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Resumo: Este trabalho objetiva apresentar a proposta e resultados obtidos do evento: Aprender e compartilhar: 

articulação de conhecimentos da educação inclusiva no curso de Pedagogia. Trata-se de um projeto de oficinas 

que abordam as diferentes especificidades do público-alvo da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva. Originou-se da necessidade em abordar essa temática desde as séries iniciais do curso e não apenas 

último ano, bem como, de experienciar propostas numa perspectiva de curricularização da extensão. O projeto foi 

idealizado e desenvolvido pelas alunas do quarto ano noturno de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, em 2018, no contexto da disciplina de Educação Inclusiva, como um subprojeto do PROA - Projeto 

Psicopedagógico Pró-Aprendizagem e do LALUPE - Laboratório Lúdico Pedagógico, com oficinas e destinadas 

aos demais acadêmicos do curso e comunidade. Foram realizadas 12 oficinas, totalizando 248 participantes, com 

avaliação bastante positiva dos acadêmicos e a comunidade externa. O projeto proporcionou a construção de 

conhecimento sobre educação inclusiva, viabilizado pela articulação do ensino e da extensão.  Destaca-se sua 

importância ao buscar efetivar a curricularização da extensão e descrever as dificuldades encontradas. 

Palavras-chave: Educação inclusiva. Curricularização da extensão. Formação de professores. 

 

 

APRENDER E COMPARTILHAR: ARTICULAÇÃO DE CONHECIMENTOS DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CURSO DE PEDAGOGIA 

Ação extensionista proposta vinculada aos projetos de extensão LALUPE - 

Laboratório Lúdico Pedagógico e Projeto Psicopedagógico Pró Aprendizagem - PROA. 
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PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia e comunidade externa.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Central e LALUPE. 

JUSTIFICATIVA 

A educação inclusiva contribui para superar a ideia de escola como espaço 

homogeneizado. Necessitamos construir uma escola mais aberta que acolhe as diferenças dos 

alunos, inclusive aqueles que apresentam limitações (MANTOAN, 2015). Embora a década de 

noventa indique um grande marco histórico e social da entrada das crianças com necessidades 

educativas especiais na escola regular (BRASIL, 2016) ainda temos muito a conquistar e 

construir para que o espaço escolar efetivamente seja inclusivo e comprometido com a 

diversidade.  

No Curso de Licenciatura em Pedagogia, a caracterização de alunos com deficiências, 

transtornos do espectro autista, altas habilidades/superdotação e outros transtornos específicos 

e as especificidades do trabalho pedagógico com esse público são abordadas na disciplina de 

Educação Inclusiva, no último ano do curso. A avaliação do curso, feita por alunos e 

professores, apontou a necessidade de abordar temáticas sobre o público-alvo da educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva nos anos anteriores, de forma a dar mais subsídios 

aos estágios curriculares e extracurriculares, assim como a demandados futuros profissionais 

na área da gestão escolar terem mais experiências na organização e proposição de atividades de 

formação de professores. 

A necessidade de adequar às novas regulamentação da extensão os cursos de graduação 

(BRASILL, 2018) levou a proposição de um projeto de curricularização da extensão que, ao 

mesmo tempo, atendesse às demandas da Licenciatura em Pedagogia supracitadas e formação 

da comunidade em geral voltada para essa temática.  

A partir desses pressupostos, foi o projeto Aprender e compartilhar: articulação de 

conhecimentos da educação inclusiva no Curso de Pedagogia. 
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OBJETIVOS 

Conforme o proposto em Pisacco (2018a), os objetivos da proposta foram: 

Tratar no aspecto da educação inclusiva as especificidades do público alvo da 

educação especial, tendo como viés as necessidades do trabalho pedagógico.  

Propiciar a combinação dos conhecimentos já obtidos sobre educação especial entre 

as séries do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Oportunizar as acadêmicas do último ano de Pedagogia a produção e a execução das 

oficinas de formação de professores para acadêmicos de licenciatura e a comunidade externa  

Analisar os resultados de uma proposta de curricularização da extensão e de sua 

viabilidade. 

METODOLOGIA 

Na busca de articular ensino e extensão, em 2018, foi construída uma proposta a partir 

da articulação do Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem (PROA), que entre seus 

objetivos visa promover a inclusão social e escolar, com a disciplina de Educação Inclusiva do 

quarto ano do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UEPG. Os encaminhamentos 

metodológicos empregados no projeto, descritos a seguir, foram propostos por Pisacco (2018b).  

Durante o primeiro semestre, os acadêmicos construíam conhecimentos sobre educação 

inclusiva e em discussão com as duas turmas do noturno, foi proposto o projeto a ser 

desenvolvido na disciplina. Após a organização, foi realizada a divisão das acadêmicas do 

quarto ano noturno em seis grupos e cada grupo ficou responsável pelo elaboração e realização 

de oficina sobre uma especificidade do público-alvo da educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva [deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência 

física /neuromotora, transtornos do espectro autista e altas habilidades/ superdotação (BRASIL, 

2016)], destinado aos acadêmicos do segundo e terceiro ano do curso e ao público em geral.  

Logo após, foi feita a apresentação da proposta às professoras das disciplinas de Fundamentos 

Teóricos da Educação Infantil e Alfabetização e Letramento, Fundamentos Teóricos 

Metodológicos da Língua Portuguesa e Fundamentos Teóricos Metodológicos da Matemática, 

todas do Curso de Pedagogia.  

Deu-se continuidade à organização e o conteúdo desenvolvido nas oficinas, definindo-

se como: caracterização da especificidade, impacto sobre a aprendizagem escolar na educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, vivência e/ou criação de materiais nas áreas de 

linguagem e matemática. 
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As oficinas ocorreram durante o segundo semestre.  

RESULTADOS 

Nos resultados descritos por Pisacco (2018b), as oficinas realizadas atingiram um 

público de duzentos e quarenta e oito (248) participantes, entre acadêmicos e a comunidade 

externa. Foram desenvolvidas 12 oficinas, com a avaliação bastante positiva, tanto no feedback 

obtido pela observação na participação, no relato e no preenchimento da ficha de avaliação 

pelos participantes. O Gráfico 1, em anexo, ilustra as respostas quanto à organização do evento, 

relevância dos temas abordados e contribuição para a formação, que na sua totalidade ficaram 

entre os conceitos excelente (superior a 80%) e bom. 

 

Gráfico 1: Avaliação das oficinas de Educação Inclusiva 

   Fonte: Pisacco (2018b). 

 

A articulação do ensino e da extensão foi viabilizada na proposta que partiu do contexto 

de sala de aula e atendeu uma demanda da comunidade interna e externa à universidade. 

Conforme Pisacco (2018b), o projeto originou-se da necessidade apontada na avaliação do 

curso de Pedagogia, que apontou a necessidade de abordar temáticas sobre o público-alvo da 

educação especial. O desenvolvimento da proposta forneceu aos acadêmicos subsídios aos 

estágios curriculares e extracurriculares e experiências na organização e proposição de 

atividades de formação de professores na futura atuação na área da gestão escolar. Assim como, 

contribui na formação continuada dos profissionais participantes das oficinas que já atuam nas 

escolas. 

A Figura 1 apresenta um registro de uma das duas oficinas realizadas sobre cada um dos 

seis temas abordados.  
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Figura 1: Registro das oficinas realizadas no Projeto de Extensão Aprender e compartilhar: articulação de 

conhecimentos da educação inclusiva no curso de Pedagogia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Fotos das oficinas de cada tema, da esquerda para a direita: altas habilidades e superdotação, deficiência física e 

motora, deficiência intelectual, deficiência auditiva, Transtorno do Espectro Autista, deficiência visual. 

 

Quanto à necessidade de adequar às novas regulamentação da extensão nos cursos de 

graduação, que levou a proposição de um projeto piloto de curricularização da extensão, 

Pisacco (2018b) destaca. 

Houve dificuldade de articulação entre diferentes disciplinas devido à participação parcial 

dos professores no encaminhamento da proposta. No entanto, a participação e colaboração da 

professora da Fundamentos Teóricos Metodológicos da Matemática no desenvolvimento do 

projeto demonstrou que a articulação é viável e que depende, em muito, da disposição dos 

docentes. 

 

Pela análise do relatório, constata-se que o projeto alcançou seus objetivos quanto a 

abordar características dos alunos público-alvo da educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva, tendo em vista as demandas do trabalho pedagógico, porém, os objetivos 

foram parcialmente atingidos quanto a analisar os resultados de uma proposta de 

curricularização da extensão e de sua viabilidade e discutir os conhecimentos abordados no 

workshop nas outras disciplinas do curso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o relatório do projeto mostre que todos os objetivos propostos não foram 

atingidos, ressalta-se sua contribuição ao proporcionar aos acadêmicos e comunidade 

conhecimento específico sobre um tema tão relevante da educação na atualidade, viabilizando 

a articulação do ensino e da extensão.  Destaca-se a importância de buscar proposta que 

efetivem a curricularização da extensão e que descrevam as dificuldades encontradas ao colocá-

las em prática. 
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