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RESUMO - A partir do ano de 2012, acadêmicos de diferentes licenciaturas, participam das 
atividades desenvolvidas no Projeto de Extensão “A dimensão didática do trabalho docente: relações 
entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”. O foco principal do projeto é oportunizar a aproximação 
entre acadêmicos e docentes da Educação Básica - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 
Médio, por meio de momentos de estudos e socialização de experiências de cunho pedagógico. 
Sobre o envolvimento dos acadêmicos, estes são instigados a observar a dimensão didática do 
trabalho docente, as práticas pedagógicas bem sucedidas e como se constitui o saber e o aprender 
na docência, no dia a dia da sala de aula. Diante deste contexto, problematizamos: qual a 
contribuição do projeto de extensão na visão dos acadêmicos em processo de formação inicial para a 
docência? Os relatos, as experiências e as observações dos acadêmicos que foram socializadas nos 
encontros mensais do grupo, constituem-se fonte de dados nesta pesquisa que objetiva apresentar a 
óptica de três acadêmicos das diferentes licenciaturas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
sobre o projeto de extensão. Os fragmentos das narrativas selecionadas oferecem indicativos sobre 
as visões e pensamentos dos estudantes, os quais estão relacionados às atividades desencadeadas 
via projeto de extensão. Evidenciamos indícios de que a vivência/convivência dos acadêmicos com 
os professores mais experientes contribui para o aprimoramento da formação dos futuros 
profissionais da educação.  
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Introdução 

 
O Projeto de Extensão (PE) denominado “A dimensão didática do trabalho docente: 

relações entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”, coordenado por docentes atuantes nos cursos 
de formação de professores na Universidade Estadual de Ponta Grossa, desencadeia processos de 
discussões e estudos entre acadêmicos de diferentes Cursos de Licenciaturas e professores de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas e particulares da cidade de 
Ponta Grossa. 

O PE teve origem nos anseios revelados em sala de aula, pelos acadêmicos de  
Licenciaturas, no desenvolvimento das disciplinas de Didática e Prática Pedagógica, diante deste 
contexto, as professoras formadoras perceberam através dos relatos dos discentes a necessidade da 
criação de espaço complementar em que, na modalidade da extensão universitária, os acadêmicos 
tivessem efetiva participação na sala de aula da Educação Básica, com possibilidade de atuar como 
parceiros dos professores na condução das atividades pedagógicas com os alunos, na perspectiva de 
aprimorar seus conhecimentos sobre o “ser professor”, ampliando seu repertório de experiências 
sobre a profissionalidade docente.  

Sob esta ótica, Tardif (2002, p. 21) chama a atenção para os saberes que se originam da 
experiência visto que estes são a condição para os professores na conquista de seus saberes 
profissionais e também, a base para construção de uma prática de excelência. 

O autor ainda afirma, que uma das formas de se fazer competente é na prática, na 
experiência subsidiada pela teoria, a qual se constrói em sala de aula. É nesse ambiente os 
acadêmicos estão inseridos, o acadêmico, para investigar, aprender e observar momentos 
aparentemente corriqueiros, mas que, por sua relevância na constituição da docência,  trazem 
consequências  diversas e determinantes na vida dos sujeitos envolvidos.  

Os momentos de convivência entre estudantes e professores da educação básica, situam-
se no contexto da aula, que de acordo com Veiga (2008, p. 59), [...] se configura planejadamente, 
bem como se explicita operacionalmente, em torno das referidas unidades que devem se encaixar, 
encadear e articular em vista do movimento, da cadência e da sua própria significação. Importante 
ressaltar as unidades a que Ilma Veiga (59) refere-se, dentre as quais destacamos, os objetivos, a 
metodologia, a avaliação, os quais encadeados e articulados podem favorecer o desenvolvimento e 
concretização da aula. 

É esse movimento da aula que os acadêmicos visualizam, observam, interagem com 
professores e alunos, percebem os diferentes momentos da aula, a integração entre estes, 
evidenciando os elementos do processo didático que de acordo com Veiga (2004) estão presentes no 
trabalho docente.  

Ao compreender que os saberes são construídos alicerçados em uma prática competente 
na qual é imprescindível um professor qualificado, consciente de seu papel e de sua importância no 
desempenho e aprendizagem de seus alunos, recorremos à Libâneo (2011, p. 22) ao afirmar que 
uma aprendizagem duradoura e significativa só será possível se o professor for competente, como 
também o aluno só irá desenvolver raciocínio, autonomia do pensamento e leitura crítica, se o 
docente assim o fizer.   

Este contexto identifica um dos momentos privilegiados no (PE), a observação desenvolvida 
junto aos professores da educação básica, esta atividade acontece quinzenalmente, no contra-turno 
das aulas universitárias em instituições públicas e privadas do município de Ponta Grossa. Há 
também um segundo momento, caracterizado por encontros presenciais organizados mensalmente 
com duração de quatro horas nas dependências da referida universidade. Neste almejamos a 
participação de todos os envolvidos, pois, desenvolvem-se estudos,  a problematização de temática 
definida coletivamente, considerando as vivências, interesses e necessidades de professores e 
acadêmicos participantes do projeto. 

Em síntese, a proposta do (PE) consiste na aproximação e interação entre professores da 
Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, licenciandos e professores 
formadores atuantes nos cursos de licenciatura, com o intuito de proporcionar momentos de 
observação, estudo e reflexão sobre questões pedagógicas; aprimorar a formação na área da 
docência  e também, estabelecer relações com as diferentes realidades envolvidas. 

Nos momentos de observação e reflexão sobre a docência, os acadêmicos dispõem de 
diferentes oportunidade para identificar os elementos constitutivos das práticas pedagógicas bem 
sucedidas no contexto escolar. Nesse sentido, o projeto privilegia a aproximação, entre relação teoria 
e prática, intencionando contribuir no processo de formação de um profissional que desenvolva as 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

3 

observações na sala de aula que desempenhe a prática educativa, trabalhe com os conhecimentos 
científicos e assuma o perfil de pesquisador da própria prática.  

 
 
 

Objetivo 
 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar sob a óptica do acadêmico, uma análise 

preliminar em relação às possibilidades que os estudos e atividades de caráter teórico-prático 
oferecem para o contexto da formação inicial de professores, no âmbito do Projeto de Extensão 
intitulado “A dimensão didática do trabalho docente: relações entre ensinar, aprender, pesquisar e 
avaliar”.  

 
 

Metodologia 
  

Adotamos a abordagem qualitativa tendo como fonte de dados as narrativas elaboradas 
pelos acadêmicos no período de estudo e inserções no espaço escolar, as quais trazem as suas 
percepções sobre o (PE) no que se refere às possíveis contribuições deste para a formação docente. 
Segundo Houaiss (2001, p. 1996) por narrativa entende-se: “Ação, processo ou efeito de narrar; 
exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, 
reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens”.  

As narrativas constituem-se na produção do acadêmico que demonstra, por meio do 
registro, seus pensamentos, percepções, as relações entre estudos universitários e docência na 
educação básica, indicam ainda, dúvidas e aprendizados. Necessário ressaltar que estas produções 
dos acadêmicos revelam às professoras formadoras, indicativos sobre as diferentes compreensões 
dos acadêmicos sobre o espaço pedagógico e a prática do profissional observado. 

A partir dos registros e leituras das narrativas, reconhecemos saberes e experiências que 
são partilhados entre acadêmicos, a aprendizagem torna-se presente os momentos de observação na 
sala de aula em que está inserido, e também nas leituras dos relatos dos envolvidos no (PE).  Sobre 
este aspecto, Veiga (2004, p. 19) esclarece: “Aprender é interpretar compreender a realidade. É 
mudar a compreensão que temos, reconfigurando constantemente nossos conhecimentos”. 
Percebemos a importância da interação, do aprender com o outro que são características do projeto e 
que corroboram para o desenvolvimento da futura prática docente. 

De acordo com Freire (1996, p. 6), o registro é necessário, pois permite guardar, armazenar 
informações, fragmentos vividos, sendo possível mais tarde voltar a esse passado pensá-lo e 
transformá-lo, da mesma forma que contribui para a ampliação da memória e construção da história. 

No processo de elaboração deste trabalho, a revisão bibliográfica sobre temas que se 
articulavam às narrativas, possibilitaram o aprofundamento sobre questões presentes nos registros, 
bem como a identificação e compreensão do contexto descrito. 

 
 
 

Resultados 
 
Com aproximadamente um ano de execução do (PE) percebemos nas narrativas o olhar do 

acadêmico sobre este e as possíveis contribuições para sua formação. Evidenciamos que os 
acadêmicos o identificam como uma atividade que contribui de forma significativa no processo de 
formação para a docência pois além de ressaltarem a importância de estarem inseridos em um (PE), 
declaram que ele ainda permite que tenham um contato com o cotidiano escolar. 

Esta concepção dos participantes está presente em seus registros, os quais foram 
resgatados para expressar algumas contribuições do (PE). No sentido de resguardar a identidade dos 
autores dos fragmentos selecionados, os mesmos são identificados neste trabalho, da seguinte 
forma: A1 (Acadêmico 1), A2 (Acadêmico 2) e A3 (Acadêmico 3): 

 
Nós como participantes do grupo, aprendemos com a experiência da 
professora, o que será extremamente importante para que sejamos bem 
sucedidos em nossa prática e ao mesmo tempo, colaboramos com o seu 
trabalho auxiliando na aprendizagem dos alunos. (A1). 
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[...] Creio que esta será uma excelente oportunidade para conhecer mais 
de perto a realidade de uma sala de aula, principalmente das práticas 
bem desenvolvidas, em vista de que, muitas vezes, somente se destacam 
aspectos negativos em relação a sala de aula. (A2). 

 
Através desse projeto, vejo ainda a possibilidade de aliar os 
conhecimentos e experiências adquiridas, aos estudos para meu 
Trabalho de Conclusão de Curso, pois esta será uma grande 
oportunidade para entender a motivação que o professor possui e assim, 
realizar um trabalho bem sucedido com seus alunos. (A3). 

 
Nos escritos dos estudantes, evidenciamos a satisfação e o contentamento dos 

participantes quando revelam estarem receptivos às novas experiências, conhecimentos e aos 
profissionais com os quais desenvolvem o trabalho. Demonstram desejo de aprender, de inserir-se no 
campo educacional e de ampliar seus estudos. Conduzem com seriedade e responsabilidade a 
proposta do (PE), agregando valor à sua formação. 

Notamos ainda, a valorização do projeto no que respeita às possibilidades de contato com a 
realidade escolar, a prática docente e, sobretudo, com a sala de aula, pois nesse ambiente os 
acadêmicos indicam que constroem, reconstroem saberes em contato com a professora  que tem 
experiência no trabalho que realiza. Ao acompanhar um docente em seu ofício, refletem sobre os 
aspectos que permeiam o processo educativo e aprendem por meio dos exemplos e situações 
decorrentes do cotidiano surpreendente que se apresenta no contexto de interações com a finalidade 
de promover o processo ensino-aprendizagem.  

Outros acadêmicos ainda, participantes num espaço de tempo mais amplo no Projeto, 
refletem e estabelecem relações entre os conhecimentos, dúvidas, inquietações provenientes da 
experiência em campo de atuação e os transportam para o projeto de pesquisa a ser desenvolvido no 
trabalho de conclusão de curso. Esta caracteriza-se como mais uma grande oportunidade de estudo 
para explorar, desvendar os questionamentos, as hipóteses construídas, as quais contribuem para o 
desenvolvimento da ação docente numa perspectiva reflexiva. 

Também em seus escritos observamos que a proposta diferenciada do (PE) permite aos 
acadêmicos analisar que apesar das dificuldades e enfrentamentos presentes no trabalho docente os 
pontos positivos se sobrepõem, tornando possível a realização profissional, a partir do 
comprometimento com a profissão assumida. Outro aspecto importante: através das inserções nas 
escolas os participantes que já atuam na docência, têm oportunidade para repensar sua prática, 
consolidando saberes ao identificar aspectos significativos observados na turma que acompanham. 

Sobre os cursos de formação para a docência, Pimenta (1995, p. 28) expressa uma  
preocupação com a prática nestes cursos, pelo fato de estes não conseguirem privilegiar, assumir o 
lugar da prática profissional e sua abrangência concentrar-se somente em oportunizar uma noção 
sobre a prática. Tendo como referência os apontamentos de Pimenta (1995), os integrantes do (PE), 
oferecem indícios de que tal situação pode ser superada. Esta afirmação tem como respaldo as 
observações, participações e narrativas dos acadêmicos, os quais demonstram obter uma relação 
próxima e atuante com e na realidade escolar onde estão inseridos. 

Evidenciamos as contribuições do (PE), as inserções, que são auxiliares na formação do 
acadêmico,  auxiliando-o a estabelecer  relações e aproximações entre o campo teórico e prático, 
buscar as respostas às questões que lança ao problematizar situações da prática docente, a tomar 
decisões, fazer escolhas e a ensaiar hipóteses, projeções sobre sua futura atuação. Também 
possibilita aos participantes identificarem práticas pertinentes nas salas de aula, tendo a possibilidade 
com a experiência da observação de aprender. É preciso que os futuros educadores tenham 
consciência de que os alunos são sujeitos pensantes, e cada qual tem uma subjetividade, um 
interesse e uma forma específica de aprender e de se relacionar com os professores, o conhecimento 
e até mesmo com os colegas. 

Gadotti (2002, p. 24) reforça a importância do agir e dos saberes provocados por ele. Na 
condição do (PE) desenvolve-se e valoriza-se uma proximidade com a prática, a qual favorece a 
construção de significados para o acadêmico em sua trajetória na formação inicial e também para a 
sua futura ação profissional: 

 
Aprendemos atuando, empreendendo, agindo. A ação gera saber, 
habilidade, conhecimento. Agindo, por exemplo, aprendemos técnicas e 
métodos sobre “como fazer”. E, muitas vezes, por não termos sido formados 
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para reconhecer essas competências, não sabemos ensinar como fazemos, 
como chegamos a ter êxito no que fazemos. 

 
Entendemos então, para que a prática docente seja relevante, tenha destaque é necessário 

um constante pensar sobre a mesma, ou seja, assim como os acadêmicos são mobilizados a ter um 
olhar investigativo sobre a ação do docente a qual observam, futuramente é imprescindível esta 
mesma postura para com a docência e para com os saberes que a constituirão; como também é 
importante que, as problematizações das questões da investigação que ocorrem no (PE) e a 
consciência crítica sejam ampliadas continuamente. 
 
Considerações 

 
O Projeto de Extensão  ora apresentado, consiste em um trabalho colaborativo entre 

professores da Educação Básica, acadêmicos de diferentes licenciaturas e docentes formadoras do 
Curso de Pedagogia da instituição. Enfatizamos o intercâmbio entre a instância formativa, na qual há 
a busca e construção científica, e a profissional em que ocorrem as experiências em sala de aula. Por 
esse motivo há um diálogo, uma interação e partilha de saberes expressiva, sendo que a 
aprendizagem é coletiva e acontece para com todos os envolvidos no processo independentemente 
do nível ou modalidade de atuação. Tardif (2002, p. 244) compartilha desta ideia ao afirmar que 
apenas quando existir a unidade da profissão docente, a humildade e a consideração por parte dos 
profissionais que é possível aprender uns com os outros, havendo assim, o reconhecimento destes 
como sujeitos do conhecimento e atores sociais. 

Além disso, o (PE) desenvolve a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Nesse 
sentido, Silva (1996, p. 1) faz a seguinte menção: 

 
Uma forma de interação que deve existir entre a universidade e a 
comunidade a qual está inserida. É uma espécie de ponte permanente entre 
a  universidade e os diversos setores da sociedade. Funciona como 
uma via de duas mãos, em que a universidade leva conhecimentos e/ou 
assistência à comunidade, e recebe dela influxos positivos como 
retroalimentação tais como suas reais necessidades, seus anseios, 
aspirações e também aprendendo com o saber dessas comunidades. 
Ocorre na realidade uma troca de conhecimento, em que a universidade 
também aprende com a própria comunidade sobre valores e a cultura desta 
comunidade. Assim, a universidade pode planejar e executar as atividades 
de extensão respeitando e não violando esses valores e cultura. A 
universidade através da extensão influencia e também é influenciada pela 
comunidade, ou seja, possibilita uma troca e valore entre a universidade e o 
meio. 

 
Entendemos que a universidade é uma extensão da comunidade e nesta encontra-se a 

escola, a sala de aula que é o foco desse projeto universitário. Diante disso, a interação entre estes 
espaços é extremamente relevante e necessária para que ocorra a expansão do conhecimento e 
contribua para a melhoria do ensino e do trabalho dos profissionais da propiciada inicialmente pela 
reflexão destes sobre a sua prática.  

Salientamos ainda, que a universidade ao intensificar projetos que privilegiem a inserção de 
discentes na “vida escolar”, nos diferentes contextos da escola, promove a interação, o trabalho 
colaborativo entre os diferentes segmentos da comunidade, contribuindo com a formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação e futuros professores. 

A expansão do conhecimento gerado no (PE) se estende para possíveis publicações e 
eventos que estejam no mesmo contexto das seguintes temáticas: trabalho docente, formação inicial 
e continuada dos professores, tornando possível que os acadêmicos participem e desenvolvam 
trabalhos para apresentações, relacionando o campo teórico e a prática docente. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

6 

Referências 
 

DUCATTI-SILVA, K.; ZANON, D. P. Formação de professores e práticas bem sucedidas: análise 
preliminar de expectativas relevadas. ANAIS DO X COLÓQUIO SOBRE QUESTÕES 
CURRICULARES & VI COLÓQUIO LUSO BRASILEIRO DE CURRÍCULO: Desafios 
contemporâneos no campo do currículo. Belo Horizonte – MG, Set. 2012.  

FREIRE, P. A Educação na cidade. São Paulo: Primavera, 1991. 

GADOTTI, Moacir. Boniteza de um sonho: Ensinar-e-aprender com sentido. São Paulo: Cortez, 
2002. 

HISTÓRICO UEPG. Disponível em: <http://www.uepg.br/uepg_historico/>. Acesso em: 13 abr. 2013. 

HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001. 
 
LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas. In: Educar. Curitiba, n. 17, p.153-
176. Editora da UFPR, 2001. Disponível em:  
<http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_17/libaneo.pdf.>Acesso em 14 abr. 2013. 
 
PIMENTA, S. G. O Estágio na Formação de Professores: Unidade Teoria e Prática? 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 1995. 

SILVA, O. D. O que é extensão universitária? Mai/97 Palestra proferida no II Simpósio Multidisciplinar 
"A Integração Universidade-Comunidade", em 10 de outubro de 1996. <Disponível em  
http://www.ecientificocultural.com/ECC2/artigos/oberdan9.htm>. Acesso em: 15 abr, 2013.   
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

VEIGA, I. A.P.. A aventura de formar professores. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

__________. Aula: gênese, dimensões, princípios e práticas. 2ªed. Campinas: Papirus, 2011. 
 

WEFFORT, M. F. Observação, registro e reflexão - Instrumentos Metodológicos I. São Paulo: 
Espaço Pedagógico, 1996. 


