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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – Ensinar, aprender, pesquisar e avaliar são considerados por Veiga (2004), elementos do 
processo didático presentes no trabalho docente. Diante desta consideração, privilegiamos em um 
Projeto de Extensão desenvolvido na Universidade Estadual de Ponta Grossa, estudos e 
observações no contexto escolar sobre aspectos que compõem a prática docente. A observação 
participativa dos acadêmicos de diferentes licenciaturas nos diversos momentos de aula, e a 
produção de narrativas, elencando aspetos significativos sobre o trabalho do professor, compõem os 
encaminhamentos do projeto. Em virtude do desenvolvimento desta proposta extensionista, 
delimitamos a questão problematizadora: o que revelam os acadêmicos em suas narrativas sobre o 
ato de ensinar? Em consonância com a questão norteadora, objetivamos reconhecer o 
posicionamento dos acadêmicos sobre o significado de ensinar. Optamos pela abordagem da 
pesquisa qualitativa, que de acordo com Moreira e Caleffe (2008, p. 78) “[...] explora as 
características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente”. 
Constituíram-se fonte de dados, as narrativas elaboradas pelos acadêmicos, sendo analisadas a 
partir de contribuições teóricas de Libâneo (1994); Veiga (2004); Nadal, Ribas (2005); Farias (2009). 
Como resultado da análise preliminar das narrativas, identificamos que os acadêmicos caracterizam o 
ensino como interação mediadora, reconhecendo o professor como mediador, que estabelece 
‘pontes’ entre o aluno e o conhecimento, tornando o processo ensino-aprendizagem significativo, 
respeitando o aluno como sujeito histórico. Prevalece nas narrativas, a compreensão de ensinar 
como processo, que envolve interações entre professor e alunos, promovendo a aprendizagem que 
está intimamente articulada ao ato de ensinar. 
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PALAVRAS CHAVE – Ensinar. Narrativas. Observação participativa. 
 
 

 
 


