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RESUMO 

A Universidade é sustentada por três pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão, 
os quais cumprem seu papel enquanto dimensões do processo educativo ao 
possibilitarem aos profissionais em formação inicial a apreensão e a 
compreensão da complexidade apresentada na realidade. Considerando que a 
extensão universitária abre espaço para que alunos em formação inicial 
relacionem a teoria à prática por meio de um processo permanente de 
ação/reflexão/ação e que a mesma deve contribuir na solução dos grandes 
problemas sociais do Brasil à Universidade compete, portanto, não somente a 
oferta de disciplinas curriculares ou conteúdos referentes a pessoas com 
deficiência (PD) ou mobilidade reduzida, mas também, o desenvolvimento de 
pesquisas e a oferta de atividades de extensão por meio das mais variadas 
formas e estratégias de atuação. Decorrente dessa compreensão o Laboratório 
de Atividades Físicas Adaptadas e Grupos Especiais, do Curso de Educação 
Física da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão (UFG-RC), iniciou 
em 2013 o Projeto de Extensão Dança Inclusiva: Dançando com as Diferenças, 
que está direcionado para a PD ou mobilidade reduzida tendo como um de seus 
objetivos específicos oportunizar aos acadêmicos extensionistas, convivência 
com a realidade social e prática profissional. Nesse sentido, o objetivo desse 
trabalho é descrever é relatar as ações do referido projeto de extensão que tem 
enfoque interdisciplinar. O trabalho na área da educação na perspectiva da 
interdisciplinaridade tem como foco a ideia de interação entre as diferentes áreas 
do saber, em oposição à fragmentação das disciplinas que constituem as 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

32 

diferentes áreas do conhecimento, portanto, busca-se responder às necessidades  
de superação da visão  fragmentada nos processos de produção e socialização 
do conhecimento, bem como promove uma perspectiva mais ampla e significativa 
para a compreensão de conceitos, fenômenos e problemas enfrentados no 
cotidiano, através da contribuição das diferentes disciplinas ou áreas do 
conhecimento. As aulas de dança ocorrem uma vez por semana, com duração de 
uma hora. As aulas são elaboradas pelos acadêmicos dos cursos de Educação 
Física (oito) e Psicologia (três) da UFG-RC, com a supervisão de professores 
coordenadores. As aulas de dança atendem a 32 alunos dentre os quais oito 
possuem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. São realizadas 
reuniões semanais para o planejamento das aulas,  bem  como  reuniões  
quinzenais  para  leitura  e  debate  de  artigos,  livros abordando temas como 
tipos de deficiência, história de vida de personalidades que adquiriram ou 
nasceram com algum tipo de deficiência, o papel da família da PD, inclusão 
social e, ainda, discussões sobre filmes que abordem a temática da deficiência. 
Destaca-se que a atuação dos acadêmicos extensionistas tem provocado um 
movimento dialético entre a teoria e a prática, discussão entre Universidade e 
Sociedade. Por sua vez, o trabalho interdisciplinar leva a procedimentos e saberes 
mais livres, criativos sensíveis aos problemas da população foco dos projetos 
de extensão. Além disso, pode-se avaliar que a extensão constitui-se numa 
oportunidade singular para os acadêmicos em formação inicial adquirirem 
conhecimentos e construírem sua identidade profissional, pautada na ética, no 
trabalho em equipe na perspectiva interdisciplinar e com compromisso com a 
cidadania. 
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