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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

REFLEXÕES DE UMA LICENCIANDA EM QUÍMICA SOBRE AÇÕES 

EXTENSIONISTAS EM SUA FORMAÇÃO  

 

Resumo: O objetivo deste texto é apresentar reflexões de uma licencianda em Química, da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, sobre ações extensionistas em sua formação. Explicita-se a compreensão de extensão 

como comunicação, pois Universidade e Escola desenvolvem atividades colaborativas com vistas à construção 

do conhecimento. Para tanto, analisam-se os excertos de narrativas produzidas pela licencianda, a partir de 

observações participativas em escola pública estadual no município de Ponta Grossa. Dentre os resultados, a 

futura professora reconhece as contribuições da ação extensionista em sua formação, nas observações realizadas, 

identificando a necessária relação teoria e prática na docência, bem como o papel das narrativas na formação 

docente.  

 

Palavras-chave: Ações extensionistas. Formação de professores. Narrativas.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar. 

PÚBLICO-ALVO: licenciandos - UEPG, professores, pedagogos, estudantes de 

estabelecimentos da rede pública municipal e estadual de ensino, egressos das licenciaturas.  

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS: Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 
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Dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa e estabelecimentos de ensino da 

rede pública. 

JUSTIFICATIVA 

 No projeto priorizamos a interação dialógica entre Universidade e Escola, com o 

sentido de desenvolver ações didáticas planejadas em processo colaborativo entre professores 

da instituição de ensino superior, licenciandos e professores da Educação Básica. 

No movimento desencadeado na proposta extensionista, privilegiamos a formação 

inicial e continuada de professores. Portanto, o trabalho ocorre aproximando professores e 

estudantes da escola pública ao ambiente universitário, com vistas a favorecer a reflexão 

sobre a docência, o ensino e a Didática. 

Via projeto de extensão, os licenciandos têm a oportunidade de acompanhar o trabalho 

dos professores na Escola, desenvolvendo olhar criterioso em relação às práticas docentes 

planejadas e bem sucedidas. 

 

OBJETIVOS 

Dentre os objetivos destacamos: propiciar reuniões de estudos entre os partícipes 

sobre temáticas que emergem das expectativas e interesses de licenciandos e professores da 

Educação Básica; identificar concepções/conceitos que subsidiam, ou seja, fundamentam 

práticas docentes bem-sucedidas no contexto escolar. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos foram assim definidos: observação participativa no 

ambiente escolar com o objetivo de conhecer e desvelar aspectos relevantes da prática 

pedagógica. Esta observação acontece com regularidade e tendo como carga horária quatro 

(4) horas semanais, favorecendo o contato e diálogo entre professores, licenciandos e 

estudantes; 

 Também, a produção de narrativas, a partir das observações e do acompanhamento do 

trabalho docente, compreendendo que: 
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[...] a narrativa potencializa um processo de reflexão pedagógica que permite aos 

seus autores compreender causas e consequências de suas ações ou de 

acontecimentos, circunstâncias etc. de um passado remoto ou recente e, se for o 

caso, criar novas estratégias a partir de um processo de reflexão, ação e nova 

reflexão (OLIVEIRA, 2011, p. 290).    

 

Portanto, reconhecemos o papel fundamental das narrativas na formação docente. Tal 

aspecto ocorre especialmente pelo fato de que elas potencializam a reflexão sobre o ensino e a 

ação didática. 

RESULTADOS 

O projeto extensionista, denominado: “A dimensão didática no trabalho docente: as 

relações entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”, está em sua 4ª edição. Assim, ele 

intenciona aproximar o licenciando à realidade escolar, privilegiando o necessário 

reconhecimento da relação teoria e prática, no sentido evidenciado por Martins (2006, p. 95-

97): 

[...] a teoria não é entendida como verdade que vai guiar a ação prática, mas como 

expressão de uma relação, de uma ação sobre a realidade, que pode indicar caminhos 

para novas práticas inverte-se a concepção de conhecimento em que a teoria é guia 

da ação prática. A teoria passa a ser entendida como expressão da ação prática dos 

sujeitos [...] são as formas de agir que vão determinar as formas de pensar dos 

homens, as teorias, os conteúdos.  

 

Apresentamos as reflexões da licencianda em Química, sobre ações extensionistas 

em sua formação. Adotamos a compreensão de Freire (1983) ao clarificar que o termo 

extensão é substituído por comunicação, no sentido de que as ações extensionistas 

potencializem a dialogicidade, propiciando aos partícipes a oportunidade de desenvolverem 

atividades conjuntas que favoreçam a construção/compreensão de conhecimentos para além 

dos muros da Universidade. (FORPROEX, 2012). 

Sistematizamos então os resultados da reflexão da licencianda em Química, que 

acompanha desde o início do ano letivo de 2019, duas classes de sextos anos, em escola 

pública da rede estadual de ensino, no município de Ponta Grossa, revisitando aspectos sobre 

a relação teórico-prática na docência e a vivência nas observações e nas reuniões de estudos 

propiciadas pelo projeto. Neste texto, são apresentados excertos de narrativas que revelam 

escritos significativos sobre o processo formativo para a docência. Adotamos a análise de 

conteúdo de Bardin (1997, p. 38), sendo: “[...] um conjunto de técnicas de análise das 
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comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens”.   

As narrativas produzidas descrevem a complexidade de que se reveste o processo de 

ensino. Elas revelam como são os primeiros contatos de um licenciando com uma sala de 

aula, suas expectativas e até mesmo possíveis frustrações que possa ter em relação ao 

processo ensino-aprendizagem. Identificamos aspectos relevantes sobre as narrativas na 

formação docente, considerando que: “A construção da escrita do texto narrativo surge da 

dialética paradoxal entre o vivido e as projeções do futuro, mas potencializa-se nos 

questionamentos do presente em articulação com aprendizagem experiencial e formação” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 293).    

Vejamos como a licencianda registra, nos excertos das narrativas, suas percepções 

sobre o ensino, a sala de aula e o processo ensino-aprendizagem: 

 

Sentei no fundo da sala, como era o primeiro dia estava um pouco deslocada, mas a 

professora me deixou bem a vontade para participar e contribuir com a aula, se 

assim eu quisesse, mas foi bom porque lá atrás da sala pude observar melhor os 

alunos para conhecê-los.(Excerto 1 de narrativa da licencianda). 

Particularmente eu adorei esta aula me senti útil e pude conversar mais com os 

alunos e conhecê-los melhor. (Excerto 2 de narrativa da licencianda). 

A aula de hoje começou intensa, os alunos estavam agitados, diferentemente dos 

outros dias, fiquei até mais tranquila porque nas duas primeiras aulas eles 

apresentaram um comportamento perfeito, que me fez questionar se era sempre 

assim, por se tratar de uma turma do sexto ano, me causou certa estranheza. (Excerto 

3 de narrativa da licencianda). 

Com a aula de hoje pude perceber como é difícil planejar uma aula fora da escola, 

mas quando há empenho e vontade do professor as dificuldades não serão 

empecilhos. (Excerto 4 de narrativa da licencianda). 

Os escritos da licencianda revelam elementos significativos sobre a prática docente, 

sobre a sala de aula, o grupo de alunos, no sentido de que somente a observação passiva não 

colabora com o processo formativo para a docência. Nessa direção, reconhecemos que a 

relação professor-aluno, com observação atenta e cuidadosa sobre o processo ensino-

aprendizagem, permite ao licenciando e ao professor a reflexão sobre o perfil dos alunos da 

classe, considerando seus interesses, expectativas (MORALES, 2008). Também que, no 

processo de ensino, as fases pré-ativa, ativa e pós-ativa requerem atenção especial, para de 

fato, seja efetivo o envolvimento dos estudantes, em diferentes momentos das aulas, 

consolidando a aprendizagem (SAINT-ONGE, 2001). 
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Nas narrativas, localizamos ainda, as percepções, indagações e questionamentos da 

licencianda sobre a qualidade da ação didática da professora: 

 

Hoje a professora me disse, logo no início da aula, para pensar em alguma atividade 

para o conteúdo poluição do solo, o que me deixou bem ansiosa e preocupada, pois a 

professora tem sempre boas ideias. Como eu poderia contribuir para melhorar uma 

aula que já é tão maravilhosa? (Excerto 5 de narrativa da licencianda). 

Suas ideias são sempre criativas o que faz com que os alunos se interessem pelas 

aulas. (Excerto 6 da licencianda). 

Pensei que, quando me formar e for para uma sala de aula, quero ter a mesma paixão 

pelo ensino como esta professora. Fiquei o resto da aula pensando o que poderia 

fazer para contribuir com a aula sobre poluição do solo. (Excerto 7 da licencianda). 

 

Diante disso, evidenciamos que a extensão possibilita que o licenciando se aproxime 

da realidade em que atuará futuramente, como afirmam Manchur, Suriani e Cunha (2013, p. 

338-339): “A extensão possibilita ao acadêmico a experiência do contato entre o aprendizado 

na Universidade e a aplicabilidade de sua profissão na sociedade, conhecendo a prática de sua 

profissão”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das narrativas elaboradas, ficam-nos nítidas as contribuições das diferentes 

proposições do projeto extensionista na formação docente. Evidenciamos o movimento em 

que a licencianda reflete sobre a realidade da escola, buscando articular teoria e prática, 

analisando as vivências em sala de aula e com destaque aos elementos significativos que 

podem vincular-se aos conhecimentos consolidados nas aulas da graduação. Nesse 

movimento, desencadeia-se o ato de desvelar a realidade que envolve o processo didático, 

inerente à ação docente (VEIGA, 2004).  

As influências ocorrem tanto sobre os futuros integrantes da carreira quanto nos 

professores atuantes, com o processo de partilhas em relação à prática pedagógica. É neste 

caminhar que a relação teórico-prática adquire cada vez mais significado diante da atuação 

profissional. Portanto, as expectativas são: dar continuidade às ações, com aproximação 

constante entre instituições que realizam parcerias que contribuem para a  formação inicial e 

continuada dos professores. 

APOIO  - Fundação Araucária - licencianda bolsista no projeto. 
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