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RESUMO

O presente artigo mostra os resultados parciais das atividades de extensão desenvolvidas por um bolsista
em uma ONG, cujo principal objetivo é promover vivências para o pedagogo numa proposta de educação
inclusiva,refletindo sobre a sua contribuição em espaços alternativos de intervenção pedagógica. A
metodologia foi baseada em levantamento de dados, leituras bibliográficas, planejamento e realização de
oficinas pedagógicas para os pais do Projeto Nova Vida. Como resultados foram verificados o melhoria da
formação integral para o pedagogo, engajamento dos professores em um estudo sistemático e
ressignificação do sentido de infância para os pais da ONG. Conclui-se que um trabalho desta natureza
ajuda a socializar os conhecimentos produzidos pela universidade.
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ABSTRACT

This article shows the partial results of outreach activities undertaken by a scholar in an NGO whose main
objective is to foster experiences in teacher education proposal inclusive, reflecting on their contribution in
alternative spaces for pedagogical intervention. The methodology was based on survey data, literature
readings, planning workshops and conducting educational workshops for parents Project New Life. As a
result we obtained a comprehensive training for teacher, teacher engagement in a systematic study and
reinterpretation of the meaning of childhood for parents of NGOs. Concludes that a work of this nature
helps to socialize the knowledge produced by the university.

Keywords: Inclusive Education, educationalworkshops, educator.

INTRODUÇÃO

A educação escolar enfrenta grandes desafios na atualidade. Um dos temas que está no centro das
discussões no ambiente escolar é a inclusão que traz novas formas de repensar o cotidiano escolar. A
inclusão é apontada como fator necessário para a igualdade de direitos. A questão chave de toda a
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discussão é promover um ambiente propício para a inserção de crianças e jovens no ensino regular, não
esquecendo o Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN “o direito ao atendimento educacional
especializado previsto nos artigos 58,59 e 60 da LDBEN (Lei 9394/96) e também na Constituição Federal,
não substitui o direito à educação (escolarização) oferecida em classe comum da rede regular de ensino.” (
BRASIL, 2004)

Os anos 90 foram marcados por grandes lutas em prol da superação da exclusão escolar. Nesse contexto
podemos destacar as seguintes ações do ponto de vista político: Declaração Mundial de Educação para
Todos (1990), Estatuto da Criança e do adolescente- ECA (1990), Declaração de Salamanca (1994), Lei de
diretrizes e Bases da Educação (1996) e Diretrizes Nacionais para a Educação Básica do Conselho Nacional
(2001), assim o termo inclusão ganha força e visibilidade em decorrência dos processos democráticos.
Através desses eventos busca-se uma política inclusiva, de forma a conceder educação para todos de
modo democrático, visando também melhorias no ensino.

O processo inclusivo traz ações para se repensar o ambiente escolar. Ponto destacado por MACHADO
(2006, p.70),

A inclusão denuncia o esgotamento das práticas das salas de aula comuns, com
base no modelo transmissivo do conhecimento, na espera pelo aluno ideal, na
padronização dos resultados esperados pela avaliação classificatória, no currículo
organizado de forma disciplinar e universal, na repetência, na evasão, nas turmas
organizadas por série, enfim, em tantos outros elementos que compõem o
universo das práticas escolares.

Nota-se que é necessário a mudança de ações tradicionais para que haja de fato a inclusão na escola,
promovendo uma profunda reflexão sobre a maneira de ensinar e aprender. Segundo MACHADO (2006,
p.70), “se nossa intenção é trabalhar em favor da educação inclusiva, nossas concepções de aprendizagem
e de ensino devem ser revisadas”.

A universidade pensando em uma educação de qualidade promove experiências de ensino, pesquisa e
extensão, em que o aluno pode socializar com a comunidade os conhecimentos adquiridos pelo ensino ou,
até mesmo, ir à busca de dados relevantes através da pesquisa para melhoria dos resultados
educacionais.

A extensão universitária provoca uma troca de experiência entre a universidade e o meio social, levando
serviços assistenciais para a comunidade e adquirindo novos saberes através do diálogo gerado pela
extensão. Portanto, a extensão é imprescindível para o aluno em formação, ajudando na construção do
seu senso crítico e formulando projetos que permitam uma experiência prática.

Diante de todo o contexto apresentado até o momento, cabe ressaltar que o trabalho apresentado não
segue necessariamente a linha da concepção tradicional sobre inclusão, mas aborda aspectos relativos à
aprendizagem e a inserção do pedagogo em espaços não regulares de ensino, como também incluir pais
em assuntos relacionados à escola, através de ações pedagógicas.

Assim, o trabalho apresenta resultados parciais de um projeto de extensão realizado por um bolsista, em
uma organização não governamental (ONG), denominado “Projeto Nova Vida”, sediado no município de
Crato/CE.

O Projeto Nova Vida surgiu em julho de 1992, por iniciativa da professora, Maria do Socorro, e de seu
marido, Hermano José de Sousa, com o intuito de fazer um trabalho assistencial às famílias carentes.
Atualmente são desenvolvidas atividades com um público total de 293 crianças e adolescentes na faixa
etária de 02 a 17 anos. Dentre essas atividades podemos destacar os serviços de: creche e pré-escolar,
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reforço escolar, artesanato, corte e costura, Salão de beleza, informática, música, dança, teatro, esportes,
geração de renda familiar, alfabetização de jovens e adultos, encontros de jovens (oração), ajuda para
famílias em situação de risco e assistência.

Nesse sentido, o principal objetivo do projeto de extensão é promover uma formação integral do
pedagogo, refletindo sobre a sua contribuição em espaços alternativos de intervenção pedagógica. É
importante fazer a ponte entre a teoria e a prática através de experiências de extensão que ajude o aluno
do curso de pedagogia a vivenciar novos papéis em espaços não regulares de educação sob uma proposta
de inclusão.

Como subsídio teórico nos reportamos a Psicologia da Educação com os autores: Campos (1998, 2003),
Mussen (1995), Rappoport (1981), Vygotsky (1998a, 1998b, 2000),e a Educação Especial, com autores:
Garcia (2010), Góes (2010) e Machado (2006), que representam a luta pela inclusão na escola.

METODOLOGIA

Para a efetiva realização das atividades de extensão, dividimos a metodologia em três partes distintas.
Cada uma delas apresenta pontos fundamentais para a realização do objetivo proposto.

A primeira etapa foi baseada em levantamento de dados e conhecimento da realidade institucional. Para o
alcance desse objetivo foram feitas entrevistas com gestores e professores, visitas ao Projeto, participação
de reuniões pedagógicas com a gestão do Projeto e leituras baseadas na psicologia da educação e
desenvolvimento. Esse trabalho inicial serviu de subsidio para conhecer as necessidades dos professores,
pais e crianças do Projeto Nova Vida. As leituras bibliográficas auxiliaram no processo de embasamento
teórico e na fundamentação das ações posteriores.

A segunda etapa contemplou a formação contínua para educadores do Projeto Nova Vida, promovendo a
exposição de conteúdos relevantes para a sua formação. Esses encontros aconteceram diante da
necessidade que cada docente encontra em sua prática, proporcionando a troca de experiências entre eles
para que pudessem sanar suas dúvidas.

Nessa etapa, ainda podemos destacar o planejamento das oficinas pedagógicas que tem como público alvo
os pais das crianças do Projeto. Essa ação possibilita fornecer informações sobre o tema “infância”,
trazendo para o centro do debate a importância desse período para o desenvolvimento humano. Nesse
contexto, nos reportamos à psicologia da educação, sobretudo, na área do desenvolvimento para a
elaboração de todo o conteúdo programático e definição da a metodologia.

A etapa final, parte fundamental de todo o projeto em questão, encontra-se em andamento. No momento
estamos desenvolvendo oficinas pedagógicas com o auxílio do Projeto Nova Vida. As oficinas partem de
uma finalidade de cunho preventivo, em que promovemos um encontro dinâmico, possibilitando a
participação dos integrantes que partindo de suas experiências sobre a infância podem construir um novo
conceito. A ressignificação do conceito de infância ajudam os pais a conhecerem as novas necessidades da
criança na atualidade e assim criar um clima propicio para o seu desenvolvimento físico e emocional da
criança.

RESULTADOS

Por meio das ações concretizadas no Projeto Nova Vida, percebemos a importância de uma formação
complementar ao pedagogo em que o aluno estabeleça uma relação entre os conteúdos teóricos da sala
de aula e a prática.

Outro resultado positivo identificado foi à participação dos professores nos encontros pedagógicos que
permitiu inseri-los em um estudo sistemático e, assim, promover gestões para a qualificação do seu
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trabalho docente. Os encontros pedagógicos também colaboraram na realização de projetos pedagógicos
na instituição, bem como melhorou a relação entre professores e alunos, devido à compreensão do
contexto em que envolve as necessidades de cada aluno.

As oficinas pedagógicas contribuíram para auxiliar pais dos alunos do Projeto Nova vida a ter uma nova
compreensão sobre a infância, fornecendo ferramentas para propiciar melhorias das relações entre pais e
filhos. Nesse sentido já realizamos três oficinas pedagógicas, que apresentaram boa participação pelos
pais e gerando uma maior aproximação entre escola e família, solidificando uma parceria necessária ao
processo educativo.

As atividades ocorreram de forma bem dinâmica, com a finalidade de proporcionar um entrosamento entre
os participantes e estimular à participação efetiva do grupo, bem como criar um clima agradável para a
exposição do tema proposto. Uma das atividades que podemos destacar foi a “galeria de artes”, feita com
a utilização de jornais, revistas, papel madeira e pincéis, para que os participantes pudessem montar um
painel com imagem e palavras apontando quais os seus significados sobre o tema infância. Após esse
momento cada grupo apresentou seu trabalho para os demais. Ao final de todas as apresentações
finalizamos esse momento com uma roda de conversa, destacando questões teóricas para prestar subsídio
para a compreensão das necessidades das crianças.No decorrer das apresentações notamos que cada
grupo consegue reconhecer aspectos relevantes relacionados à infância, como; mudanças no conceito de
infância, novo conceito de família, moralidade, saúde da gestante, boa alimentação para a criança, entre
outros.

Ao final de cada oficina foi feita uma avaliação geral do encontro, em que obtivemos um resultado
satisfatório, mostrando a análise de cada participante a respeito do encontro. Essa avaliação foi baseada
no total de participantes, no qual puderam classificar o encontro como: Ótimo, regular ou ruim.

CONCLUSÃO

Concluímos que a inclusão é fator importante em todas as suas formas, trazendo para o indivíduo a
oportunidade de igualdade de direitos, não só no que se refere à inserção de portadores de necessidades
especiais na educação básica, mas a oportunidade desta poder ser também exercida pela atuação do
pedagogo em espaços não regulares de ensino.

O tripé pesquisa, ensino e extensão no qual a Universidade se apoia, viabiliza todo esse processo,
possibilitando ao aluno o conhecimento daprática que o leva a busca de novos saberes. No que diz respeito
à extensão, ela aproxima a Universidade das comunidades sociais proporcionando conhecimentos que
ultrapassam a sala de aula e promovendo a aplicação dos conteúdos teóricos com a prática vivenciada.

Nesse sentido, toda a experiência de extensão realizada até o presente momento, ajudou na construção
de uma formação mais consistente para o pedagogo, como também possibilitou conhecer um novo espaço
de atuação diferente dos habituais, nesse caso uma Organização Não Governamental, possibilitando
prestar serviços educacionais a um público carente e desprovido de serviços especializados, fazendo uma
ponte entre a universidade e a sociedade.

O trabalho de intervenção pedagógica em desenvolvimento na ONG facilitou a construção de novos
saberes e a troca de conhecimentos com pais, professores e gestores do Projeto Nova Vida.

A psicologia da educação e do desenvolvimento forneceu todo o subsidio teórico para preparação das
atividades desenvolvidas no projeto em questão, principalmente no que diz respeito à preparação e
realização das oficinas pedagógicas.

REFERÊNCIAS

Pág.4/5



BRASIL. Ministério Público Federal. O acesso de alunos com deficiência ás escolas e classes comuns
da rede regular. Fundação Procurador Pedro de Melo e Silva (Orgs). 2ª Ed. Ver. E atualiz.- Brasília:
Procurador Federal dos Direitos do cidadão, 2004.

CAMPOS, D. M de S. Psicologia da aprendizagem, 27 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

_____. Psicologia e Desenvolvimento Humano, 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

GARCIA. R. M. C. Políticas inclusivas na educação: do global ao local. In: Baptista, C. R. et al (Orgs.)
Educação especial: Diálogo e pluralidade. 2 ed., Porto Alegre: Editora Mediação, 2010.

GÓES. M. C. R. de. A abordagem histórico-cultural e a pesquisa em educação especial. In:
BAPTISTA, C. R. et al (Orgs.) Educação especial: Diálogo e pluralidade. 2 ed., Porto Alegre: Editora
Mediação, 2010.

MACHADO, Rosângela. Educação inclusiva: revisar e refazer a cultura escolar.In: MANTOAN, Maria
Teresa Égler (Org.) O desafio das diferenças nas escolas.Petrópolis: RJ: Vozes, 2008.

MUSSEN, P. H. et. al. Desenvolvimento e Personalidade da Criança, 3 ed. São Paulo: Editora Harbra
Ltda. 1995.

RAPPAPORT, C. R. Psicologia do Desenvolvimento. São Paulo. EPU, 1981.

VYGOTSKI, L.S. A Formação social da Mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores.
(Organizadores Michael Cole et al). Tradução de José Cipolla Neto. 6 ed. São Paulo: Martins Fortes, 1998a
(Psicologia e pedagogia).

_____. Pensamento e linguagem. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. Revisão técnica de José Cipolla
Neto. 2 ed. São Paulo: Martins Fortes, 1998b (Psicologia e pedagogia).

_____. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fortes, 2000.

[1]Graduanda em Pedagogia, Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri – URCA,

e-mail: gecicast@yahoo.com.br
[2]Orientador/Professor do Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri- URCA,

e-mail: claudio-rparaujo@ig.com.br

Pág.5/5


