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Resumo: O Programa de Pesquisa e Extensão em Processos de Aprendizagem (PEP-PROA) tem por objetivo 

viabilizar a integração ensino, pesquisa e extensão em ações que promovam a compreensão dos processos de 

aprendizagem em suas diferentes dimensões e a criação e aplicação de estratégias que busquem superar o 

fracasso escolar. Além da proposição de novas ações, o Programa agrega dois projetos já consolidados na 

instituição: o Laboratório Lúdico Pedagógico – LALUPE, além de ser local onde o Programa é desenvolvido, é 

também um projeto de extensão que se constitui, desde 2008, como espaço de formação de professores com 

proposta de aproximação entre teoria e prática; e o Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem – PROA, que 

desenvolve ações pedagógicas e psicopedagógicas, com enfoque na justiça restaurativa, que ampliam o caráter 

de inserção social dos acadêmicos, numa perspectiva inter e multidisciplinar, atendendo a uma demanda da 

comunidade e propiciando a implementação de medidas protetivas e socioeducativas como intervenção frente às 

dificuldades de aprendizagem. Com o enfoque mais abrangente, a partir de novas atividades, o programa atingiu 

mais de 1000 pessoas, entre acadêmicos, professores e pesquisadores das áreas da Educação, Informática, 

Direito e Psicologia, alunos da Educação Básica, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  
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Projeto: LALUPE - Laboratório Lúdico Pedagógico - 4ª Edição. 

Curso: Relações Étnico-Raciais: possibilidades pedagógicas para o cumprimento da 

lei 10.639/03 - 4ª Edição.  

PÚBLICO-ALVO  

Destina-se acadêmicos, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores da 

área da Educação, Informática, Direito e Psicologia, crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social e comunidade em geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e demais municípios da Região dos Campos Gerais do Estado do 

Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades são desenvolvidas, em grande parte, no Laboratório Lúdico 

Pedagógico da Universidade Estadual de Ponta Grossa - LALUPE UEPG/UEPG, e em 

escolas públicas da Região dos Campos Gerais do Estado do Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

A aprendizagem envolve grande complexidade, por isso entender os seus processos 

não é tarefa simples e envolve contribuições de diferentes áreas do conhecimento. As 

dimensões psicológicas, pedagógicas, sociais e orgânicas são inerentes aos processos de 

aprendizagem (WEISS, 2002), como também, compreendem os fatores intervenientes nas 

dificuldades de aprendizagem escolares. 

As dificuldades surgem como sintomas que apontam para a desarticulação entre 

educação e vida, indicando a necessidade de revisão das práticas pedagógicas diante da 

sociedade em contínua transformação. O fracasso escolar é, sem dúvida, um dos mais graves 

problemas sociais e econômicos com o qual nos deparamos. Ele se espalha por todos os níveis 

educacionais.  

Ao analisar o contexto educacional brasileiro, constata-se que há décadas lidamos 

com dados de baixo desempenho em diversas áreas, e que ele não se restringe a estudantes 

com transtornos (PISACCO, 2016a). No quadro educacional, acentua-se a exclusão de alunos 
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do sistema educacional, ou encaminhamentos para órgão judiciários, para serviços 

psicológicos, psicopedagógicos ou médicos. Muitas vezes, o sujeito e sua família são os 

únicos responsabilizados pelo fracasso na aprendizagem. No entanto, o fracasso escolar é 

fenômeno complexo, multideterminado e condicionado por ideologias, políticas educacionais, 

sistemas sociais e econômicos, que acarretam efeitos são nocivos e geram exclusão escolar, 

social, econômica e cultural.  

Esse fenômeno social afeta, especialmente, a população de baixo poder aquisitivo e 

que frequenta o sistema público de ensino. Um exemplo disso são o baixo desempenho 

escolar, a evasão e as repetências que marcam a escolaridade de uma parcela significativa de 

adolescentes autores de ato infracional e a crianças e adolescentes em situação de risco social, 

que são encaminhadas à justiça, na Comarca de Ponta Grossa (HARTMANN et al, 2017). 

Esse comprometimento na vida escolar indica que o direito fundamental à educação e ao 

desenvolvimento durante à infância não estão sendo garantidos e a proposição de medidas 

meramente punitivas podem não ser efetivas para mudar essa realidade (PISACCO, 2016b). 

Diante disso, desenvolver projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão que 

auxiliem para compreender os processos de aprendizagem, e as dificuldades inerentes a eles, 

como um fenômeno multideterminado, buscando intervir sobre elas, é indispensável na 

atualidade, especialmente aos educadores. 

OBJETIVOS 

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. 

Construir, aprofundar e sistematizar conhecimentos na área da ludicidade e 

educação que favoreçam a aprendizagem e a melhoria da educação. 

Desenvolver projetos multidisciplinares tendo em vista a inserção social, a educação 

inclusiva e a contribuição na formação dos profissionais da educação nestas perspectivas. 

Promover a melhoria da aprendizagem de adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, sob ameaça de ter seus direitos feridos ou que cometeram atos 

infracionais. 

Oportunizar a avaliação psicopedagógica e a intervenção 

pedagógica/psicopedagógica de crianças e adolescentes frente às dificuldades de 

aprendizagem escolar. 
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METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido fundamenta-se em uma abordagem coletiva e 

interdisciplinar, viabilizada por meio de projetos, cursos, oficinas, eventos e grupo de estudos 

que envolvem diferentes disciplinas em diferentes momentos, formando profissionais capazes 

de utilizar o pensamento conceitual diante da realidade, permitindo intervenções sólidas e 

consistentes junto à comunidade. Desta forma, o PEP- PROA configura-se como um espaço 

que viabiliza a acadêmicos, professores, pesquisadores e comunidade vivenciarem situações 

de aprendizagem, pesquisa e práticas educativas, em situações de reflexão colaborativa, sobre 

os diversos aspectos que compreendem os processos de aprendizagem. A partir da inserção e 

proposição de ações interventivas relativas à aprendizagem escolar e ao fazer pedagógico, 

busca promover a garantia do direito à aprendizagem na educação básica, em permanente 

discussão e experimentação de novas alternativas educacionais, visando o redimensionamento 

da prática pedagógica. 

RESULTADOS 

O Programa desenvolveu diferentes ações extensionistas nas atividades propostas por 

3 projetos, 1 curso e pelo grupo de pesquisa, atingindo um público diversificado de 1.279 

sujeitos nos oito primeiros meses de execução, como apresentam a Figura 1 e Quadro 1. 

 

Figura 1 – Imagens das atividades desenvolvidas no PEP-PROA 

 

 
   Legenda: Fotos do acervo do PEP-PROA. 
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Quadro 1 – Projetos e Ações desenvolvidas no PEP-PROA de Out/2018 a Jul/2019 

Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem – Universidade Sem Fronteiras - 2ª Edição 

Período Equipe Local de realização Participantes N. sujeitos 

 

Out./2018 

a 

Jul./2019 

Coord: Prof. Dr. Nelba Pisacco  

3 professores supervisores 

10 profissionais/parceiros 

7 bolsistas USF 

1 bolsista PROEX 

6 bolsistas PROGRAD 

5 voluntários 

1 agente universitário 

LALUPE 

Colégio Est. Gal. 

Sampaio 

Colégio Est. A. Jansen 

Acadêmicos 

Professores 

Alunos Ed. Bás. 

Adolescentes em 

medidas 

Adultos 

020 

015 

753 

 

040 

008 

Total 34   836 

Projeto Grupo de estudos sobre processos de aprendizagem - 1ª Edição 

Período Coordenação/ Supervisão Local de realização Participantes N. sujeitos 

Mar./2019 

a 

Jul./2019 

Coord: Prof. Dr. Nelba Pisacco  

3 professores supervisores 

1 agente universitário 

5 bolsistas USF 

LALUPE 

 

Acadêmicos 

Alunos Pós-Grad. 

Profissionais 

019 

003 

007 

Total 10   029 

Projeto LALUPE - Laboratório Lúdico Pedagógico - 4ª Edição 

Período Coordenação/ Supervisão Local de realização Participantes N. sujeitos 

Mar./2019 

a 

Jul./2019 

Coord: Prof. Dr. Elenice Foltran 

2 professores supervisores 

4 monitores 

2 estagiários 

4 voluntários 

LALUPE 

Escolas de Ed. Básica 

Acadêmicos 

Crianças da 

comunidade 

134 

 

035 

Total 13   169 

Curso Relações Étnico-Raciais: possibilidades pedagógicas para o cumprimento da lei 10.639/03 - 4ª Edição 

Período Coordenação/ Supervisão Local de realização Participantes N. sujeitos 

Abr./2019 

a 

Jun./2019 

Coord. Prof. Dr, Lucia Padilha 

5 professores supervisores 

1 agente universitário 

3 alunos de pós-graduação 

1 professor Ed. Bás. 

Campus Central  

Escola Munic. do 

Campo Prof. Benedito  

Leal. Serra do Apon - 

Socavão, Castro PR 

Acadêmicos 

Alunos Ed. Bás. 

Comunidade 

 

053 

091 

080 

TOTAL 11   224 

Grupo de estudo e pesquisa sobre processos de aprendizagem [dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/8629195991955752] 

Período Coordenação/ Supervisão Local de realização Participantes N. sujeitos 

Mar./2019 

a 

Jul./2019 

Líder: Prof. Dr. Nelba Pisacco  

1 professor pesquisador 

LALUPE 

 

Acadêmicos 

Profissionais 

Alunos Pós-Grad. 

Egressos 

009 

004 

001 

007 

Total 1   021 

TOTAL 51   1.279 

Fonte: Registros de atividades dos projetos e ações desenvolvidas. 

Nas diferentes ações realizadas, foram atingidos 844 alunos da Educação Básica 

para a avaliação do desempenho escolar e em atividades lúdicas; 235 acadêmicos em 

atividades dos projetos e cursos; 141 pessoas da comunidade (adultos e crianças); 40 crianças 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em atividades de avaliação e intervenção 

psicopedagógica; 15 professores de diferentes níveis de ensino e 4 alunos de pós-graduação. 

O total de membros das equipes executoras foi 51, sendo que alguns participam de 

diferentes ações. As equipes contaram com 7 professores dos Departamentos de Educação, 
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Pedagogia, Informática e Geografia; 2 agentes universitários, 17 bolsistas dos cursos de 

Pedagogia, Letras, Matemática, Engenharia de Software e Engenharia da Computação 

(Universidade Sem Fronteiras, PROEX e PROGRAD); 10 profissionais de instituições 

parceiras das áreas de direito, informática, serviço social, educação e psicologia; 6 alunos de 

pós-graduação; 7 acadêmicos voluntários e 1 professora de Educação Básica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelos resultados obtidos, consta-se que os objetivos propostos pelo PEP-PROA, em 

grande parte, já foram atingidos, embora tenham decorrido oito meses de realização das 

atividades. Destacaram-se a integração de diversas áreas de conhecimento, a articulação 

ensino/pesquisa/extensão no atendimento à comunidade e na formação dos acadêmicos; bem 

como, a superação do número de participantes previsto para o período para três anos, de 455, 

ultrapassando 1200 sujeitos no período inicial. Desta forma, as expectativas são bastante 

positivas, propondo-se a contemplar e ampliar as metas do Programa nos próximos anos.  

APOIO 

Fundo Paraná - Programa Universidade Sem Fronteiras – SETI/PR. 
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