo suplementado por 
professores para auxiliar em seu extraordinário 
desenvolvimento intelectual. A trajetória 
dessas crianças e jovens nos mostra que, 
embora ainda tenhamos muito a caminhar, já 
podemos comemorar com professores, pais, 
alunos e sociedade uma parcela de vitória. 
Digo parcela de vitória porque eles ainda 
estão cursando a educação básica. Vitória será 
quando conseguirem a conclusão do Ensino 
Médio e inserção no mercado de trabalho 
como qualquer outro aluno. 

iNclusão com sucEsso Em ciNco atos…
thaís laNza braNdão piNto


