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Resumo: Ações extencionistas necessitam considerar a formação dos acadêmicos e da comunidade, bem como de 

sua equipe executora, considerando seus coordenadores, supervisores, monitores, estagiários, parceiros e 

voluntários. Este trabalho apresenta os resultados parciais do grupo de estudos vinculados ao Programa de 

Extensão e Pesquisa em Processos de Aprendizagem (PEP-PROA). O Grupo de Estudo em Processos de 

Aprendizagem (GEP-PROA) tem por objetivo aprofundar e discutir temas relacionados aos processos e 

dificuldades de aprendizagem, educação inclusiva, práticas restaurativas e mediação da aprendizagem, subsidiados 

pela psicologia, psicopedagogia e neurociência (PISACCO, 2018c). A proposta é de realização de encontros 

mensais para o estudo de temáticas definidas coletivamente pelos integrantes do grupo. Durante o período de 

novembro 2018 a junho 2019, realizaram-se doze encontros que abordaram sete temáticas, ampliando-se o número 

de encontros devido à demanda das ações e pesquisas desenvolvidas, superando a estimativa da proposta na 

organização inicial do projeto. Os registros do desenvolvimento dos encontros apontam que estudos realizados 

contribuíram para a construção de conhecimento coletivo, permitindo que seus participantes se tornassem autores 

do próprio processo formação, à medida em que dialogam com os seus pares, ao mesmo tempo em que atuam 

como formadores dos demais integrantes, também são formados por ele. 

Palavras-chave: Processos de Aprendizagem. Formação docente.  
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GRUPO DE ESTUDO SOBRE PROCESSOS DE APRENDIZAGEM   

Proposta vinculada ao PROA - Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem - 

Universidade Sem Fronteiras, 2ª edição (PISACCO, 2018a) e ao Programa de pesquisa e 

extensão em processos de aprendizagem - PEP-PROA (PISACCO, 2018b). 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos, alunos de pós-graduação, professores da educação básica e do ensino 

superior, profissionais de direito, psicologia e serviço social e comunidade em geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa- Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

LALUPE/UEPG - Laboratório Lúdico Pedagógico, Bloco A do Campus Central da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Praça Santos Andrade - Centro, Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

Os projetos e programas de extensão devem considerar as demandas de formação dos 

acadêmicos e de sua equipe executora, considerando como tal seus coordenadores, 

supervisores, monitores, estagiários, parceiros e voluntários, sem deixar de ser aberto a 

comunidade interessada nas temáticas que abrangem suas propostas. Desta forma, torna-se 

necessário promover um espaço de sensibilização, diálogo e ação com o intuito de proporcionar 

um lócus de reflexão para incentivar a promoção de estudos coletivos de interesse comum, 

fornecendo subsídios teóricos e fomentando a busca de soluções e de estratégias para as 

demandas sociais, por meio da construção coletiva que se dá ao ouvir o outro a respeito do 

mesmo objeto de estudo. 

Ao considerar essa necessidade, criou-se o Grupo de Estudos Sobre Processos de 

Aprendizagem com enfoque nas necessidades dos extensionistas que atuam no PROA e nos 

demais projetos do PEP-PROA em suas intervenções pedagógicas na comunidade, sem 

restringir o acesso de participantes externos. 

 

OBJETIVOS 



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” 

3 

 O grupo de estudos tem por objetivo aprofundar e discutir temas de interesse, 

contribuindo para a formação acerca das temáticas relacionadas ao processos e dificuldades de 

aprendizagem, educação inclusiva, práticas restaurativas e mediação da aprendizagem, sendo 

subsidiado por conhecimento da psicologia, psicopedagogia e neurociências (PISACCO, 

2018c).  

METODOLOGIA 

O grupo de estudos acontece em encontros mensais. Numa perspectiva dialógica, com 

abordagem de pesquisa-ação, os temas de interesse são definidos coletivamente, a partir das 

necessidades apontadas pelos participantes do grupo. Cada integrante, individualmente ou aos 

pares, fica responsável por mediar o estudo da temática proposta para o encontro, selecionando, 

junto com a coordenação do projeto, os materiais para subsídio teórico e as estratégias 

metodológicas a serem empregadas. Os textos e/ou outros materiais são encaminhados ao e-

mail dos participantes para leitura prévia e levantamento de questões. 

RESULTADOS 

No período de outubro de 2018 a junho de 2019, os encontros foram previstos para 

aconteceram na última terça-feira de cada mês, com tempo estipulado de duas horas e meia de 

duração.  

A Figura 1 mostra o registro de imagens de alguns dos encontros realizados. 

Figura 1 – Atividades do Grupo de estudos sobre Processos de Aprendizagem – Projeto PROA 

 

Legenda: Fotos de alguns encontros do grupo de estudo - parte superior da esquerda para a direita: Curso de 

formação em Mediação da Aprendizagem – Nível I, Psicanálise e educação, Oficinas de avaliação 
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psicopedagógica; na parte inferior da esquerda para a direita: Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner; Oficinas de 

jogos, e Círculo de relacionamento 

Fonte: Acervo dos registros das atividades realizadas no PEP-PROA de 2018 1 2019. 

 

Participaram das atividades acadêmicos dos cursos de graduação em Serviço Social, 

das licenciaturas em Pedagogia, Letras Português/Francês, Letras Português/Inglês e 

Matemática, alunos de pós-graduação e professores de ensino superior.  

O Quadro 1 apresenta uma síntese das temáticas, participantes, mediares e 

referenciais utilizados.  

 
Quadro 1 – Atividades desenvolvidas no Grupo de Estudos sobre Processos de Aprendizagem - 2018/2019 

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do PEP-PROA. 

 

Num período de seis meses dos anos letivos de 2018 e 2019, no total, foram realizados 

dez encontros de estudos que abordaram sete temáticas, sob a condução de sete mediadores, 

com a participação de 23 participantes, com composição distintas dos integrantes em cada 

evento.  

Temas Mediadores Encontros Participantes Referencial teórico 

Psicanálise e educação Kelly Ducatty 2 9 

Freud (1989) 

Oliveira (2012) 

Silva (2010) 

Curso de formação em 

Mediação da 

Aprendizagem – Nível I 

 Nelba Pisacco 3 15 
Feuerstein (1994) 

Pisacco (2006) 

Círculo de relacionamento 
Kelen Cunha 

Vania Neves 
1 9 

Boys-Watson; Pranis 

(2011) 

Teoria Bioecológica de 

Bronfenbrenner 

 Nelba Pisacco 

Raissa Evangelista 
1 7 

Martins e Szymanski 

(2004) 

Narvaz e Koller (2004) 

Poletto e Koller (2008) 

Alfabetização e o contexto 

social 

Raissa Evangelista 

Júlio Oliveira 
1 6 

Justus e Rubia 2017 

Soares 2004 

Oficinas de jogos 
Nelba Pisacco 

Júlio Oliveira 
2 8 Jogos de regras diversos 

Oficinas de avaliação 

psicopedagógica 
Nelba Pisacco 3 9 Moojen (2011) 

N= 7 N= 7 N= 10 N= 23  
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Os encontros superaram a previsão inicial do número de encontros programados e 

houve ampliação das temáticas escolhidas, devido a novas demandas para o desenvolvimento 

dos demais projetos do PEP-PROA. 

Os estudos realizados pelo grupo contribuíram para a construção de conhecimento 

coletivo, permitindo aos participantes tornarem-se autores do próprio processo formador, pois 

à medida em que dialogavam com os seus pares, ao mesmo tempo em que formavam os demais 

integrantes, também eram formados no desenvolvimento das atividades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposição de projetos de grupos de estudos possibilita aliar ensino/pesquisa/extensão 

para a formação da comunidade acadêmica e externa, ao buscar subsídios teóricos para entender 

e intervir sobre as demandas sociais emergentes. 

Os resultados parciais demonstraram que a proposta é viável e apontaram diversos 

aspectos positivos. A participação foi mais efetiva por parte dos integrantes das equipes 

executivas das ações extensionistas vinculadas ao PEP-PROA, embora tenha ocorrido a 

participação pontual de membros da equipe de outro projeto de extensão, de professores e 

acadêmicos externos ao Programa. No entanto, embora muitos se apresentem interessados e 

busquem informações sobre o grupo, maior participação da comunidade externa à UEPG é dos 

aspectos a serem melhorados na continuidade da sua execução. 

APOIO 

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