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APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES E A APRENDIZAGEM DA DIDÁTICA POR MEIO DE UM 

PROJETO DE EXTENSÃO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

Karina Regalio Campagnoli (UEPG – karinaregalio@hotmail.com)1 

Denise Puglia Zanon (UEPG – denizanon@gmail.com)2 

 
Resumo: O objetivo desse trabalho é apresentar as contribuições de um projeto de extensão intitulado “A 

dimensão didática do trabalho docente: as relações entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”, no 

aprimoramento do processo de formação inicial de professores e na aprendizagem da Didática, a partir da 

interação dialógica entre acadêmicos de diferentes licenciaturas com professores da Educação Básica. 

Compreendendo a formação de professores como campo de atuação desse projeto, os licenciandos que dele 

participam, a partir de vivências realizadas nas escolas parceiras, apresentam seus pontos de vista, compreensões 

e problematizações nos encontros coletivos do grupo, os quais são realizados mensalmente. A metodologia desse 

trabalho pauta-se na participação colaborativa, acompanhando as atividades docentes nas escolas, enfatizando a 

aprendizagem da Didática entre pares, preconizada pela partilha de diferentes olhares, oriundos das 

especificidades das diferentes licenciaturas que compõem esse projeto. Constata-se que, com essa diversidade de 

pontos de vista, o processo de formação de professores se enriquece, possibilitando a aprendizagem significativa 

da Didática, bem como as reflexões sobre o processo formativo para a docência.     
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As ações extensionistas desse projeto são destinadas aos egressos e licenciandos da 

UEPG, às escolas públicas de Educação Básica do município de Ponta Grossa/PR, 

envolvendo os estudantes, professores, equipes pedagógicas e docentes coordenadoras e 

supervisoras desse projeto. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escolas públicas de Educação Básica de Ponta Grossa/PR e dependências da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), campus Central.  

JUSTIFICATIVA 

Esse projeto de extensão originou-se da iniciativa de professoras do Departamento 

de Pedagogia (DEPED), da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Justifica-se pela 

relevância da interação entre a escola e a universidade, articulação essa, representada pelas 

instituições públicas de Educação Básica de Ponta Grossa/PR e pelos licenciandos da UEPG 

que, em regime de colaboração participativa, acompanham as aulas dos professores das 

escolas parceiras. Essas atividades estimulam a troca de experiências entre os acadêmicos e os 

professores que já se encontram em atividade docente, oportunizando a construção de saberes 

didáticos e pedagógicos. Além disso, durante os encontros mensais de estudo, do qual 

participam os licenciandos, professores das escolas e supervisoras do projeto, todos têm a 

oportunidade de compartilhar ideias e compreensões sobre o processo ensino-aprendizagem e 

discutir as diferentes possibilidades de organização do planejamento pedagógico para a 

aprendizagem da Didática. 

OBJETIVOS 

Um dos principais objetivos desse projeto de extensão é oportunizar a socialização 

de experiências de cunho pedagógico desenvolvidas por professores da UEPG, acadêmicos, 

egressos das licenciaturas e professores da Educação Básica, no que respeita a temáticas sobre 

a aprendizagem da docência nos diferentes níveis de ensino.   
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Essa articulação intenciona propiciar espaços para discussão e reflexão entre os 

acadêmicos de diversas licenciaturas da UEPG, aliando os conhecimentos e vivências dos 

professores da Educação Básica, por meio da mediação das professoras supervisoras desse 

projeto. O foco dessas ações pauta-se na necessária interação dialógica entre Universidade e 

Escola, com vistas ao enriquecimento do processo formativo dos futuros professores.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia desse projeto de extensão baseia-se na observação participativa 

realizada por acadêmicos de várias licenciaturas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), em escolas públicas de Educação Básica, em Ponta Grossa/PR, em diferentes níveis 

de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.  

Os acadêmicos são acompanhados pelos professores regentes das turmas e elaboram 

narrativas, na qual destacam aspectos significativos sobre as situações de ensino observadas e 

vivenciadas, além de articularem suas impressões com os referenciais do campo didático-

pedagógico, no sentido de refletir sobre os desafios e as possibilidades que a docência 

apresenta na rotina escolar.  

Além disso, como constituintes das atividades desse projeto de extensão, destacam-

se os encontros mensais realizados com o todo o grupo participante desse projeto, a saber: 

licenciandos, professores da Educação Básica e professoras coordenadoras e supervisoras do 

projeto. Nesses encontros, o coletivo tem a oportunidade de trocar impressões, vivências, 

conhecimentos e experiências, ressignificando os saberes e construindo novas perspectivas 

para se atingir o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

Após os encontros mensais, os licenciandos, em especial, são incentivados a 

produzir uma síntese, ressaltando suas reflexões oriundas das discussões em grupo, 

contribuindo assim, para uma formação docente reflexiva e problematizadora.  

RESULTADOS 

Esse projeto de extensão, o qual desenvolve-se desde 2012 e atualmente está em sua 

quarta edição, prioriza o desenvolvimento da aprendizagem da Didática, aprimorando, assim, 

o processo inicial de formação de professores, a partir da participação de acadêmicos de 

diversas licenciaturas em suas atividades. 
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Nesse sentido, compreendendo as atividades extensionistas pelo viés da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a qual norteia os princípios das ações 

universitárias, Martins (2012, p. 1) ressalta que: 

 

Ensino – Pesquisa – Extensão apresentam-se, no âmbito das universidades públicas 

brasileiras, como uma de suas maiores virtudes e expressão de compromisso social. 

O exercício de tais funções é requerido como dado de excelência no ensino superior, 

fundamentalmente voltado para a formação profissional à luz da apropriação e 

produção do conhecimento científico [...]. 

 

Sobre isso, Rays (2003, p. 1) ressalta que “a indissociabilidade [...] caracteriza-se, 

pois, como um processo multifacetado de relações e de correlações que busca a unidade da 

teoria e da prática”.  

Além disso, Silva e Rosa (2011, p. 372) destacam a relevância das ações 

extensionistas como contribuições, no sentido de que sejam construídas práticas que 

propiciem ações inovadoras que possam favorecer a compreensão da realidade escolar. Essas 

práticas podem ocorrer por meio de ações colaborativas, que permitem responder às diferentes 

demandas e desafios que se impõem cotidianamente. 

Sendo assim, com a proposta desse projeto extensionista buscamos aprimorar o 

processo de formação de professores, investindo na participação colaborativa dos licenciandos 

nas aulas dos professores mais experientes e, a partir da troca de saberes, vivenciar os desafios 

e possibilidades propiciadas no dia a dia docente, acompanhando as atividades didático-

pedagógicas nas escolas de Educação Básica.  

Essa horizontalidade de relações, na qual todos têm a oportunidade de se 

desenvolver, tanto academicamente, quanto nos âmbitos profissional e humano, fundamenta-

se nos preceitos de Paulo Freire (2015).  

Nesse sentido, em relação ao processo de formação de professores, Gatti (2010, p. 

1359) salienta: 

 

As licenciaturas são cursos que, pela legislação, têm por objetivo formar professores 

para a educação básica: educação infantil (creche e pré-escola); ensino fundamental; 

ensino médio; ensino profissionalizante; educação de jovens e adultos; educação 

especial. Sua institucionalização e currículos vêm sendo postos em questão, e isso 

não é de hoje. [...]. Hoje, em função dos graves problemas que enfrentamos no que 

respeita às aprendizagens escolares em nossa sociedade, a qual se complexifica a 

cada dia, avoluma-se a preocupação com as licenciaturas, seja quanto às estruturas 

institucionais que as abrigam, seja quanto aos seus currículos e conteúdos 

formativos. 
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Dessa forma, o excerto acima vem ao encontro do que defendemos, enfatizando a 

preocupação com a formação inicial de professores e além desta também, com o investimento 

no processo formativo dos professores que atuam na docência no contexto escolar, 

considerando a vivência desencadeada via projeto extensionista entre licenciandos e 

professores experientes, conjugando as habilidades requeridas para o exercício da docência 

com as habilidades já consolidadas na prática pedagógica. Nessa direção, Pryjma e Windler 

(2017, p. 32) acrescentam: 

Entende-se que a formação inicial necessita oportunizar espaços de reflexão sobre a 

profissão professor de maneira que o sujeito desenvolva um conjunto de habilidades 

profissionais para iniciar a carreira. Esse é o primeiro passo, compreendendo que a 

formação contínua desenvolve-se ao longo da carreira e essas destrezas, habilidades 

e conhecimentos iniciais, advindas da prática docente, devem ser constantemente 

analisadas para que o processo de desenvolvimento profissional docente, situação 

que permite um aprimoramento, seja realizado e vivenciado.   

 Além disso, Nunes (2001, p. 27), afirma que as pesquisas desenvolvidas sobre 

formação docente, direcionam para a ressignificação, o entendimento sobre a prática 

pedagógica, pois, o docente “[...] em sua trajetória, constrói e reconstrói seus conhecimentos 

conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências, seus percursos 

formativos e profissionais.”  

Concomitantemente à valorização do processo de formação de professores, 

destacamos a relevância da aprendizagem da Didática como parte desse processo, 

concordando com o conceito apresentado por Araújo, Rodrigues e Aragão (2017, p. 217), ao 

afirmarem: “[...] entendemos a didática como um conjunto teórico de estudos e pesquisas 

voltadas essencialmente para a fundamentação dos processos de ensino e aprendizagem, 

enquanto prática social, emancipatória e política”. 

Assim sendo, subsidiados por essas premissas é que desenvolvemos nosso projeto 

de extensão, concebendo que o investimento no aprimoramento do processo de formação de 

professores, com foco específico na Didática, pode colaborar com a educação, compreendida 

em sua amplitude e complexidade, propiciando momentos de reflexão sobre a atividade 

docente, tanto para os licenciandos, quanto para os professores mais experientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve o objetivo de apresentar possibilidades e desafios propiciados por 

um projeto de extensão, desenvolvido por um grupo de professoras do Departamento de 
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Pedagogia da UEPG, do qual participam estudantes de diversas licenciaturas dessa instituição, 

além de escolas parceiras de Educação Básica de Ponta Grossa/PR, representadas por seus 

docentes. 

Em síntese, procuramos destacar a relevância da articulação entre os saberes da escola 

com os da universidade, por meio do contato dos acadêmicos, participantes desse projeto, 

com as atividades didático-pedagógicas das instituições envolvidas. Ressaltam-se as 

oportunidades de reflexão e discussão a partir dos diálogos entre os licenciandos e os 

professores mais experientes, aliadas aos encontros coletivos oportunizados pelas reuniões 

mensais e também às propostas de elaboração de narrativas e sínteses. Assim, acreditamos 

que esse projeto de extensão pode colaborar com uma formação inicial de professores mais 

significativa e conectada ao espaço escolar. 
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