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Resumo 

Este  artigo  propõe a possível adequação da filosofia  kaizen  como base 
norteadora da interdisciplinaridade para o desenvolvimento das competências e habilidades 
que baseia  As Diretrizes Curriculares Nacionais , buscamos apresentar a problemática  da 
faltas de recursos em todos os sentidos pedagógicos ,financeiros ,administrativo e  
capacitação de pessoal que tanto prejudicam a formação dos discentes. Sugerimos através 
da aplicação da filosofia Kaizen  ser possível  sem  aumentar custos transformar as 
alternativas existentes   em investimentos através da elaboração e execução do projeto 
pedagógico que terá como meta : o relacionamento, o respeito, o prazer e a participação de 
todos os segmentos da comunidade escolar, mediante o comprometimento pela ética, pelo 
amor, que resultará em um corpo discente capaz de ajudar a construiu um mundo melhor, 
preservando, conservando, contextualizando e agregando valor para a sociedade. 

Palavras- chave: Kaizen , integração e .interdisciplinaridade, diretrizes 
curriculares nacionais, comprometimento,  ética , competências e habilidades , projeto 
pedagógico. 
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1. Introdução 

Traduz-se Kaizen como aprimoramento ( de Kai , que significa “mudança”  e Zen , 

que significa “bom “ ) .Usado para descrever um processo de gestão e uma cultura de 

negócios , passou a significar aprimoramento contínuo e gradual. 

A abordagem Kaizen não significa somente fazer melhor as coisas ; ela procura 

também conquistar tais resultados específicos como muda – a eliminação do desperdícios ( 

de dinheiro , material e esforço ) , elevando a qualidade ( de produtos , serviços 

relacionamentos , conduta pessoal e desenvolvimento de empregados ) , reduzindo os 

custos de projetos , fabricação , estoques  e distribuição e , finalmente , tornando seus 

clientes mais satisfeitos. 

Foi , talvez , o primeiro “ movimento” holístico do mundo dos negócios , pois nas 

empresas Kaizen japonesas um empregado é recrutado e desenvolvido como um pessoa 

completa , e não simplesmente como  um recurso utilitário  

Como o mundo está em constante mudança, não poderia ser diferente nas 

instituições de ensino, diante disso buscamos conhecer as possibilidades da prática da 

filosofia Kaizen, como modelo de gestão, para que nós educadores possamos nos antecipar 

às necessidades da evolução do conhecimento identificando tendências e promovendo 

mudanças vitais na construção das competências e habilidades de nosso produto principal: 

o aluno. 

O kaizen é quase uma filosofia de aperfeiçoamento pessoal no trabalho e na 

sociedade (Robles, 1996: 16). 

A importância dos empregados e das equipes , seus conhecimentos e suas 

participações  em  todos os aspectos da empresa família , e a contribuição  que cada 

empregado pode  na verdade , deve fazer para melhorar seu local de trabalho e do que é 

produzido , são , como uma obsessão pela qualidade e a dedicação aos clientes , o alicerce 

do modelo de gestão Kaizen. 

Em  sendo Kaizen um modelo de gestão que  proporciona um processo de 

pequenas melhorias , do qual o empregado participa com sugestões constantes. 
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Devem-se estimular os funcionários a dar sugestões bem simples , em vez de 

esperar idéias brilhantes , as quais podem até surgir no meio das simples . Ë um modelo de 

gestão que representa um processo de melhoramento contínuo. 

Com esse espírito as Instituições de Ensino Públicas , que passam  por tantas 

dificuldades de recursos- econômicos , encontrará no Kaizen a fonte inspiradora e 

financiadora das melhorias que tanto  anseia a sociedade. 

Na economia do conhecimento , o emprego fixo , com registro em carteira , perde 

lugar para os contratos temporários . A chamada educação continuada transforma  trabalho 

em estudo a vida inteira  e a escola se consolida  como a única riqueza das nações . 

Quem busca boas oportunidades neste mercado competitivo , deve agregar a sua 

formação talento , competência, eficácia , entre outras habilidades. 

O novo profissional deve buscar sua capacitação continuada e ininterrupta.  

Ao contrário do que acontecia há pouco mais de dez anos , não é mais a economia 

ou a sociedade que apresenta os problemas para que a ciência encontre soluções . Nos dias 

de hoje , a tecnologia oferece as respostas antes mesmo dos problemas se materializarem. 

Aos olhos de Nicholas Negroponte , diretor do MIT ( Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts ) , isto se define como “a refinada prática de criar necessidades 

desnecessárias “ 

Agindo  na raiz  da revolução mercadológica , o avanço tecnológico transforma 

modelos administrativos e contribuiu para a valorização do capital humano como nunca 

antes foi visto  na história econômica da humanidade .”Na era digital , vivemos a economia 

do conhecimento , turbinado pela sociedade da informação”, (  explica ,Joelmir Beting ) 

Portanto , o segredo é um só o de conquistar pessoas e a escola  através  do 

professor é a grande fonte nesta missão.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais  para o ensino médio falam da importância da 

escola para a formação de adolescentes e jovens com identidades mais aptas a incorporar a 

responsabilidade , a solidariedade e a autonomia e que é necessárias que as escolas  

delineiem suas identidades como instituições formativas tendo como referenciais o meio 
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social e a clientela a que se destinam. Salientam ainda que , na escolas , os professores 

devem construir suas identidades profissionais com ética e autonomia , inspirando-se na 

estética da sensibilidade e na política da igualdade. 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de nível técnico dão  

atenção especial à ética profissional . 

“Na educação profissional , a identidade pode ser interpretada com base na idéia 

daquilo que Cláudio de Moura Castro(1978) chama de  ‘ éthos ‘  profissional. Para ele , 

cada profissão tem o seu ideário , que é o que a valoriza , imprime o respeito ,  o orgulho 

genuíno  a dignidade daqueles que a praticam .Nas profissões , a idéia de perfeição é 

absolutamente essencial . A obra malfeita não é obra de principiante , mas sim de quem 

nega os valores da profissão , resultado da falta de identificação com a profissão , da falta 

de  ‘ethos ‘ profissional. 

A luz do princípio da identidade , os currículos da educação profissional devem 

considerar que , na aprendizagem de uma profissão , é imprescindível que sejam 

desenvolvidos valores a ela inerentes e a convicção da importância social. 

Essa identidade refere-se tanto à pessoa que aprende uma profissão , quanto àquela 

que a ensina , sempre na perspectiva da autonomia , fator indispensável para as escolhas 

inevitáveis na realização de um projeto de vida que inclui a dimensão profissional.” 

Por tudo isso , mais do que nunca devemos sem demora discutir a questão da nossa 

identidade com  educador. 

Para começar , poderíamos dizer que identidade é a resposta que damos à pergunta 

quem somos nós?  (Gadotti, 1997: 5 ). 

Pode uma empresa que não possua um padrão ético manter um programa de 

melhoria da qualidade ? 

Muitos programas perdem a credibilidade , a principal razão é a excessiva atenção 

dada ao desenvolvimento da qualidade estratégicas e operacional , sem o acompanhamento 

simultâneo da qualidade ambiental. 
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Os programas de qualidade falham quando os recursos humanos não se identificam 

ou quando não estão claros os objetivos ou missão das  empresas . 

Só há sucesso quando se consegue a confiança em valores como justiça , amor 

dentro da empresa e na importância de sua reputação .A partir de então , surge o interesse 

na melhoria da qualidade de produção e atendimento. 

 

O nosso papel enquanto instituição de ensino e no cotidiano de nossas funções 

como educadores o despertar continuamente da importância da ética e criatividade são 

fórmulas que muito ajudará para um aprimoramento profissional com as verdadeiras 

características de cidadão, que proporcionará na melhoria contínua da qualidade de vida. 

 

2. Escola : Lugar Onde Todos Trabalham em Função da Sala de Aula 

A escola enquanto instituição é o lugar onde profissionais da educação se 

encontram , se reúnem  para fazer educação e o motivo que os reúne é o aluno. 

A cada profissional cabe a função específica e , sem sombra de dúvida , o papel de 

maior importância é o professor ou melhor educador . 

Tudo o que se faz , se pensa e se discute na escola tem como objetivo principal o 

aluno e o professor ou seja , a relação ensino - aprendizagem ,isto é , a sala de aula . É nela 

que se efetiva o trabalho resultante do esforço de todos os profissionais que atuam na e para 

a instituição, Isto é o mesmo que dizer que todos os que pertencem à comunidade (interna e 

externa ) da escola estão à serviço da sala de aula , desde o pessoal da limpeza até o diretor 

, assim como o supervisor e o dirigente de ensino. A sala de aula é o espaço nobre da escola 

e  é neste espaço que  o modelo de gestão Kaizen tem que atuar continuamente. 

Parece-me estranho precisar afirmar isso , mas não é com essa finalidade que nos 

reunimos na escola ? Não é para juntos pensarmos e criarmos condições favoráveis para  

que aquilo que acreditamos ser o melhor para os alunos se efetive na sala de aula ? 
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Nesse  sentido , o que de fato conta numa escola é o que acontece na sala de aula , 

pois ela retrata a educação que  aquela equipe de profissionais conseguiu concretizar , 

tornar realidade do ponto de vista educacional.    

 

3. A Educação Praticada e a Educação Educativa 

Aspiramos um mundo melhor do que o nosso para as novas gerações. 

Acreditamos nessa possibilidade e por isso escolhemos ser profissionais da 

educação. O que legitima e qualifica o nosso trabalho é esse caráter transformador . Por 

conseguinte , nossas ações são como espelhos daquilo que acreditamos ser o melhor para 

ser mantido ou modificado na educação dos nossos alunos  . Eles mostram invariavelmente 

uma intencionalidade e tem uma diretividade. 

É por essa razão que a educação escolar não restringe à informação de conteúdos 

.É mais do que isso. A ação educativa tem uma intenção que visa algo além do momento 

presente. As decisões que são tomadas na escola , o modo que os professores se comunicam 

e se relacionam com os alunos, as regras que são estabelecidas e a maneira com que são 

cobradas , o critério de seleção dos conteúdos e o modo como são tratados e avaliados, 

enfim qualquer ação na escola tem intenção de guiar (de orientar) os alunos numa certa 

direção. Está sempre a intenção de tirá-los de uma condição de conduzi-los para outra. 

Entretanto, o que significa transformar para cada um dos profissionais que atuam 

na escola ? O que cada um deseja preservar e transformar ? Por quê ? Para que ? Qual 

sentido dão às suas ações ? 

Com certeza individualmente cada uma acredita estar trabalhando para a 

transformação a partir de suas crenças , de seus valores, de suas histórias de vida ; más se 

isso não for partilhado , discutido e traduzido em projeto a escola abre mão da dimensão 

transformadora da educação e nesse caso, permanece apenas administrando o dia a dia , 

cada um agindo e pensando isoladamente. O risco é uma contradizer do trabalho do outro. 

Nisto reside a importância do modelo Kaizen de gestão escolar através de medidas 

simples más com a participação e integração de todos nasce a necessidade de colocarmos 
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em ação o projeto pedagógico da escola. Ele representa o esforço de integração dos 

profissionais num propósito educativo em comum , a partir das praticas já existentes e da 

projeção dos seus ideais , indicando claramente a direção para onde a escola deseja guiar 

seus alunos .  

A educação tem portanto , a dimensão do real ( daquilo que é praticado , vivido ) e 

a dimensão da intenção do desejo do sonho .É especificamente na educação escolar essas 

duas dimensões estão sempre presentes tencionando-se, pois há uma distância entre aquilo 

que queremos fazer , por acreditarmos ser o melhor para a vida dos alunos , e aquilo que 

conseguimos fazer , ou que é possível fazer no momento. 

É essa a tensão permanente que torna possível o movimento , a superação de 

contradições , o surgimento de novas idéias , de novas práticas , redirecionando a ação. 

No nosso ponto de vista a escola é o lugar onde os sonhos são partilhados para que 

se transformem num querer comum e para que todos que nela estão inseridos orientem as 

suas ações na mesma direção. Cada um na sua função , com a sua particularidade e 

originalidade  más com o propósito de rever e enriquecer a sua prática tendo como 

referencia simultaneamente , a observação da seqüência das suas ações nos alunos e as 

metas estabelecidas em conjunto.  

O que possibilita o movimento que promove o crescimento na escola e saber qual 

é o desejo , o sonho educacional comum entre os profissionais que atuam naquele contexto 

escolar e a tentativa conjunta e constante de sua realização é a própria filosofia do Kaizen 

aplicada no ambiente educacional. Dito de outro modo é o olhar dos educadores para aquilo 

que conseguem fazer e para aquilo que querem fazer . 

Estamos neste momento desenvolvendo um projeto intitulado “Mudança sim , más 

com Amor” que será apresentado como uma forma de integração aos professores no retorno 

às aulas . 

Essa é a tensão que está sempre presente na escola e que deve ser vista, discutida , 

cuidada por todos. E esse é o tema central que deve nortear a reflexão dos educadores 

quando estão reunidos, e não outro. 
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4. Projeto Pedagógico 

 Pela primeira vez os temas autonomia escolar e projeto pedagógico aparecem 

explicitados nos textos das Leis da Educação no Brasil. Isso constitui-se em um aspecto 

progressista na Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fundamentada no 

princípio da flexibilidade e da autonomia, ela ratifica a incumbência das escolar elaborarem 

e executarem suas propostas pedagógicas e aos professores de participarem da sua 

elaboração. Vejamos os textos da LDB: 

“ art.12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 

de ensino, terão a incumbência de:  

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

... 

VII – informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem 

como a execução de sua proposta pedagógica. 

“art. 13 –  Os docentes incumbir-se-ão de: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

... 

“art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola;”. 

 O projeto pedagógico da escola é apenas uma oportunidade para que algumas 

coisas aconteçam e dentre elas o seguinte: tomada de consciência dos principais problemas 

da escola; das possibilidades de solução e definição das responsabilidades coletivas e 

pessoais para eliminar ou atenuar as falhas detectadas. 
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 A autonomia é indispensável, pois na elaboração da proposta pedagógica, que só 

ganha sentido se consubstanciar o desejo dos educadores de darem uma direção e 

identidade à escola e ao trabalho que realiza. 

 A proposta pedagógica é de vital importância para a vida escolar, porém sua 

concretização só será possível com a gestão administrativa que aplique a filosofia Kaizen, 

isto não acarretará em custo para a escola, porque estará aproveitando os talentos próprios 

da instituição. 

       

5. A Importância do Papel do Diretor na Aplicação do Kaizen na Proposta Pedagógica 

 A implantação da filosofia Kaizen só será operacionalizada de  fato se o diretor 

for o facilitador , dando ao corpo docente a condição do trabalho conjunto. 

Não é por acaso que o diretor representa a direção . Ora , quem dirige não o faz 

para não sair do lugar , más para conduzir par outro lugar . Além de administrar escola o 

que significa viabilizar condições práticas, materiais e humanas, para que a escola cumpri o 

que oficialmente é esperado dela , a função do diretor não se limita a isso ; ele não é um 

mero administrador. O diretor tem o papel de administrar o que acontece na escola tendo 

em vista a direção projetada. 

Se na dinâmica escolar o que acontece na sala de aula é o real , cabe ao diretor o 

papel de não deixar que se perca de vista o sonho educacional , a direção pretendida pela 

equipe de educadores da escola que dirige , para pô-la em constante movimento tendo a 

dimensão transformadora da educação . 

Nesse sentido , o diretor é o guardião da proposta pedagógica e tem a 

responsabilidade de não deixar que a escola se desvie da sua direção , ou seja, que a equipe 

se esqueça do seus sonhos. 

Exemplos de proposta pedagógica vivenciado : 

• Projeto alimentos / Promemi 

               Metodologia para o ensino médio e integrado (Promemi)  
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               Integração e interdisciplinaridade  

O Promemi envolve todas as séries dos cursos Médio e Técnico Integrado de 

várias escolas , em diferentes habilitações e cidades. Tem por objetivo ampliar a visão de 

mundo, devolver hábitos de pesquisa e estimular a criatividade nos alunos , por meio de 

atividades de ensino e aprendizagem interdisciplinares , a partir de um texto ou tema matriz 

comum , e por integração de objetivos das três ou quatro séries do curso. 

Histórico 

O projeto foi iniciado em 1994 , em três cursos técnicos integrados- Alimentos, Nutrição/ 

Dietética, administração -, envolvendo sete ETEs localizadas em seis cidades diferentes e 

com oito coordenadores – um coordenador geral, na CETEC , e um em cada unidade. 

De1994 a 1996, o projeto desenvolvido ligado ao convênio CEETEPS-FAT-VITAE e teve 

como metas: 

 Desenvolver e sistematizar uma metodologia para o Ensino Técnico 

direcionado para a integração entre os componentes curriculares e diferentes 

habilitações profissionais, como o objeto de assegurar a interação das 

atividades curriculares , de maneira a formar técnicas capazes de apresentar 

soluções alternativas nas transformações sociais  

Consolidar a metodologia desenvolvida, com vistas á sua aplicabilidade para o 

Ensino Técnico em geral  

Divulgá-la para outras instituições em âmbito nacional . 

Em sua origem, era conhecida como Projeto Alimentos . Eram trabalhos de 

conclusão de curso , ligados á criatividade voltada para a futura profissão , desenvolvidos 

pelos alunos dos cursos de Alimentos (que elaboravam produtos alimentícios ainda não 

existentes de forma comercial no mercado), de Nutrição (que os analisavam do ponto de 

vista nutritivo, interferindo em sua qualidade) e de Administração (que organizavam a 
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empresa produtora e o lançamento do produto no mercado). Na assinatura do convênio com 

a VITAE, passou a ser denominado Projeto Metodologia para o Ensino Técnico. 

Em 1996, foi redirecionado, começando por estimular a participação mais direta da 

equipe do CETEC (coordenadores gerais professores responsáveis por disciplina e por 

área). 

Também decidiu-se nortear o trabalho de coordenadores e de professores nas 

Unidades com propostas de atividades, metodologias, materiais de apoio e avaliações, além 

de promover encontros de capitação docente para trocas de experiências, entre outras 

atividades. 

Ao findar o convênio, estimulados pelos resultados das avaliações extremamente 

positivas dos diversos segmentos que participaram do projeto, passamos a trabalhar com 19 

Escolas, em 16 cidades e 14 habilitações diversas, envolvendo 28 coordenadores de 

Unidades, 413 professores e 4.978 alunos. 

A incorporação de outras Unidades e cursos definiram novos rumos para o projeto, 

enriquecendo- o Ampliou-se o rol de temas de integração e atividades capazes de 

desenvolver consciência de cidadania, preocupação com o meio ambiente e solidariedade 

social. 

Para 1998 , propôs-se , então : 

A continuidade do projeto nas 2ª, 3ª e 4ª séries dos cursos técnicos integrados e nas 

1ª séries do ensino médio, implantado nesse ano  

A curricularização efetiva da metodologia desenvolvida 

Maior aumento das escolas na escola dos temas e textos matrizes de integração 

interdisciplinar . 

A  partir desse ano , o projeto passou a ser conhecido como projeto metodologia 

para Ensino Médio e Integrado (PROMEMI) e se desenvolveu em 18 escolas, 16 cidades , 

9 habilitações técnicas e no Ensino Médio, envolvendo 23 coordenadores de Unidades, 383 

professores, 5.560 alunos ( 1.673 do Ensino Médio e 3.887 do ensino técnico integrado) , e 

as disciplinas da parte comum e técnica de todas as séries . 
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Projetos de integração e interdisciplinaridade  

O ponto de partida dos estudos e atividades interdisciplinares , ou seja , o texto 

Matriz ( TM )  é o curta metragem Ilhas das Flores , de Jorge Furtado, que possibilita o 

tratamento de diversos temas, conforme a natureza  e a abordagem das diferentes 

disciplinas do currículo . Por exemplo: 1) o ser humano e sua racionalidade; 2) capitalismo, 

liberalismo e neoliberalismo; 3) qualidade de vida e cidadania; 4) humanização / 

desumanização dos espaços; 5) lixo : administração, desafios ecológicos, perigos á saúde, 

desperdício, reciclagem, coleta seletiva; 6) desnutrição , subnutrição, fome; 7) produção, 

preparação, seleção  , utilização, conservação e desperdício de alimentos; 8) linguagens 

pós-modernas. 

Após a primeira projeção do filme, solicita-se aos alunos que façam uma análise 

crítica e respondam , por escrito, a um questionário interdisciplinar – o Questionário 

Gerador (QG) – composto de algumas questões feitas para avaliar o grau de compreensão e 

amadurecimento dos alunos e de outros que suscitam problematizações e pesquisa. Os 

trabalhos se encerram com uma última exibição do filme quando, novamente, é passado aos 

alunos o QG. A comparação das respostas dadas ao primeiro e ao segundo fornece a 

docentes e discentes a dimensão dos progressos alcançados, das dificuldades ou de novos 

problemas que ainda deverão ser solucionados. O primeiro funciona como instrumento 

tanto de avaliação diagnóstica preliminar quanto de estímulo á pesquisa. E  o segundo, 

como instrumento de avaliação do aproveitamento dos alunos e da eficiência do próprio 

projeto interdisciplinar  

Um dos maiores méritos do projeto é a politização de disciplinas, professores e 

alunos envolvidos, trazendo os temas sociais, econômicos, políticos e ambientais para 

estudo em sala de aula e levando os docentes e discentes a se aprofundar nos mesmos, 

saindo dos limites da escola e entrando em contato mais direto e pessoal com a realidade 

social estudada. Os alunos e professores visitaram : lixões, usinas de reciclagem e 

compostagem do lixo e de tratamento de água, favelas indústrias, fazendas experimentais . 

Participaram de campanhas de saúde educação ambiental, coleta seletiva de lixo 

Organizaram coral, encenaram dramatizações montaram painéis ilustrativos, criaram 

charges , fotografaram a cidade , produziram maquetes e esculturas com materiais 
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reciclados etc.Algumas ações de cidadania desencadeadas tiveram interferência direta na 

vida das comunidades escolares e locais (municipais). 

Outros temas e textos matrizes , escolhidos pelas escolas, em 1998, revelam essa 

politização: Brasil, país do desperdício, Central do Brasil , O homem do século xxI 

,Alienação , As inovações tecnológicas e o homem , Ás portas do terceiro milênio , 

Oswaldo Cruz, Redescobrindo o bairro da Mooca. 

O aperfeiçoamento do trabalho interdisciplinar e da prática da contextualização do 

conhecimento se refletiu no envolvimento da equipe da CETEC em outros projetos desse 

teor e na formulação das ementas das disciplinas que compuseram  a grade do ensino médio 

, implantado em 1998. 

Os alunos têm percebido a importância das diferentes disciplinas não só para sua 

formação para o trabalho mas também como instrumentos de desvelamento do real e 

melhor compreensão do mundo e de si mesmos. 

Depoimentos de alguns alunos  

A realização desse projeto permitiu a transposição da carga teórica do curso para a 

prática com uma grande dose de dinamismo e participação por parte dos alunos . 

 

Uma boa instituição é aquela que não se limita a trancar o aluno na escola  e a 

contratar um profissional que fala, risca a lousa e faz chamada. Deve haver algo além disso. 

É preciso prática . É preciso integração com o meio , com o real .  

• Reedescobrindo a Moóca 

Objetivos gerais: 

Comemoração dos 30 anos da ETE Professor Camargo Aranha (São Paulo), 

buscando a integração da mesma com o bairro no qual está inserida, através do 

levantamento dos aspectos históricos, culturais, arquitetônicos, econômicos, sociais, de 

lazer e de qualidade de vida, visando com isso, as formas pelas quais a escola pode oferecer 

cursos e formar profissionais para a comunidade fazendo-a ainda mais conhecida e 

valorizada neste contexto. 
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 A nossa unidade escolar encontra-se incrustada no coração do bairro da Mooca, 

onde os valores do passado encontram-se guardados ou esquecidos pela poluição. 

 Por outro lado, entre a antiga e a nova arquitetura, a indústria, o comércio e as 

prestadoras de serviços, o bairro luta por seu crescimento. 

 E é com base nesta mistura de cultura e mercado de trabalho, poluição e lazer, 

progresso e abandono, que o trabalho se fixará pesquisando a produção, a socialização, a 

história, a arquitetura, o crescimento e o desenvolvimento do bairro, proporcionando a 

integração e a interdisciplinaridade entre os cursos mantidos pela unidade escolar: 

administração, contabilidade, secretariado, informática e ensino médio. 

 O projeto foi dividido em duas etapas:  

1. pesquisa – levantamento de dados através de questionários, entrevistas, depoimentos 

(sempre com a orientação dos professores); 

2. tratamento estatístico das informações coletadas, organização dos dados, elaboração de 

gráficos e relatórios, e redação de monografias; 

3. apresentação dos trabalhos elaborados – cada grupo apresentou seu trabalho à 

comunidade durante o transcorrer da Semana Cultural, em outubro de 1998, 

apresentando o retrato da Mooca atual. 

Estamos apresentando à unidade a sugestão do tema “Trabalho Voluntário”, como 

centralizador das atividades de integração para 2001, por ser este o Ano do Voluntário. Para 

que esta proposta tenha sucesso e custo zero é necessário adotarmos o modelo de gestão 

através da filosofia Kaizen. 

O aluno é o produto do sistema educacional e que com certeza será rejeitado 

(perda) pelo mercado de trabalho, se não estiver sensibilizado para resolver problemas com 

qualidade e economia. 

Caberá a nós educadores o ônus pelo desperdício que acarretaremos para a 

sociedade; a filosofia Kaizen deverá ser enraizada pelos educadores para podermos obter 

produtos (alunos) competentes, humanos, éticos e principalmente cidadãos úteis para a 

sociedade bem como para o mundo do trabalho. 
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 Sua aplicação é simples e não acarretará custos para a educação, portanto VAMOS 

À LUTA EDUCADORES! Para fazer acontecer o Kaizen nas instituições de ensino. 
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