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Resumo: A superação do baixo desempenho acadêmico de estudantes do Ensino Fundamental II é uma demanda 

social emergente no contexto escolar. Este estudo apresenta uma proposta que articulou a extensão e a pesquisa na 

busca de contribuir com escolas que assumem enfrentar o desafio de superar o fracasso escolar. A ação tem por 

objetivo avaliar o desempenho nas áreas de escrita e matemática de estudantes de sexto a nono ano para traçar 

estratégias de superação das dificuldades de aprendizagem no contexto escolar.  Para organização e execução da 

proposta aliaram-se o Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem (PROA) e Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Processos de Aprendizagem, estabelecendo-se 15 etapas de execução. Como resultados parciais obteve-se: a 

realização de 3 oficinas de aplicação e correção dos testes com estagiários e pesquisadores; a aplicação de 3 testes 

psicopedagógicos de desempenho escolar para 753 alunos de dois colégios da rede estadual de Ponta Grossa; a 

correção das avaliações; a organização do banco, seguida da digitalização de todos os dados; a análise inicial dos 

resultados; e a organização dos resultados para a apresentação nas escolas. 

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem. Articulação pesquisa/extensão. Psicopedagogia. 

PROA - PROJETO PSICOPEGAGÓGICO PRÓ-APRENDIZAGEM 

  A ação extensionista está sendo desenvolvida no Projeto Psicopedagógico Pró-

Aprendizagem – PROA – Universidade Sem Fronteiras (PISACCO, 2018a) em conjunto com 
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o Grupo de Estudos e Pesquisa em Processos de Aprendizagem- GEP-PROA, ambos vinculados 

ao Programa de Extensão e Pesquisa em Processos de Aprendizagem – PEP-PROA (PISACCO, 

2018b). 

PÚBLICO-ALVO  

Equipe pedagógica, professores e estudantes do Ensino Fundamental II. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A ação extensionistas ocorreu em dois colégios estaduais que, dentre os níveis de 

ensino em que atuam, atendem alunos do Ensino Fundamental II (6º a 9º anos), localizados nos 

bairros Uvaranas e Cará-Cará, no município de Ponta Grossa, e no Laboratório Lúdico 

Pedagógico – LALUPE/UEPG.  

JUSTIFICATIVA 

  O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) protege integralmente todas 

as crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, cor ou classe social, garantindo-

lhes, entre tantos outros, o direito à educação. Direito este, que foi bem regimentado na 

legislação educacional brasileira. No entanto, um grande desafio encontrado no ambiente 

escolar é o baixo desempenho, demonstrando que, embora seja garantido o acesso à escola, nem 

todos conquistam a aprendizagem esperada. 

 Uma demanda a esse respeito foi apresentada à coordenação do PEP-PROA por 

pedagogas de duas instituições de Ensino Fundamental II da Rede Estadual de Ensino de Ponta 

Grossa, relatando a dificuldade dos professores em dar continuidade ao ensino do conteúdo das 

disciplinas cursadas do sexto ao nono ano escolar, visto que, um considerável número alunos 

não alfabetizados. Diante deste contexto, cabe considerar o papel da universidade diante das 

demandas sociais e os objetivos do Programa que foi procurado pela comunidade. 

Primeiramente, destaca-se algumas premissas da Resolução CNE/CES 7/ 2018 que Estabelece 

as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (BRASIL, 2018, p.1-2): 

Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz 

curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, 

político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 

transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, 
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por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com 

o ensino e a pesquisa. [...] 

Art. 6º Estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na Educação 

Superior: 

I - a contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação como 

cidadão crítico e responsável; [...] 

III - a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de 

ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos 

humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, 

em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental, 

educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena; 

IV - a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa; 

V - o incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao 

enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do 

desenvolvimento econômico, social e cultural; 

VI - o apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada 

estabelecimento superior de educação; 

VII - a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, 

voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade 

brasileira. 

 

 Em consonância com essas premissas, o Programa de Pesquisa e Extensão em Processos 

de Aprendizagem (PEP-PROA) tem por objetivo geral “viabilizar a integração ensino, pesquisa 

e extensão em ações que promovam a compreensão dos processos de aprendizagem em suas 

diferentes dimensões, a criação e aplicação de estratégias que busquem superar o fracasso 

escolar” (PISACCO, 2018b). Dentre seus projetos, o PEP-PROA desenvolve o Projeto 

Psicopedagógico Pró-Aprendizagem – PROA – Universidade Sem Fronteiras (PISACCO, 

2018a) e o programa também se relaciona com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Processos 

de Aprendizagem- GEP-PROA (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/462442).  

Ao considerar que “o comprometimento na vida escolar indica que o direito 

fundamental à educação e ao desenvolvimento durante a infância não estão sendo garantidos” 

(PISACCO, 2018b), justifica-se a proposição de ações que busquem promover a melhoria da 

aprendizagem de crianças e que, ao mesmo tempo, possam “contribuir na formação 

profissional, humana e social de futuro educadores na perspectiva da educação inclusiva, 

garantia de direitos à educação e inclusão social”. (PISACCO, 2018b). Desta forma, organizou-

se uma proposta que aliou a pesquisa e a extensão para atender a demanda trazida pelas 

instituições à universidade. 

OBJETIVO 

A ação tem por objetivo avaliar o desempenho de escrita e matemática de estudantes 

de sexto a nono ano de modo a estabelecer estratégias superação do baixo desempenho escolar 

em conjunto a equipe pedagógica das escolas. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/462442
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METODOLOGIA 

A proposta parte da articulação entre a pesquisa e extensão, numa perspectiva de 

pesquisa-ação, que emprega uma abordagem quali quantitativa na análise de resultados. 

A partir da demanda manifestada pelas pedagogas das escolas por contato telefônico, 

foram realizadas reuniões com representantes da equipe pedagógica de cada colégio com a 

coordenação e a equipe do PROA. Nesses encontros, além do relato descritivo da situação pelos 

profissionais da escola, foram apresentados os objetivos do projeto e feito questionamentos para 

identificar o contexto das dificuldades descritas e a busca de encaminhamentos a serem 

realizados em parceria entre a universidades e as escolas.  

Após a tomada de decisão quanto à realização da avaliação coletiva de todos os alunos 

da escola, para o desenvolvimento da ação, foram estabelecidas as seguintes etapas: 1) obtenção 

da autorização formal da direção das escolas e dos responsáveis pelos alunos; 2) seleção dos 

testes psicopedagógicos; 3) oficina de aplicação de testes; 4) produção e organização do 

material para aplicação dos testes; 5) aplicação dos testes no contexto escolar; 6) oficina de 

correção dos testes; 7) correção dos testes; 8) organização do banco de dados; 9) digitação dos 

dados no banco de dados; 10) análise dos dados dos testes; 11) organização dos resultados; 12) 

reunião para a divulgação dos resultados junto à equipe pedagógica e professores das escolas; 

13) implementação das intervenções; 14) avaliação das intervenções propostas; e 15) realização 

de estudos e publicação de seus resultados. 

RESULTADOS 

Como resultados parciais, até junho de 2019, foram desenvolvidas as dez primeiras 

etapas estabelecidas e encontra-se em execução a organização dos resultados. 

Figura 1 – Registros de realização das atividades desenvolvidas para avaliação de desempenho escolar 

 

Legenda: Acervo fotográfico PROA. 

Leitura, escrita e matemática são linguagens de acesso aos conhecimentos das demais 

áreas, por isso são o foco inicial da avaliação de desempenho escolar na avaliação 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

5 

psicopedagógica, por meio de instrumentos que apontem a autonomia para a aprendizagem de 

conteúdos das diversas áreas (PISACCO, 2018b). As áreas de aprendizagem avaliadas e os 

testes utilizados foram selecionados pela psicopedagoga pesquisadora e coordenadora do 

projeto.  Após a decisão de avaliar todos os alunos, dado o grande volume de sujeitos, optou-

se por utilizar testes apenas de escrita e matemática, pela possibilidade de aplicação coletiva. 

Selecionaram-se instrumentos já validados e têm contribuição para a pesquisa, o ensino e 

identificação/intervenção de indivíduos com dificuldades de aprendizagem (PISACCO, 2016). 

Para a escrita utilizou-se o Ditado Balanceado (MOOJEN, 2011), que possibilita a 

análise da tipologia de erros, que além de identificar os erros e descrever o desempenho 

ortográfico, possibilita traçar um perfil evolutivo da escrita e entender os processos linguísticos 

subjacentes a ela, tendo em vista o planejamento de estratégias interventivas (PISACCO, 2016).  

Para a matemática, empregou-se o Subteste de Aritmética do Teste de Desempenho Escolar 

(TDE) de autoria de Stein (1997), que busca oferecer de forma objetiva avaliação das 

capacidades fundamentais para o desempenho escolar, composto de solução oral e cálculo de 

operações aritméticas por escrito. 

A capacitação da equipe avaliadora foi realizada em três oficinas, ministradas pela 

coordenadora. Duas de aplicação dos testes, com duração de duas horas, que contou com a 

participação dos aplicadores na busca de se apropriarem de condutas que viabilizem a utilização 

dos mesmos critérios de aplicação a todos os alunos. A terceira oficina foi de correção dos testes, 

ocorreu no mês de junho, com duração de três horas.  

No período de maio a junho, foi realizada a avaliação nos dois colégios. Os resultados 

sobre os estudantes atendidos na atividade são apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 -  Dados parciais da avaliação de desempenho 

Escola Ano escolar Turmas N º Alunos 

1 6º 8 191 

2 

6º 5 116 

7º 4 193 

8º 5 142 

9º 4 104 

Total 4 26 746 

                       Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

Os dados da Tabela 1 mostram que foram aplicados testes em 26 turmas atingindo 

um total de 746 alunos que estão no ciclo final do ensino fundamental. Os testes aplicados 
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foram corrigidos e seus resultados foram organizados em um banco de dados, cuja a análise 

será desenvolvida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacam-se no desenvolvimento da ação apresentada a busca de contribuir para atender 

uma demanda trazida pela comunidade à universidade e os esforços na elaboração de uma 

proposta que está viabilizando a articulação efetiva entre pesquisa e extensão, investindo na 

formação dos acadêmicos e voluntários.  

A análise de seus resultados possibilitará verificar os índices estatísticos do desempenho 

escolar em cada escola, para verificar nível de conhecimento dos alunos em relação a ele para 

cada turma e para cada aprendiz. Desta forma, em conjunto com a escola, poderão ser traçadas 

estratégias futuras a serem desenvolvidas no contexto escolar e no LALUPE.  

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 

12/1/2016.  

________. Resolução Nº 7, de 18 de dezembro de 2018 – Estabelece as Diretrizes para a 

Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 

13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024 e dá outras 

providências. Brasília: 2018. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-

rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192 Acesso em: 1 Jun. 2018. 

MOOJEN, S. M. A escrita ortográfica na escola e na clínica: teoria, avaliação e tratamento. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 

PISACCO, N. M. T. Expressão escrita de estudantes com Transtorno de Déficit de 

atenção/hiperatividade: caracterização e intervenção. Porto Alegre. 186 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2016. 

_________. PROA - Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem – Universidade Sem 

Fronteiras, 2ª edição. Projeto de Extensão protocolado junto à Pró-Reitoria de Extensão a 

Assuntos Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa: UEPG, 2018a. 

__________. Programa de Extensão e Pesquisa em Processos de Aprendizagem. Programa 

de Extensão protocolado junto à Pró-Reitoria de Extensão a Assuntos Culturais da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa: UEPG, 2018b. 

STEIN, LM. TDE: teste de desempenho escolar: manual para aplicação e interpretação. São 

Paulo: Casa do Psicólogo. 1994. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.%20Acesso%20em%2012/1/2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.%20Acesso%20em%2012/1/2016
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192

