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Resumo: A Universidade concebida como instituição social, prima pelas relações e ações conjuntas com a 

comunidade (CHAUÍ, 2003). A partir desta compreensão, o projeto extensionista: “A dimensão didática na ação 

docente: as relações entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar” visa a contribuir com a formação de 

licenciandos e professores da Educação Básica, priorizando atividades que propiciem o diálogo e produção 

colaborativa entre os partícipes. Nosso objetivo nesta produção foi discutir as percepções de uma egressa do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia sobre Didática e ensino, a partir da observação participativa em uma turma 

de licenciatura, via projeto extensionista. No processo de pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa, optando 

pela análise de conteúdo de Bardin (2002), a partir da leitura de registros de narrativas produzidas pela egressa 

(CUNHA, 1997). A partir da análise, emergiram duas categorias: a importância da atividade extensionista para a 

egressa e as contribuições da Didática para a formação dos licenciandos. Dentre as conclusões, evidenciou-se 

que o projeto em suas ações possibilita a compreensão de que  os professores que refletem sobre os diferentes 

resultados de aprendizagem em suas aulas são os que socializam, produzem e permitem a construção crítica dos 

alunos perante o objeto de ensino de determinado conhecimento. 

 

Palavras-chave: Extensão. Didática. Ensino Superior. 

                                                 
1
Coordenadora do projeto de Extensão: “A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar; Doutoranda – PPGE/UEPG; Professora de Didática UEPG, lotada no 

Departamento de Pedagogia; E-mail: denizanon@gmail.com. 
2
Extensionista comunidade externa – Diretora na Escola Municipal Padre José Bugatti; 

maristellagebeluka@gmail.com. 
3
Professora supervisora do projeto de extensão: A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar; Doutoranda – PPPGE –UEPG; Professora de Didática – UEPG, lotada no 

departamento de Pedagogia; E-mail: vivibagio @gmail.com. 
4
Professora supervisora no projeto de extensão: A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar; Doutora em Educação – PUC-PR; Professora de Didática – UEPG, lotada 

no Departamento de Pedagogia; E-mail: professoramaiza @uol.com.br. 



2 

17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de extensão: A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar.   

PÚBLICO-ALVO  

Egressos, licenciandos, professores e estudantes das instituições de ensino da rede 

pública e particular do município de Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - PR  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa e estabelecimentos de 

ensino das redes pública e particular de ensino.  

JUSTIFICATIVA 

Por meio do projeto de extensão, é possível analisar e conhecer elementos, aspectos 

que compõem a ação didática, a articulação entre ensino, aprendizagem, pesquisa e avaliação, 

priorizando estudos sistemáticos sobre a docência. (VEIGA, 2004). Ou seja, o processo de 

formação docente pautado na estreita relação entre o campo teórico e prático, requer o 

entendimento apontado 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.  

 

A Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012) dispõe sobre a 

diretriz intitulada interação dialógica. No projeto em tela, a intenção das professoras de 

Didática da UEPG que atuam na coordenação e supervisão das ações extensionistas é que as 

reuniões propostas com licenciandos e também com professores das escolas, constituam-se 

em espaços de estudos e discussão, aproximando a comunidade acadêmica ao contexto da 

prática pedagógica escolar, uma vez que as realidades nutrem-se mutuamente. Somente assim 
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as formas de agir, como acima pontuou Martins (2006) poderão contribuir para a 

compreensão de que a teoria expressa uma relação em que se aproximam diferentes saberes:   

A diretriz Interação Dialógica orienta o desenvolvimento de relações entre 

Universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes, superando-

se, assim, o discurso da hegemonia acadêmica e substituindo-o pela ideia de aliança 

com movimentos, setores e organizações sociais. (FORPROEX, 2012, p.16). 

Neste trabalho especialmente, optamos pela reflexão sobre a participação de uma 

egressa do curso de Licenciatura em Pedagogia, que acompanha, observa e participa de aulas 

de Didática em uma das turmas de graduação na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

OBJETIVOS 

Nesta produção, nosso objetivo é discutir as percepções de uma egressa do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia sobre a Didática e o ensino, a partir da observação participativa 

em uma turma de licenciatura, via projeto extensionista. 

METODOLOGIA 

Com vistas a registrar as reflexões de egressa sobre as atividades extensionistas 

vivenciadas no projeto, optamos pela pesquisa de natureza qualitativa, elegendo a análise de 

conteúdo para a sistematização dos aspectos significativos revelados pelas narrativas. 

(OLIVEIRA, 2011; BARDIN, 2002). 

Apresentamos as percepções da egressa sobre o projeto extensionista, considerando a 

observação desenvolvida em turma da disciplina de Didática, no primeiro semestre letivo de 

2019, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Após a leitura das narrativas, identificamos 

duas categorias que se constituem objeto de discussão: a importância da atividade 

extensionista para a egressa e as contribuições da Didática para a formação dos licenciandos.  

RESULTADOS 

Inicialmente é necessário indicar, que a egressa participou do projeto, no ano de 

2012/2013, como acadêmica de licenciatura em Pedagogia e em 2019, retoma seu vínculo 

com a extensão, motivada pela necessidade de conhecer novas metodologias de ensino, pois 

como gestora de uma instituição de ensino pública, sentiu a necessidade de buscar novos 

meios para alcançar diferentes resultados, para renovar as práticas da equipe de trabalho no 

contexto escolar.  
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As ações do projeto potencializam o processo de reflexão sobre as finalidades e 

metodologias na ação docente. Vásquez (1997, p. 36), nos auxilia na compreensão sobre a 

ação do homem: “A atividade humana é, portanto, atividade que se orienta conforme a fins, e 

esses só existem através do homem, como produtos de sua consciência. Toda a ação 

verdadeiramente humana exige certa consciência de um fim, o qual se sujeita ao curso da 

própria atividade”.  

O projeto favorece o ato de pensar sobre a realidade educacional e mobiliza o 

processo de planejamento. Nesse sentido, a egressa demonstra, nas narrativas, motivação para 

participar do projeto, a partir de seu interesse sobre a docência universitária, passando a 

observar e acompanhar as aulas em uma turma da disciplina de Didática na graduação. Além 

disso, é necessário mencionar, que atuando na gestão da escola, a egressa contribui nas ações 

do projeto, socializando os saberes e experiências consolidados no ambiente escolar. 

Sobre a observação participativa, o intuito é perceber o processo do ensino de 

Didática, e o impacto das aulas na formação dos licenciandos, ressignificando os 

conhecimentos nessa área, além da compreensão sobre o processo ensino-aprendizagem na 

docência universitária.  

Os excertos das três narrativas apresentam alguns aspectos revelados pela egressa no 

que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem na docência universitária, na categoria: a 

importância da atividade extensionista para a egressa: 

O objetivo da observação é perceber como se dá o processo do ensino da Didática 

no ensino superior em outras licenciaturas, e qual o impacto na formação acadêmica 

destes profissionais. (Excerto de narrativa 1 – egressa) 

Ao chegar fiquei um pouco apreensiva, pois, não queria parecer uma intrusa, mas 

sim alguém que está disposta a aprender para ressignificar os conhecimentos em 

Didática. (Excerto de narrativa 1 – egressa) 

Sendo a didática ideia central da aula, percebi que os alunos estavam preparados e a 

discussão se deu entorno dos eixos que compõem a didática e a pedagogia, falaram 

sobre formação e papel do professor, relação professor-aluno, conhecimento prévios 

dos alunos. (Excerto de narrativa 2 – egressa) 

Na compreensão sobre o processo ensino-aprendizagem na docência universitária, 

nem sempre é contemplada na formação de professores a participação ativa do licenciando, já 

nas aulas que acompanha, identifica que estas possibilitam aos futuros professores, pensar 

sobre as atividades que realizam, percebendo ainda, que a professora busca a constante 

reflexão sobre a aula. Nessa direção, são pertinentes as colocações de Franco (2011) quando 

afirma que 
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As escolas, as instituições de ensino superior e mesmo as universidades (particulares) 

onde trabalham esses docentes também se beneficiam, quando os professores, aos 

poucos, vão se tornando mais críticos, mais produtivos, mais sensibilizados com as 

necessárias condições de desenvolvimento profissional e mobilizando colegas para 

tomadas de decisões coletivas (FRANCO, 2011, p. 173). 

Podemos inferir que ensinar não é uma tarefa simples, é um ato que se reveste de 

complexidade e a didática contribui, no sentido de promover a reflexão sobre a prática 

docente, sendo que Veiga (2006) reconhece que a Didática é a teoria da docência, sendo seu 

domínio, essencial para o exercício da profissão. É nesse sentido que, apresentamos a segunda 

categoria emergente das narrativas: as contribuições da Didática na formação dos 

licenciandos. A egressa destaca que  

O que mais chamou minha atenção foi observar que quando somos alunos não 

percebemos que as propostas didáticas desenvolvem diferentes habilidades em nossa 

formação, que os alunos em nenhum momento discutiram sobre ensino e 

aprendizagem, que consideram a Didática como uma “ferramenta para ensinar”. 

(Excerto de narrativa 1 – egressa) 

Entre as contribuições dos alunos, me marcaram, as seguintes: a relevância da aula 

expositiva dialogada e que enquanto professores precisamos criar condições para a 

participação dos alunos. (Excerto de narrativa 3 – egressa)  

Em seguida iniciaram a discussão de um texto, em que os alunos fizeram 

apontamentos sobre: o papel do professor mediador, objetivo de aprendizagem, a 

professora apresentou exemplos sobre o que  é necessário contemplar em uma aula 

expositiva dialogada. (Excerto de narrativa 3 – egressa) 

Assim, além de evidenciar as contribuições do projeto para sua formação, a egressa 

percebe como os licenciandos ainda não possuem consciência da formação dos saberes 

docentes problematizada pela disciplina. Seu olhar, demonstra que, com a significação desses  

no cotidiano docente, a disciplina implica profundas contribuições quando, subsidiados pelos 

saberes da experiência, contribui para a ação docente intencional. (PIMENTA, 1999). Pode se 

compreender a relevância do projeto, pois ele integra saberes diversificados, em diferentes 

espaços, contextos, área de conhecimento, propondo aos sujeitos, que sejam pesquisadores e 

transformadores do meio em que está inserido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista, o objetivo desse estudo: discutir as percepções de uma egressa do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia sobre a Didática e o ensino, a partir das narrativas 

produzidas, sobre as duas categorias de análise, expressa-se um processo de formação e 

reflexão docente.  
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A discussão decorrente dos registros da egressa, permite-nos inferir que o projeto de 

extensão contribuiu para o aprofundamento a respeito do desenvolvimento docente, a partir da 

possibilidade de compartilhar práticas, aprender novas metodologias de ensino e pensar o 

ensino de modo que os alunos possam construir seus aprendizados. Nesse sentido, desse 

aprimoramento docente emerge a reflexão de que os saberes docentes são constantemente 

ampliados, ressignificados e potencializados à medida que novas tessituras e reflexões sobre a 

docência são produzidas. 

Consideramos que as vivências no projeto de extensão nos mobilizam a pensar sobre 

a prática pedagógica, ressignificam o olhar sobre a didática, e o ensino superior. A ação 

extensionista permite entrelaçar o ensino e a pesquisa, possibilitando articular saberes 

populares aos saberes acadêmicos. 
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