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INTRODUÇÃO

Para atender as metas que a LDB (Leis de Diretrizes e Bases) proporciona a todos,
uma formação básica para a cidadania, o educador precisa contribuir para atingir melhor
o objetivo com seus alunos que é de formá-los em sua plenitude, não enfocando apenas
um aspecto da aprendizagem, mas o todo.
Por causa desta preocupação pretendo, com este trabalho, ampliar o entendimento
sobre as diversas formas de aprendizagem que cada aluno contém, para que possa ser
útil na discussão da prática pedagógica. Além de entendê-las é fundamental que
saibamos como trabalhá-las de maneira que todo aluno seja valorizado e tenha suas
potencialidades desenvolvidas adequadamente, independente da sua condição física,
social ou cultural.
No decorrer da minha profissão sempre observei que determinadas crianças
tinham habilidades especiais e que muitas vezes passavam despercebidas. A partir desta
análise pretendo mostrar a importância de conceber nossos alunos através de uma visão
pluralista, a qual reconhece que as pessoas têm habilidades especiais e, principalmente
que todas as crianças têm condições de aprender.
A inclusão social é um dos temas bastante discutidos nas reuniões pedagógicas e
na mídia. E esse é um dos eixos que pretendo trabalhar neste memorial.
Em segundo plano defendo a pedagogia de projetos e os temas transversais que
podem se tornar uma ferramenta bastante viável no cotidiano escolar, já que nossas
salas de aulas estão repletas de diferenças culturais e diferenças sociais.
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1. Momentos da Minha Formação

Morávamos num sitio, éramos em cinco irmãos. Meus pais trabalhavam na roça.
Eu e meu irmão que somos os mais velhos já ajudávamos na roça.
Aos sete anos entrei na primeira série em uma escolinha não muito próxima ao
sítio. Ela funcionava da primeira a terceira série, a quarta-série era feita em uma escola
da cidade. Para concluir o curso mudei para a casa de meus avós, e lá, fiquei morando
durante todo o ano.
Recebi meu diploma e sonhava continuar os estudos, mas, meu pai que tinha
uma postura autoritária, não permitiu, alegou que filha mulher tinha que ser dona de
casa e o seu diploma deveria ser de bordadeira, cozinheira e costureira.
Com doze anos de idade meu pai faleceu e para ajudar no orçamento da casa
precisei trabalhar de empregada doméstica.
Casei com dezessete anos. Os meus três filhos vieram logo em seguida (Karla,
Ricardo e Kátia) morávamos no sítio com minha mãe. Enquanto ajudava meu marido na
roça, minha mãe olhava as crianças.
Assim o sonho de voltar a estudar ficou adormecido por muito tempo. A
oportunidade de voltar a estudar só surgiu quando eu estava com mais ou menos vinte e
dois anos. Era um curso de supletivo ministrado a noite. Quando comecei o primeiro
colegial, minha prima que era diretora de uma escola me propôs que mudasse o curso
para o período da manhã e optasse pelo magistério, pelo menos assim poderia sair com
uma profissão.
Ainda cursando o magistério comecei a dar aulas como professora substituta.
Adquiri muitos pontos com essas substituições. Esses pontos foram fundamentais para
que eu pegasse todo ano uma sala na qual poderia trabalhar o ano letivo completo.
Trabalhei na zona rural por oito anos, foi maravilhoso, sempre com a educação
infantil.
Veio a municipalização da minha cidade (Cosmópolis) e meu município
resolveu aderir. Com medo de ficar sem classe, fiz o concurso público da cidade Artur
Nogueira, cidade vizinha de Cosmópolis. Graças as Deus essa oportunidade surgiu no
momento em que eu mais precisava. Passei no concurso e fui efetivada, onde estou até
hoje. Sempre com as séries iniciais, alfabetizando.
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A escolha não foi difícil. Ser professora parecia que era uma única corda para se
segurar, e, única disponível para uma mulher. O sonho da minha mãe de ser professora,
que por algum motivo não pôde realiza-lo, refletindo em mim. Naquele momento nada
me faria deter. Meu marido não gostou muito, mas fui.
Até hoje lembro-me da minha formatura com muita emoção. Pois naquele
momento após tantos anos de resignação e até omissão consegui realizar meu sonho. E
o mais surpreendente é que sem imaginar escolhi a profissão certa.
Descobri que ser professora é ser um pouco mágica, porque temos a condição de
mudar a vida de muitas pessoas.
Esta profissão deveria ser abarcada com amor e dedicação, criando um ambiente
acolhedor para os alunos. Eu sempre procuro resistir ao desânimo, a violência, a falta de
estrutura e muitos outros problemas já conhecidos e ignorados pelas autoridades que se
dizem competentes.
As explicações dadas ao fracasso escolar e, principalmente, aos problemas de
aprendizagem dos alunos vêem sendo discutidos a muito tempo.
O problema da criança que não aprende nos coloca diante de um conceito
fundamental da pedagogia moderna e talvez, através dele, com os principais problemas
de organização que enfrenta a humanidade. Por quê? Porque essa criança que não
aprende e que amanhã será um adulto que também não aprende, tornar-se-á o enfermo,
o delinqüente, o inadaptado social, o desvalido que gravita parasitariamente sobre uma
economia já por si limitada e precária, ou então, o que é pior, será o governante de um
país, que o arraste à guerra ou a uma contínua perturbação que impeça ao mundo de
progredir em bases justas e equilibradas.
O acúmulo de funções sobre o professor é vivível e notório, o número crescente
de profissionais depressivos e doentes, tendo obrigatoriamente de se afastar das
atividades para tratamento médico. Li recentemente na Folha de São Paulo, do dia
27/09/05, que:
“(...) educadores calculam que se nada for feito, a profissão corre o
risco de acabar em pouco mais de dez anos”...

A matéria do jornal focava um forte índice de violência e o problema da
dificuldade de aprendizagem dentro da sala de aula, onde o alvo principal era o
professor.
Mas ainda tenho essa profissão como intuitiva saída para o crescimento da boa
educação. Uma educação transformadora.
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Nesse sentido recorro a um dos melhores educadores (na minha opinião) que
viveu sua vida para transformar a vida educacional: Paulo Freire.
Em sua obra “Não há Docência sem Discência” ressalta a necessidade de uma
reflexão crítica sobre a prática educativa. Sem essa reflexão, a teoria pode ir virando
apenas discurso; e a prática, ativismo e reprodução alienada. Nos adverte para que não
sejamos demasiado convictos de nossas certezas e que todo novo conhecimento pode
superar o já existente, sendo necessário ao professor(a) sempre exercer o hábito da
pesquisa(capacitação profissional e promoção social para evitar tornar-se obsoleto), para
poder saber o que ainda não sabe e comunicar as novidades aos alunos(as), fazendo que
a curiosidade dos mesmos transite da ingenuidade do senso comum à "curiosidade
epistemológica”, carregada de criticidade. O ato de ensinar deve exigir o
desenvolvimento deste senso crítico no aluno.
Toda a teoria deve ser coerente com a prática cotidiana do professor, que passa a
ser um modelo e influenciador de seus educandos, sem a frieza e mecanicismo do
simples fato de aprender e receber conhecimentos. Diversas vezes, o autor fala da "
justa raiva " que tem um papel altamente formador na educação. Uma raiva que protesta
contra as injustiças, contra a deslealdade, contra a exploração e a violência. Podemos
definir esta "justa raiva" com aquele desconforto ou incômodo (provocação) que
sentimos mediante os quadros descritos acima.
O docente deve também ensinar a pensar certo. E é somente "quem pensa
certo, mesmo que às vezes pense errado, quem pode ensinar a pensar certo" . O autor
acredita que ensinar exige rigorosidade metódica e o dever do educador democrático é
reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão.
Faz parte do pensar certo a "disponibilidade ao risco, a aceitação do novo e a
utilização de um critério para a recusa do velho".
Freire destaca a importância de propiciar condições aos educandos, em suas
relações uns com os outros ou com o(a) professor(a), de ensaiar a experiência de
assumir-se como uma pessoa social e histórica, que pensa, se comunica, tem sonhos,
que tem raiva e que ama. Isto despe o agente pedagógico e permite que se rompa a
neutralidade do mesmo(a). Acredita que a educação é uma forma de intervenção no
mundo, que não é neutra, nem indiferente, mas que pode implicar tanto no
desmascaramento da ideologia dominante como mantê-la.
Segundo o autor o quanto pode representar um determinado gesto do
professor na vida de um aluno e da necessidade de refletirmos seriamente sobre isso, já
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que nas escolas fala-se exclusivamente do ensino dos conteúdos e não há uma ampla
compreensão do que é educação e do que é aprender: "Ensinar exige respeito aos
saberes do educando" e aos seus interesses e realidade também.
A construção de um saber junto ao educando depende da relevância que o
educador dá ao contexto social, à tradição da comunidade à qual ele trabalha para
conseguir aproximar os conteúdos da realidade vivida, compondo um diálogo aberto
com o(a) aluno(a), que mostra a "razão de ser" do conhecimento, colaborando portanto
com o interesse ou curiosidade epistemológica mencionados anteriormente.
Foi somente a percepção de que homens e mulheres são seres "programados,
mas para aprender" e conseqüentemente para ensinar, conhecer e intervir que faz o
autor entender a prática educativa como um exercício constante em favor da produção e
do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos, não somente
transmitindo conhecimentos, mas redescobrindo, construindo e ressignificando estes
conhecimentos, além de transcenderem e participarem de suas realidades históricas,
pessoais, sociais e existenciais.
Mesmo com todos os empecilhos para se educar (condições de trabalho,
salários baixos, descasos, formas de avaliação), ainda há muitos educadores exercendo
sua função de uma maneira eficaz. Com certeza isso se deve ao que o autor chama de
vocação, que significa ter afetividade, gostar do que faz, ter competência para uma
determinada função e acreditar que mesmo não conseguindo mudar o mundo, muita
coisa é possível ser mudada através da prática educativa.
E é com esse pensamento ideológico que faço questão de junto aos meus alunos,
no dia-a-dia, cultivar com persistência e afetividade elevar o nível do conhecimento,
vivenciando o nosso cotidiano, e, procurando obter êxito junto a eles, mesmo sendo alvo
de críticas destrutivas, procuro não me deixar envolver por esse véu da falta de
credibilidade que tem sido imposto ao professor.

1.1 – Um Olhar sob a Inclusão Social
Nessa relação de transformações e mudanças no cotidiano escolar, o processo da
inclusão social tem sido um dos temas que muito se tem discutido nas reuniões de
professores. Na minha opinião trata-se de um tema muito preocupante, pois muitos
destes profissionais tem tido muitas dificuldades para lidar com esta nova perspectiva de
trabalho.
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Através de alguns estudos pude verificar que talvez não seja um problema tão
grande. A prática pedagógica poderá ser bem conduzida se estivermos preparados
emocionalmente. Pois entendo que o amor e o olhar que daremos a esses alunos é que
dependerá do sucesso dessas inclusões.
A prática da inclusão social se baseia em princípios diferentes do convencional:
“aceitação das diferenças individuais, valorização de cada pessoa, convivência dentro
da diversidade humana, aprendizagem por meio da cooperação”. (Revista Nova Escola
–junho de 1998 p. 11 – Inclusão: Qualidade para Todos)
A integração significa a inserção da pessoa deficiente preparada para conviver
na sociedade. Já a inclusão significa a modificação da sociedade como pré-requisito
para a pessoa com necessidades especiais buscar seu desenvolvimento e exercer sua
cidadania. Então, penso, que é preciso preparar a escola para incluir nela o aluno
especial, e não o contrário. Sem esquecer de construir rampas de acesso, toaletes
especiais e salas mais espaçosas onde os deficientes se sentam na primeira fila.
A pedagogia da inclusão baseia-se em dois pontos importes:
1) A inclusão mostrou-se ser benéfica para educação de todos os alunos
independente de sua habilidades ou dificuldades1. Pesquisas realizadas nos Estados
Unidos, revelaram que crianças em demandas por serviços especiais de atendimento
apresentaram um progresso acadêmico e social maior que outras crianças com as
mesmas necessidades de serviços especiais mas educadas em salas de aula segregadas
(Snell, 1996; Downing, 1996; Hunt, et.al., 1994). Isso pode justificar-se pela
diversidade de pessoas e metodologias educacionais existentes em sala de aula
regulares, pela interação social com crianças sem diagnósticos de necessidade especial,
pela possibilidade de construir ativamente conhecimentos, e pela aceitação social e
conseqüente aumento de auto-estima das crianças identificadas com “necessidades
especiais”.
2) Baseado em conceitos éticos de direito do cidadão, as escolas são construídas
para promover educação para todos2, portanto todo o indivíduo tem o direito de
participação como membro ativo da sociedade na qual estas escolas estão inseridas.
Todas as crianças tem direito à uma educação de qualidade onde suas necessidades
individuais possam ser atendidas e onde elas possam desenvolver-se em um ambiente
enriquecedor e estimulante do seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social.
1
2

Disponível em: http://www.defnet.org.br/heloiza.htm - pesquisado em 08 de abril de 2006.
Disponível em:http://www.defnet.org.Br/heloiza.htm – pesquisado em 06 de abril de 2006
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1.2.1 O Papel da LDB na Inclusão Social
Atualmente a inclusão de crianças deficientes em escolas regulares vem
crescendo no país. O número de matriculados cresceu 229% nos últimos cinco anos,
segundo o Censo Escolar do Ministério da Educação. Passou de 43.923 alunos em 1998,
quando o censo analisou pela primeira vez a situação dos alunos especiais, para 144.583
estudantes no ano passado.
No país, há 503.570 alunos matriculados com necessidades especiais,
deficiências visual, auditiva, física e mental. Do total, cerca de 30% freqüentam escolas
que oferecem o ensino regular --em 98, eram 13%. O restante está em escolas ou salas
especiais.
A recomendação para que pessoas com deficiências sejam educadas na rede
regular de ensino está na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). O Brasil é
também signatário de uma declaração internacional que selou o compromisso de
garantir acesso à educação inclusiva até 2010.
Se por um lado o acesso às escolas cresce a cada ano, por outro ainda são
precárias as instalações físicas, a oferta de material didático-pedagógico e a capacitação
de professores para o atendimento dessas crianças.
Na

opinião

de

José

Rafael

Miranda

(2005)3,

coordenador-geral

de

desenvolvimento da Secretaria de Educação Especial do MEC, o problema não é falta
de recursos. “Há verbas federais e de organismos internacionais para projetos que
promovam a inclusão da criança deficiente nas escolas”, afirma Miranda.
"O país é riquíssimo em leis que protegem as crianças com necessidades
especiais. Mas falta sensibilidade para alguns gestores da educação. Ainda há medo e
preconceito", diz.
Outro problema é a falta de apoio terapêutico. Muitas das crianças que
freqüentam as escolas regulares não conseguem fazer as terapias necessárias
(fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psiquiatria, entre outras) por falta de acesso a
locais especializados.
Para Miranda (2005) as crianças com deficiências mentais, físicas, visuais e
auditivas conseguem inúmeros progressos em classes de ensino regular convivendo com
o diferente.
3

Disponível em: www.pedagobrasil.com.br.educaçaoespecial/cresceainclusao.htm
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"A linguagem é acelerada e eles aprendem novos conceitos brincando com as
outras crianças", diz Sônia Silva, coordenadora de estudos e pedagogias da Secretaria
Estadual da Educação.
Vicente Martins (2005) cita que são novos, para educação escolar, os tempos
pós-LDB. Uma criança com necessidade educacional especial, em idade escolar (de 0 a
17 anos, de acordo com os níveis e subníveis de educação básica), deve ser atendida na
própria escola, e acompanhada por profissionais de ensino, sejam crianças com
necessidades educacionais derivadas de limitações orgânicas (cega, por exemplo) e por
limitações cognitivas (disléxicas - dificuldades específicas de leitura, déficit de atenção,
por exemplo). Esse enfoque é novo e estritamente educacional ou psicopedagógico.
Olhar as crianças dentro de um prisma psicopedagógico é um paradigma
realmente atual em se tratando de história da pedagogia escolar no Brasil. Nem sempre
foi assim no meio escolar. Antes, o enfoque era clínico, patológico e a criança, em geral,
rotulada de deficiente. Uma conseqüência maléfica dessa ótica clínico-patológica, por
exemplo, foi a dos pais deixarem de matricular as crianças porque os próprios médicos
alegavam e admitiam, em, diagnóstico clínico, que elas, as crianças, não poderiam
aprender em salas regulares, ou seja, em interação com outros coleguinhas da mesma
idade, ditos normais. Sabemos hoje que esse olhar clínico e reducionista sobre as
dificuldades de aprendizagem é enganoso e falso e resulta não poucas vezes de uma
atitude preconceituosa da sociedade ou de uma medicina social com relação aos
especiais.
Segundo Martins (2005) o enfoque psicopedagógico das crianças especiais diz
assim:
“as crianças podem aprender e suas inteligências são múltiplas. Uma criança
com Síndrome de Down pode aprender, claro, no ritmo dele, o que não significa
necessariamente chegar à Universidade, mas não impede também, doutra sorte, o
aprendizado de temas acadêmicos e complexos do conhecimento”4.
Quanto à idade no período de educação formal, vale grifar que pais e educadores
devem estar atentos às crianças na faixa ideal escolar (de 7 a 14, para o ensino
fundamental) ou (de 15 a 17, para o ensino médio) ou para educação infantil, com

4

Disponível em: http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=669 . Pesquisado em 20de
setembro de 2005
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crianças de zero a seis anos. O atraso escolar de, pelo menos, dois anos, deve ser um
índice de dificuldade de aprendizagem a ser considerado pelos agentes educacionais.
Dizendo de outra forma: uma criança pode estar com 7 anos na primeira série e
apresentar dificuldades de leitura e escrita, com síndromes como dislexia e deve, por
isso mesmo, receber, desde cedo, apoio ou atendimento da escola ou das políticas
públicas de inclusão escolar. Antes, uma criança era considerada com necessidade
especial quando resultava de um diagnóstico clínico, o que acabava por gerar um rótulo
tipo "deficiente" ou "burro" pelos coleguinhas ou mesmo por docentes desinformados
sobre a realidade psicopedagógica do aluno.
A LDB, segundo Martins (2005) ao incluir as pessoas com necessidades
especiais à escola, diz para todos nós que elas podem aprender, claro, no ritmo delas, de
acordo com suas possibilidades físicas e cognitivas. Como educadores, não podemos
avaliar, por exemplo, uma criança especial e uma criança dita normal, com os mesmos
parâmetros de rigor, o que não significa, claro, negligenciar ou chegar a um nível de
indigência de ensino. Percebe-se que é o princípio de tolerância que deve prevalecer no
momento da avaliação daqueles que tem um ritmo de aprendizagem diferente. São, pois,
as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais, diferentes e
normais, e não incapacitados e anormais.
Percebe-se sobre o acompanhamento de crianças com necessidades educacionais
especiais, que a faixa etária é um indicador importante a considerar. Por exemplo, uma
criança está com 9 anos na primeira série, e, após se fazer um diagnóstico negativo (não
tem limitação orgânica, visão ou audição, tem boa escola, e mesmo assim não consegue
aprender) indica ser uma criança com necessidade educacional especial e que merece,
por parte da escola, um atendimento especializado, do material didático à intervenção
docente. Nesse caso, falamos em atraso escolar e que merece, assim, uma remediação
no interior da escola.
Um atraso escolar pode, dentro de uma perspectiva social ou pedagógica,
resultar de reprovação ou repetência, evasão, entre outros. Do outro lado, a perspectiva
psicopedagógica pode advir de dificuldades de aprendizagem na leitura, escrita,
ortografia, matemática (não consegue desenvolver as habilidades de cálculo e de
memória) e nesse caso podemos enquadrá-la (o termo é pesado) como um educando
com necessidade educacional especial e que merece todos os suportes de apoio e de
inclusão psicopedagógica.
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1.2.3 Uma Visão Sociocultural

Entre os educadores, há os que defendem a inclusão imediata das crianças em
classes regulares e outros que preferem a inclusão gradativa, na qual as crianças
freqüentam primeiro uma sala especial na própria escola, interagindo com os outros
alunos em atividades específicas, para depois entrarem em uma classe regular.
Diante de tantas propostas, opiniões e até contradições, percebemos ainda, que a
inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, no ensino
fundamental, requer muitas modificações no sistema de ensino, para que haja uma
política educacional efetiva.
Refletir sobre as questões de uma escola de qualidade para todos, incluindo
alunos e professores, através da perspectiva sócio-cultural significa que nós temos de
considerar, dentre outros fatores, a visão ideológica de realidade construída sócio e
culturalmente por aqueles que são responsáveis pela educação.
“Julgamentos de deficiência, retardamento, privação cultural e desajustamento
social ou familiar são todos construções culturais elaborados por uma sociedade de
educadores que privilegia uma só forma para todos os tipos bolo5”.
Não é raro ver dentro do ambiente escolar a visão estereotipada de que crianças
vivendo em situação de pobreza e sem acesso à livros e outros bens culturais são mais
propensas a fracassar na escola ou a requerer serviços de educação especial. Isto porque
essas crianças não cabem na fôrma construída pelo ideal de escola da classe média, ou
ainda, porque essas crianças não aprendem do mesmo jeito ou na mesma velocidade
esperada por educadores e administradores.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 10% da população em países em
desenvolvimento, são portadores de algum tipo de deficiência, sendo que a metade
destes são portadores de Deficiência Mental, propriamente dita. Calcula-se que o
número de pessoas com retardo mental, guarda relação com o grau de desenvolvimento
do país em questão e, segundo estimativas, a porcentagem de jovens de 18 anos e menos
que sofrem retardo mental grave se situa em torno de 4,6% nos países em
desenvolvimento, e entre 0,5 e o 2,5% nos países desenvolvidos, segundo relatório da
Onu6.

5

6

Disponível em: http://www.defnet.org.br/heloiza.htm - pesquisado em 06 de abril de 2006.
Disponível em: http://gballone.sites.uol.com.br/infantil/dm.htm1, pesquisado em 06 de abril de 2006

11

Esta grande diferença entre o primeiro e o terceiro mundo demonstra que certas
ações preventivas, como por exemplo a melhora de atenção materno-infantil e algumas
intervenções sociais especificas, permitiriam um decréscimo geral dos casos de
nascimentos de crianças com Deficiência Mental.
Os

efeitos

da

Deficiência

mental entre

as

pessoas

são

diferentes.

Aproximadamente o 87% dos portadores tem limitações apenas leves das capacidades
cognitivas e adaptativas e a maioria deles pode chegar a levar suas vidas independentes
e perfeitamente integrados na sociedade. Os 13% restante podem ter sérias limitações,
mas em qualquer caso, com a devida atenção das redes de serviços sociais, também
podem integrar-se na sociedade. No estado de São Paulo, a Federação das APAEs,
através de censo próprio realizado em 110 municípios, calcula-se ser de 1% da
população o numero de pessoas que necessitam de atendimento especializado7.
Entendemos que a educação como um processo dinâmico que se modifica com o
tempo e que está determinada pelas condições sociais. Desta maneira, é preciso
transformar a escola para adaptá-la à vida, para readaptá-la ao meio. Esta tarefa estaria
nas mãos do professor, que obtém sucesso quando toma consciência de que a educação
é uma necessidade, e, principalmente uma realidade.

2 – EDUCAÇÃO SUPERIOR
Quando passei na seleção para cursar Pedagogia na UNICAMP , um curso
especial para professores da rede municipal com Magistério, senti que estava realizando
meu sonho por completo. Primeiro a faculdade de Pedagogia e em segundo ter o
diploma da UNICAMP.

É muito bom a gente saber que existem profissionais

maravilhosos, que passam uma vida na busca de melhorias para a valorização do ser
humano. Não importa a idade, a classe social, a raça, nada importa. Falo isso porque
estou com 48 anos e para muitas pessoas e muitas entidades profissionais, já estou
velha. Mas acredito que o que faz envelhecer é a falta de oportunidade e incentivo.
O Curso de Pedagogia (Proesf) nos garante qualidade na nossa formação
pedagógica, oferecendo uma base teórica acompanhada da prática pedagógica e da
incorporação dos princípios da pesquisa, elementos esses essenciais na formação de um
bom educador.

7

Disponível em: http://sites.uol.com.br/gballone/infantil/de1.html. Revisto em 2003 . Pesquisado em 06
de abril de 2006
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No decorrer do curso do Proesf o que mais chamou-me atenção foi a
possibilidade de trabalhar com a pedagogia de projetos. E aliado a pedagogia de
projetos encontramos os temas transversais. Que na minha opinião um não pode viver
sem o outro.
No decorrer do curso aprendemos que os temas transversais dos novos
parâmetros curriculares incluem Ética, Meio ambiente, Saúde, Pluralidade cultural e
Orientação sexual. Eles expressam conceitos e valores fundamentais à democracia e à
cidadania e correspondem a questões importantes e urgentes para a sociedade brasileira
de hoje, presentes sob várias formas na vida cotidiana. São amplos o bastante para
traduzir preocupações de todo País, são questões em debate na sociedade através dos
quais, o dissenso, o confronto de opiniões se coloca.
Sob o ponto de vista do educador entendemos que através da Ética, o aluno
deverá entender o conceito de justiça baseado na equidade e sensibilizar-se pela
necessidade de construção de uma sociedade justa, adotar atitudes de solidariedade,
cooperação e repúdio às injustiças sociais, discutindo a moral vigente e tentando
compreender os valores presentes na sociedade atual e em que medida eles devem ou
podem ser mudados. Através do tema Meio-ambiente o aluno deverá compreender as
noções básicas sobre o tema, perceber relações que condicionam a vida para posicionarse de forma crítica diante do mundo, dominar métodos de manejo e conservação
ambiental. A Saúde é um direito de todos. Por esse tema o aluno compreenderá que
saúde é produzida nas relações com o meio físico e social, identificando fatores de risco
aos indivíduos necessitando adotar hábitos de auto-cuidado. A Pluralidade cultural
tratará da diversidade do patrimônio cultural brasileiro, reconhecendo a diversidade
como um direito dos povos e dos indivíduos e repudiando toda forma de discriminação
por raça, classe, crença religiosa e sexo. A orientação sexual, numa perspectiva social,
deverá ensinar o aluno a respeitar a diversidade de comportamento relativo à
sexualidade, desde que seja garantida a integridade e a dignidade do ser humano,
conhecer seu corpo e expressar seus sentimentos, respeitando os seus afetos e do outro.
Educação & trabalho.
O objetivo da educação pelo trabalho é essencialmente a integração do mesmo,
evitar o mecanismo que é artificial, tentar restabelecer uma inter dependência entre as
diversas funções. Por um lado, a atividade física, por outro, a afetividade e pensamento.
A educação na visão de um bom educador, é o alcance da vida humana plena e
dignamente, apropriando-se da cultura e da cidadania. A educação humanista é
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democrática, pluralista, aberta e crítica, acima de tudo é sensível e atenta às diferenças e
necessidades culturais e até mesmo individuais, e é nessa visão que todas as crianças
deveriam ser educadas. Queiroz (2001) relata que educador, deve ter como uma de suas
metas, humanizar seus alunos. Ele deve ter um espírito libertador intelectual, ser
autônomo moralmente e pluralista em seus pensamentos, ele deve também, em sua
prática pedagogia libertar seus alunos da ignorância, do preconceito, do capricho, da
alienação e de falsas consciências, buscando assim, desenvolver as potencialidades
humanas de cada um. A transversalidade, bem como a transdisciplinaridade, é um
princípio teórico do qual decorrem várias conseqüências práticas, tanto nas
metodologias de ensino quanto na proposta curricular e pedagógica. A transversalidade
aparece hoje como um princípio inovador nos sistemas de ensino de vários países.
Contudo, a idéia não é tão nova. Ela remonta aos ideais pedagógicos do início do
século, quando se falava em ensino global e do qual trataram famosos educadores, entre
eles, os franceses Ovídio Decroly (1871-1932) e Celestin Freinet (1896-1966), os norteamericanos John Dewey (1852-1952) e William Kilpatrick (1871-1965) e os soviéticos
Pier Blonsky (1884-1941) e Nadja Krupskaia (1869-1939).
O Método Decroly dos "centros de interesse" partia da idéia da globalização do
ensino para romper com a rigidez dos programas escolares. Para ele, existem 6 centros
de interesse que poderiam substituir os planos de estudo construídos com base em
disciplinas: a) a criança e a família; b) a criança e a escola; c) a criança e o mundo
animal; d) a criança e o mundo vegetal; e) a criança e o mundo geográfico; f) a criança e
o universo. Os centros de interesse são uma espécie de idéias-força em torno das quais
convergem as necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais do aluno. Freinet e Paulo
Freire, nesse sentido, partindo da leitura do mundo, do respeito à cultura primeira do
aluno, buscaram desenvolver o aprendizado através da livre discussão dos temas
geradores do universo vocabular do aluno.
O Método dos Projetos de Kilpatrick parte de problemas reais, do dia-a-dia do
aluno. Todas as atividades escolares realizam-se através de projetos, sem necessidade de
uma organização especial. Originalmente ele chamou de projeto à "tarefa de casa"
("home project") de caráter manual que a criança executava fora da escola. O projeto
como método didático era uma atividade intencionada que consistia em os próprios
alunos fazerem algo num ambiente natural, por exemplo, construindo uma casinha
poderiam aprender geometria, desenho, cálculo, história natural etc. Kilpatrick
classificou os projetos em quatro grupos: a) de produção, no qual se produzia algo; b) de
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consumo, no qual se aprendia a utilizar algo já produzido; c) para resolver um problema
e d) para aperfeiçoar uma técnica. Quatro características concorriam para um bom
projeto didático: a) uma atividade motivada por meio de uma conseqüente intenção; b)
um plano de trabalho, de preferência manual; c) a que implica uma diversidade
globalizada de ensino; d) num ambiente natural.
O Método dos Complexos de Blonsky, Pinkevich e Kupskaia busca levar à
prática coletivamente o princípio da escola produtiva. Concentra todo o aprendizado em
torno de três grandes grupos (complexos) de fenômenos: a Natureza, o Trabalho
Produtivo e as Relações Sociais. Um grupo de educadores alemães (Braune, Krueger,
Rauch) difundiu na Alemanha e Áustria o princípio da escola em comunidade de vida,
isto é, a escola considerada como uma comunidade de vida e de trabalho, substituindo
os planos e programas de estudo por temas globalizados de trabalho docente.
O princípio da interdisciplinaridade permitiu um grande avanço na idéia de
integração curricular. Mas ainda a idéia central era trabalhar com disciplinas. Na
interdisciplinaridade os interesses próprios de cada disciplina são preservados. O
princípio da transversalidade e de transdisciplinaridade busca superar o conceito de
disciplina. Aqui, busca-se uma intercomunicação entre as disciplinas, tratando
efetivamente de um tema/objetivo comum (transversal). Assim, não tem sentido
trabalhar os temas transversais através de uma nova disciplina, mas através de projetos
que integrem as diversas disciplinas. Uma primeira experiência, ainda numa visão
interdisciplinar, foi realizada durante a gestão de Paulo Freire na Secretaria de Educação
de São Paulo e está narrada no livro Ousadia no diálogo: interdisciplinaridade na
escola pública, organizada pela professora Nídia Nacib Pontuschka. O projeto foi
implantado com a ajuda de professores da Universidade de São Paulo. Buscou-se
capacitar o professor para trabalhar nessa nova metodologia de ensino que consiste
basicamente no trabalho coletivo e no princípio de que as várias ciências devem
contribuir para o estudo de determinados temas que orientam todo o trabalho escolar.
Foi respeitada a especificidade de cada área do conhecimento, mas, para superar a
fragmentação dos saberes procurou-se estabelecer e compreender a relação entre uma
"totalização em construção" a ser perseguida e novas relações de colaboração integrada
de diferentes especialistas que trazem a sua contribuição para a análise de determinado
tema gerador sugerido pelo estudo da realidade que antecede a construção curricular.

2.1 - A Pedagogia de Projetos
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O método de Projetos foi desenvolvido por Jhon Dewey e William Kilpatrick no
início do século XX. Recebeu várias denominações como: projetos de trabalhos,
metodologia de projetos, metodologia de aprendizagem por projetos, e o mais recente
Pedagogia de Projetos. Tem como objetivo principal vincular a teoria e prática através
de estratégias de ensino-aprendizagem. No Brasil, a Escola Nova introduziu o método
de projetos através dos trabalhos de Anísio Teixeira e Lourenço Filho.
A partir da segunda metade dos anos 60, surge um novo enfoque ao trabalho
com projetos. Bruner8, reconhecendo a importância do desenvolvimento conceitual,
propôs a noção de conceito-chave, metáfora utilizada para designar os eixos conceituais
que facilitariam a compreensão das disciplinas. Essa abordagem situa o trabalho com
projetos dentro de uma visão interdisciplinar, na qual os conceitos-chave de cada
disciplina são vinculados a um tema a ser desenvolvido. A partir dessas idéias iniciais,
Bruner propôs também o Currículo em Espiral que consiste em sucessivas abordagens
das idéias-chave pelos alunos, sempre em ordem crescente de complexidade. Os
professores devem ensinar principalmente conceitos e estratégias.
Na década de 80 a educação é fortemente influenciada principalmente pela
forma de entender o processo de ensino-aprendizagem e pelas novas tecnologias da
informação, que modificaram as concepções sobre o conhecimento e o saber. Além
disso, a crescente urgência de contextualização da aprendizagem e a noção de
inteligências múltiplas de Gardner9 criaram a necessidade de reconfigurar o conteúdo
das disciplinas em várias linguagens, tais como verbal, escrita, gráfica e audiovisual. A
aprendizagem passa a ser encarada como um processo complexo centrado na evolução
do próprio conhecimento.
Na década de 90 os projetos de trabalho convidam a escola a repensar sua
natureza através de uma organização mais complexa, de uma maior compreensão das
disciplinas e dos temas trabalhados, tornando-se o professor cada vez mais um
orientador. Desta forma, os estudantes adquirem capacidades, tais como auto-direção,
invenção, problematização, síntese, tomada de decisões e comunicação.
Na atualidade, a perspectiva da compreensão, a aprendizagem é um processo de
construção de significado que está além da situação concreta. Saber acessar, analisar e
interpretar a informação é de fundamental importância para o indivíduo contemporâneo,
8

BRUNER, J. S. Nova Teoria de Aprendizagem. 2ª ed., Bloch: Rio de Janeiro, 1973.

9

GARDNER, H. Inteligências Múltiplas: A teoria na Prática. ArtMed. Porto Alegre 2000
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tornando-se a escola a facilitadora de um processo que jamais termina, uma vez que as
informações mais complexas vão sendo acessadas, novos significados surgem, levando
a formas mais elaboradas de conhecimento. Entre a informação e o conhecimento há um
caminho que pode ser percorrido de diversas maneiras, mas os percursos mais
relevantes são aqueles que levam em consideração a consciência do indivíduo e sua
reflexão sobre a própria experiência de aprender10.
Nogueira (2001) traça um paralelo entre estes dois pontos, afirmando que “a
visão pluralista da inteligência, proposto por Gardner é observável e rearfimada na
prática pedagógica dos projetos”. Assim como as inteligências para Gardner são
múltiplas, o método de projetos oferece amplas possibilidades de desenvolvimento. É
hoje uma estratégia de ensino-aprendizagem diversificada, na qual o aluno torna-se
agente na produção do conhecimento. A rigidez da sala de aula é quebrada e os
conteúdos passam a ser incorporados de forma mais espontânea, sem determinação
prévia, isto é fazem parte de um processo aberto, cuja duração é intensidade pode variar.
A pedagogia de projetos rompe com o modelo dos conteúdos fragmentados,
organizados em disciplinas, buscando entre eles uma articulação significativa.
Um projeto na verdade é, a principio, uma irrealidade que vai se tornando real,
conforme começa ganhar corpo a partir da realização de ações e, conseqüentemente, as
articulações destas. E ainda segundo Machado (1997, pág. 63) : “Como esboço,
desenho, guia de imaginação ou semente da ação, um projeto significa sempre uma
antecipação, uma referência ao futuro.”
Por uma outra perspectiva, poderíamos imaginar ainda o projeto como algo
virtual, entendendo virtual como aquilo que não se opõe ao real, mas simplesmente
ainda não é o atual. Como por exemplo, poderíamos citar Levy (1996, pág. 15) quando
diz que: “A árvore está virtualmente presente na semente” e completa ainda sua
explicação mencionando “Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se opões
ao real mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser
diferentes”. Esses termos fundem-se no pensamento de que o projeto é aquilo que ainda
está por vir, pois ainda não é atual, não está presente, já que é ainda uma antecipação do
futuro.
Numa visão macro, um projeto, por exemplo, temático, é antecedido de um
sonho, uma necessidade, um interesse em projetar, uma vontade de conhecer mais e,
10

Bruner, J. S.; Nova Teoria de Aprendizagem, 2ª ed., Bloch: Rio de Janeiro, 1973.
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portanto, investigar sobre um tema e/ou assunto. Podemos até considerar este primeiro
momento como um pré-projeto, se assim for mais claro para o entendimento.
São estes fatores impulsionadores que levarão o sujeito a iniciar sua busca, sua
pesquisa, sua caminhada para a descoberta e suas ações de investigação, dando espaço
para o surgimento do novo. Todo este processo será permeado por ações, do sujeito ou
de um coletivo, que levarão à efetiva realização do projeto.
Nesse sentido as Inteligências Múltiplas de Gardner são fortemente envolvidas
pela pedagogia de projetos, pois os vários aspectos das sete inteligências são trabalhadas
nos projetos de forma natural, com cada individuo desenvolvendo suas habilidades
dentro do contexto do projeto.

2.2 A Prática da Pedagogia de Projetos
No cotidiano escolar, principalmente na educação infantil, percebo o quanto a
pedagogia de projetos pode estimular o desenvolvimento emocional e intelectual dos
alunos. Trabalhando numa rede escolar municipal noto que muitas crianças não
conseguem obter um nível de aprendizagem satisfatório devido aos problemas
familiares a que são submetidas. Os problemas variam desde a falta de uma alimentação
satisfatória até problemas de ordem afetiva dentro do lar.
Acredito que a pedagogia de projetos pode estimular a criança a desenvolver
suas aptidões e, principalmente sua auto-estima. Bons projetos pedagógicos baseados no
cotidiano das crianças possibilitam a percepção de novos horizontes, o aluno toma
consciência de que não é o único com problemas e conflitos. A pedagogia de projetos
propõe um ambiente de cooperativismo no qual alunos e professores se unem em um
ideal. Não existe aluno burro, existem alunos com identificações diferentes, e isso é
respeitado dentro da turma.
O processo de implantação da dinâmica de projetos pode ocorrer de diferentes
formas, e dependendo dela, melhor será o resultado final.
Contudo, o projeto tem sido encarado como mais um modismo na área
educacional. Praticamente todas as escolas trabalham ou dizem trabalhar com projetos
nos dias de hoje, e a falta de conhecimento sobre essa prática tem levado o professor a
conduzir atividades totalmente insipientes denominadas de projetos, ou seja;

que

qualquer cartaz pendurado na parede com desenho de três patinhos já é denominado:
“Projeto Animais” , reduzindo desta forma um projeto à mera elaboração de cartazes. É
exatamente esta visão reducionista que pretendemos romper neste momento. Para
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ampliarmos, portanto, a visão de projetos, tem que inicialmente ir além do tema, ou
seja, não queremos discutir, no primeiro momento, o Projeto sobre um tema qualquer,
mas sim o PROJETO em sua forma mais ampla e abrangente.
É nesse sentido que o educador deve estar munido de informações e
conhecimentos teóricos dos processos cognitivos para que possa compreender as
dificuldades dos alunos garantindo a construção do conhecimento, contextualizando-o,
relacionando necessidades, habilidades e valores culturais.
De acordo com autoras Braga e Leick (2001), a consideração de que o homem é
um ser de ação e relação capaz de transformar-se e de transformar o mundo que o cerca,
acredita-se serem os projetos uns instrumentos para que as transformações se efetivem.
A palavra projeto significa: plano geral de construção para realizar qualquer ato, intento
de fazer alguma coisa; empreendimento; desígnio, cometimento (ato ou ação de
cometer, empreendimento ousado, empresa arrojada) e estes baseados na participação.
Os projetos são iniciativas diversificadas a partir do conhecimento e
questionamento da realidade, o que gera o aprendizado de conceito e valores. A
redescoberta de valores consiste em permitir ao ser humano que compreenda o
complexo problema de adaptação do homem às condições de vida na terra de forma a
tornar exeqüíveis ações de intervenção na realidade como intuito de aumentar a
eficiência escolar, eliminando a pedagogia do desânimo, da descrença, da repetência, da
evasão, dando lugar à pedagogia da busca, do desafio, do encontro, da esperança, do
afeto, da realização, da transformação.
Os projetos devem conter: Diagnósticos, Objetivos, Planejamento, Estratégias,
Levantamento de dados e de hipóteses práticas, Avaliação.
Os projetos devem propiciar: Melhoria da qualidade pedagógica e administrativa
das escolas, do processo de aprendizagem, das relações escola X comunidade;
educadores X educandos e vice-versa; Valorização dos educandos e dos profissionais da
educação;
Pesquisas de opinião pública – na escola e na comunidade; Produção e
disseminação de campanhas periódicas, veiculadas na escola e na comunidade;
Produção e distribuição de material escrito por educadores e educandos.
Os projetos devem: Ser coerentes com os diagnósticos e objetivos; Prever ações
que assegurem mudanças; Apresentar cronograma detalhado de atividades.
O Ciclo do projeto devem conter diagnósticos – levantamento dos problemas
existentes na escola e na comunidade; idéia do projeto – a idéia nasce do diagnóstico, do
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levantamento dos problemas da escola, educador, educando, família, comunidade;
políticas pedagógicas que condensam em estratégias ou programas semanais, mensais,
bimestrais, semestrais, anuais – de acordo com o planejamento escolar; utilização dos
recursos que se encontram desaproveitados ou não usados; a complementações de
outras ações.
Nessa etapa será preciso definir: Para quem? Por quê? Recursos? Onde?
Duração. Critérios e Alternativas
O planejamento do projeto propicia a busca da maximização dos resultados,
trazendo benefícios para a escola como um todo: Os envolvidos sabem aonde querem
chegar; todos sabem o porquê do caminho escolhido; estimula o crescimento individual
e coletivo; intera a escola com a comunidade; utiliza e valoriza os envolvidos
(educadores, educandos e comunidade) e por fim, profissionaliza a escola.
Após o planejamento, os planos estratégicos devem ser desenvolvidos, o que não
impede que sejam periodicamente revistos, pois não devem ser imutáveis. Acredita-se
que as estratégias devem ser compatíveis com as tendências atuais; aproveitar os
profissionais que atuam na escola; resolver problemas; desenvolver as habilidades e
competências dos educandos e educadores; desenvolver o trabalho em equipe; promover
debates, discussões, questionamentos.
Cultivar uma visão global do micro e do macro-ambiente ontem e hoje. É
importante analisar o ambiente interno e externo, pois eles afetam direta e indiretamente
a escola e permitem: PREVER – PLANEJAR – ORGANIZAR – EXECUTAR –
AVALIAR
Todos os objetivos devem estar definidos à luz do futuro e pautados nos valores
e na missão da escola, objetivos de mudanças, objetivos de capacitação. (visão analítica
da escola: ontem – hoje – amanhã.)
A atual prática pedagógica exige uma nova visão de avaliação na qual os
resultados sejam avaliados periodicamente para que seja possível rever e corrigir
possíveis desvios.
O desenvolvimento da auto-estima constitui um pilar importante para o
desenvolvimento das competências e habilidades dos educandos.
É preciso urgentemente implementar as habilidades interpessoais, possibilitando
o desafio constante de ser exercitar o ato de: Ouvir, enxergar, observar, dialogar,
elogiar, enfrentar as incertezas, ensinar a cidadania.
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2.3– A Importância dos Projetos para o Desenvolvimento das Diversas
Inteligências
O trabalho com projetos apresenta algumas características peculiares, tais
como11 : cooperação: o professor renuncia da sua atitude de especialista e passa a
cooperar com os alunos em um processo de pesquisa problematizando a partir das
circunstâncias específicas, dos questionamentos e conflitos. O aprendizado não ocorre
de forma unidirecional; há diferentes maneiras, caminhos alternativos, conexões
diversificadas, que enriquecem o aprendizado do indivíduo e do grupo; o currículo
como referência: as disciplinas servem como ponto de contraste e não como guia, freio
ou limite do processo de aprendizagem. O desenvolvimento de um projeto apresenta
caminhos próprios e não pode estar amarrado a um currículo oficial; todos podem
aprender: ao enfrentar a complexidade e a diversidade o projeto faz com que os alunos
possam contribuir de muitas maneiras, ocorre então uma expansão do conhecimento em
que cada um tem um papel a desempenhar; diversidade de habilidades: trabalha-se não
só habilidades cognitivas, mas também aquelas relacionadas às atividades artesanais e
manuais.
Gardner (2000 p.101) por sua vez, acredita que os projetos provavelmente serão
levados mais á sério pelos alunos, professores, pais e comunidade mais ampla se eles
forem avaliados de maneira razoável e conveniente.
O curso

da elaboração de um projeto traz oportunidades de novos

entendimentos. Um projeto proporciona uma oportunidade para os alunos ordenarem
conceitos e habilidades previamente dominados, a serviço de um novo objeto ou
empreendimento. O conhecimento de como explorar estas formas anteriores de
representação ou entendimento para enfrentar um novo desafio é uma aquisição vital.
Planejar o projeto, avaliá-lo ao longo do caminho, ensaiá-lo, montá-lo numa
forma pelo menos experimental final, tudo isso deve ajudar a aumentar o entendimento
do aluno sobre o assunto de seu projeto, assim como das próprias contribuições para sua
realização.
Nos dias de hoje discute-se muito a forma como a educação dita formal (escolar)
tem sido estruturada. Neste contexto, o aluno e o professor possuem um papel muito
passivo no processo ensino-aprendizagem, na medida em que não têm a possibilidade
Gardner, H.; Estrutura da Mente: a Teoria das Inteligências Múltiplas, ArtMed:
Porto Alegre, 1994.
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de construírem este processo. Conteúdos e formas de apresentação das mesmas já estão
pré-estabelecidas. Assim, o processo ensino-aprendizagem perde toda sua magia,
deixando de ser significativo e prazeroso,tanto para os alunos como para os professores.
A pedagogia de projetos vem nortear as atividades escolares, permitindo um trabalho
interdisciplinar, abrangendo as diversas áreas do conhecimento, inserida na realidade e
viabilizando múltiplas relações sociais.
Segundo Queiroz (2001) a função do projeto é favorecer a criação de estratégias
para resolverem um problema proposto, testar algumas hipóteses referentes a um
determinado tema, pesquisar sobre um assunto eleito pelo grupo, enfim, levar o grupo a
buscar o que lhe é significativo.
O projeto auxilia os alunos a serem conscientes de seu processo de
aprendizagem e exige do professor uma postura flexível, de pesquisador onde os
desafios e conflitos o estimulem e não o paralisem. As fontes de pesquisa são as mais
diversas: livros, material impresso, vídeos, relatos de exposições culturais, músicas,
experimentos, etc. A pesquisadora francesa Josette Jolibert diz que a Pedagogia de
Projetos favorece o envolvimento dos alunos como co-autores de sua aprendizagens,
possibilitando-lhes fazer escolhas, decidir e se comprometer com suas escolhas, assumir
responsabilidades, planejar suas ações, ser sujeito de sua aprendizagem.
Os projetos surgem na relação adulto/criança na medida em que o professor é
capaz de atribuir significado à curiosidade despertada por assuntos ou atividades, às
perguntas feitas, ao que é necessário ao seu desenvolvimento. No momento em que o
professor consegue entender e aprofundar seus conhecimentos nesta proposta de
trabalho, terá condições de aventurar-se em infinitas descobertas e perceber o quanto
isto é enriquecedor.
De acordo com as pesquisas, situações favoráveis para aprendizagem são criadas
a partir de um meio propício à discussão, tomada de decisões, reflexões, ações e
avaliações contínuas. No momento que o grupo está envolvido pelo seu projeto é como
se esse estivesse "vivo", as crianças mais cooperativas buscando estratégias e definindo
em conjunto a condução do projeto, permitindo maior autonomia.
Um projeto pode dividir-se em:
Projetos referentes à vida cotidiana: abrangem todas decisões relacionadas à
existência, ao funcionamento da vida de um grupo de crianças e adultos na
escola.Organização do espaço, tempo, atividades, regras... permitem uma maior
organização das crianças deste grupo, oportunizando-as a se expressar, escolher, viver e
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assumir seus conflitos, compartilhar as responsabilidades, aprender a ouvir os outros,
tornarem-se autônomos.
Projetos empreendimentos: atividades complexas em torno de uma meta
definida. São referentes a situações reais, transformando um mero conteúdo escolar em
uma necessidade e atividade prática concreta. Essas situações possibilitam aos alunos
lidarem com a distribuição de tarefas em um espaço de tempo e efetuarem um processo
de avaliação dos resultados obtidos.
Projetos de aprendizado/competência: pôr ao alcance das crianças o conteúdo
das instruções oficiais. Portanto, surgem do desejo de tornar os alunos sujeitos de sua
aprendizagem. Esses projetos são construídos coletivamente (professor/aluno) a partir
da apresentação simplificada do conteúdo curricular. O mesmo decorre dos projetos de
vida cotidiana e empreendimento, pois desenvolvem habilidades, destrezas e conteúdos
que sustentam a execução dos mesmos.
Durante a execução do projeto, o grupo deverá realizar avaliações contínuas
referentes ao relacionamento em grupo, planejamento e suas etapas, execução,
envolvimento, responsabilidades e que marcas lhe são significativas em uma etapa do
projeto ou mesmo na finalização do mesmo. Esta avaliação pode ser feita através de
registros gráficos, relatórios, reflexões orais, painéis...
Os registros realizados no decorrer do projeto servem como um importante
referencial do que está sendo desenvolvido no momento e para divulgar o trabalho na
escola. O projeto é aberto e o envolvimento de mais pessoas com certeza possibilitará
muitas trocas e descobertas significativas.
O trabalho com projetos permite que qualquer criança, mesmo as com
necessidades educativas especiais, viva com autonomia suas estratégias de
aprendizagem e sua vivência num grupo com estruturas envolventes, conflitivas,
criativas, responsabilizantes. Permite que as crianças construam sua história de "vida
escolar" com entusiasmo, alegria, conflitos, dificuldades e muitas aventuras, permeadas
pelo currículo escolar.
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CONCLUSÃO
Pode-se observar na prática pedagógica e nos processos de participação e
observação, como também no material teórico que aprendemos ao longo do curso do
PROESF, que ainda existem e com certeza sempre existirá., diversos fatores gerados
pela própria sociedade que levam os alunos a não buscarem o rendimento necessário,
fazendo com que os professores, muitas vezes, percam os objetivos de um bom ensino.
Contudo, percebemos que esses dilemas nos levam sempre a buscar novas formas de
aprendizagem.
Apesar de inúmeros esforços e tentativas do educador em proporcionar um bom
ensino, existe uma deficiência e uma grande dificuldade no ato de aprender.
A questão dos projetos foi levantada para se ver que existem saídas para quem
quer ensinar com qualidade. O bom aproveitamento do aluno está no que você possa
oferecer a ele. A busca de alternativas e novas condições de trabalho devem fazer parte
do cotidiano escolar. Cabe ao professor junto com a escola e comunidade buscar esses
novos conhecimentos e por em prática.
Outro fator muito importante que estamos vivendo atualmente é a inclusão
social e os estudos aqui propostos nos mostram que a inclusão aumenta as
possibilidades dos indivíduos identificados com necessidades especiais de estabelecer
significativos laços de amizade, de desenvolverem-se físico e cognitivamente e de
serem membros ativos na construção de conhecimentos e da interação com outras
pessoas.
Portanto, a inclusão social é perfeitamente funcional. O principal ponto da
pedagogia de inclusão é que todos os indivíduos podem aprender uma vez que nós
professores identificamos o que estes indivíduos sabem, planejamos em torno deste
prévio conhecimento, e conhecemos o estilo de aprender as necessidades individuais
dos nossos alunos.
Todos nossos alunos podem se beneficiar das metodologias de inclusão e todos
podem descobrir juntos que existem diferentes ingredientes para diferentes bolos.
Nós precisamos ter currículos e programas que proporcionem uma educação de
qualidade para todos. Aos educadores devem ser dados os instrumentos necessários para
que eles possam ver a todos os alunos, incluindo os alunos com deficiência, com um
potencial ilimitado de aprender.
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