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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 
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(    )  TRABALHO 
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Resumo: O tema central deste trabalho é o planejamento didático no contexto da formação docente, aqui 

compreendido como ação viva e contínua, em que se articulam as dimensões humana, técnica e política 

(FARIAS, 2011). Buscou-se, nesta produção, trazer os dados a partir de um projeto de Extensão do campo da 

Didática nas Licenciaturas da UEPG, intitulado “A dimensão didática do trabalho docente: as relações entre 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”, com apoio do referencial teórico a partir de Prado e Soligo (2007), Farias 

(2011) e Rios (2012), principalmente. Os acadêmicos extensionistas do curso de Licenciatura em Geografia 

relataram suas análises a partir da mostra desenvolvida sobre “Geodiversidade e Geologia do Estado do Paraná” 

aplicada em uma Escola Estadual, para turmas de 7º ano do Ensino Fundamental. Objetivou-se investigar as 

possibilidades de encaminhamentos didáticos para viabilizar o planejamento do processo de ensino e 

aprendizagem no ensino da Geografia. Para tanto, reafirmou-se, a partir do envolvimento na mostra citada, que o 

planejamento didático é o momento para refletir, inovar e clarear desejos de práticas diversificadas, includentes e 

relacionadas ao contexto dos alunos.(LUCKESI, 2011). 
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O público-alvo das ações extensionistas são: acadêmicos das licenciaturas - UEPG, 

professores, pedagogos, estudantes de estabelecimentos da rede pública municipal, estadual e 

particular de ensino e  egressos das licenciaturas. Quantitativamente, temos aproximadamente 

424 beneficiados pelo projeto de extensão. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa e estabelecimentos de 

ensino da rede pública de ensino. 

JUSTIFICATIVA 

No desenvolvimento das atividades do projeto em suas edições anteriores, nos 

relatos e registros dos acadêmicos pudemos inferir que as atividades de inserção na escola 

podem contribuir no processo de tomada de decisões, escolhas e reflexão sobre a formação 

para a docência. Além disso, possibilita à equipe de professores atuantes no ensino de 

Didática da UEPG, gestores do projeto já mencionado, o pensar reflexivo acerca do processo 

formativo dos licenciandos, numa postura crítica de reavaliação e redimensionamento das 

ações na docência universitária.  

Com o intuito de aproximar as relações entre a formação inicial, viabilizada pelas 

Licenciaturas e pelas ações extensionistas no contexto escolar, entre os anos de 2012 a 2018 o 

projeto vem revelando indicativos sobre a necessidade de conhecer, estudar e também 

vivenciar práticas bem sucedidas nas escolas.  

Também reconhecemos nos registros orais e escritos dos acadêmicos de diferentes 

licenciaturas, a necessidade de vivenciar momentos de sala de aula que revelem resultados 

favoráveis no processo ensino-aprendizagem. Sobre esse aspecto, necessário ressaltar: “O 

processo didático se explicita pela ação docente nas quatro dimensões – ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar – considerando também a relação pedagógica, as estratégias de 

aprendizagem e de investigação e os caminhos didático e investigativo” (VEIGA, 2004, p. 

13). Por meio das ações do projeto de extensão, é possível pensar, analisar e conhecer os 

elementos e aspectos que compõem o trabalho docente, a ação pedagógica, a articulação entre 
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ensino, aprendizagem, pesquisa e avaliação, priorizando estudos sistemáticos sobre a 

docência. 

 

OBJETIVOS 

Dentre os objetivos do projeto, destacamos: promover encontros/reuniões de estudos 

sistemáticos, que privilegiem a interação dialógica entre professores formadores, acadêmicos, 

egressos dos cursos de Licenciaturas, docentes em exercício na Educação Básica, com vistas à 

reflexão e estudo sobre questões relacionadas à Didática e prática pedagógica. Para tal, nesse 

sentido, para o presente estudo, objetivou-se especificamente investigar as possibilidades de 

encaminhamentos didáticos para viabilizar o planejamento do processo de ensino e 

aprendizagem no ensino da Geografia. 

METODOLOGIA 

A partir das reuniões de estudos desenvolvidas no projeto e de um planejamento 

coletivo da ação docente, foi estruturada a proposta de uma mostra sobre “Geodiversidade e 

Geologia do Estado do Paraná”. Além disso, a proposta foi desenvolvida a partir da 

observação participativa desenvolvida nas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental de uma 

Escola Estadual Pública, articulada às orientações e encaminhamentos didático-pedagógicos 

da professora da escola e das professoras supervisoras do projeto. Após o desenvolvimento da 

proposta, foram elaboradas narrativas com fundamento em Prado e Soligo (2007), das quais, 

duas delas foram utilizadas como dados para o estudo aqui apresentado, utilizando os 

princípios da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2002). 

RESULTADOS 

Com a análise de duas narrativas produzidas pelos dois acadêmicos envolvidos na 

atividade, emergiram duas categorias de análise: os elementos estruturantes da aula e o 

planejamento didático, sendo a última o objeto de estudo dessa produção. 

O planejamento didático é uma atividade imprescindível para estruturar e organizar 

o trabalho docente. Nesse sentido, conforme a compreensão de Farias et al. (2011), é uma 

ação viva, reflexiva e contínua subsidiada pelas dimensões ética, técnica e política, enquanto 

prática que deve estar articulada à aprendizagem (RIOS, 2012). Assim, é uma ação 
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intencional, de tomada de decisão, que tem como objetivo clarear desejos e estabelecer metas 

práticas e recursos que viabilizem o desenvolvimento de um processo de ensino-

aprendizagem, fundamentado em um viés mediador e de construção do conhecimento 

(LUCKESI, 2011). 

Os licenciandos demonstram clara preocupação com o planejamento didático da 

mostra que foi organizada quando relatam que a ação está pautada no desenvolvimento de um 

ato pedagógico (que envolve o diagnóstico, o planejamento e a avaliação):  

Em relação a turma, [...] alguns são bastante participativos e a maioria 

realiza de forma efetiva as atividades que são propostas, mesmo sendo uma 

turma de 7º ano, observo que a turma bem avançada em relação a 

aprendizagem, [...] a proposta foi muito significativa e me propiciou o 

planejamento, a aplicação e a avaliação de uma proposta pedagógica com 

alunos de uma escola da rede pública de ensino. (fragmento de narrativa do 

Licenciando 1). 

 

Os estudantes revelam em suas produções a importância e o significado do 

acompanhamento e das orientações da professora na escola: “Outro aspecto que tem sido 

importante, são os encontros com a professora durante a hora atividade, assim podemos 

propor e planejar atividades, isto tem sido importante para o desenvolvimento do projeto na 

escola”. (fragmento de narrativa do Licenciando 1). O licenciando 1, relata ainda as ideias 

iniciais que resultaram no plano desenvolvido na mostra:  

O assunto eram as rochas e a estrutura geológica do estado do Paraná. Por 

isso, tive a ideia de dialogar com um colega da minha turma que participa de 

um outro projeto de extensão. Neste outro projeto são abordados temas 

referentes a geodiversidade, e alunos e demais interessados podem visitar a 

exposição e os laboratórios na universidade. A proposta era a de trazer um 

pouco desta exposição para a escola e apresentar aos alunos por meio de uma 

mostra. Este colega aceitou a proposta, também teve participação efetiva 

uma colega que acompanha a professora no período da manhã, mas também 

aceitou participar da atividade e auxiliou no planejamento. (fragmento de 

narrativa do Licenciando 1). 

 

Seguindo as ideias de Gimeno Sacristán (1998), os acadêmicos partiram do plano das 

ideias, para prever as ações, estrutura-las em um plano e desenvolver a ação. A partir do 

planejamento elencado acima, os grifos da narrativa do licenciando 2 destacam sua percepção 

sobre o plano, a preparação do ambiente, a ação e a reflexão da prática desenvolvida: 

O plano era ótimo, a disposição dos stands estava de acordo, os matérias 

certinhos e os acadêmicos preparados, faltava apenas dar o horário da aula e 

esperar os alunos. Juntam-se a nós nossas professoras e coordenadoras do 

projeto de extensão, vieram prestigiar nosso trabalho e tirar fotos para 

registro. O público daquela segunda-feira estava ainda mais especial.  

Após alguns ensaios e conversas escutamos uma música no fundo vindo do 

pátio, era o tão esperado sinal. [...] 
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A estratégia pensada funcionou como esperávamos, todos os alunos 

conseguiam ouvir perfeitamente, interagir e nós acadêmicos conseguíamos 

ver o brilho nos alhos de cada um. Alguns assuntos eram complexos mas os 

recursos usados tornaram tudo tão atrativo que foi fácil ensinar e o retorno 

de todos era nítido, assim entendi que estava fácil de aprender também. A 

interação dos alunos e a participação deles foi superimportante. (fragmento 

de narrativa do Licenciando 2). 

 

Ilustramos a proposta da mostra de “Geodiversidade e geologia do Estado do Paraná” 

desenvolvida na escola, nas imagens que se seguem:  

Figura 1 – Bancadas da Mostra planejada 

 

Legenda: As seis bancadas preparadas para desenvolver a mostra de ensino, da esquerda para a direita: ciclo das 

rochas, amostras de rochas (metamórficas, sedimentares e ígneas), minerais, minérios, fósseis e experiências 

com solos e água. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nossa compreensão é a de que o ensino é uma atividade intencional e de que a aula é 

algo que se faz com o aluno, num espaço-tempo que deve privilegiar a comunicação didática 

(RIOS, 2012). A proposta desenvolvida pelos acadêmicos, com orientação da professora de 

Geografia e das professoras supervisoras do projeto, revela que o planejamento didático é o 

momento para refletir, inovar e clarear desejos de práticas diversificadas, includentes e 

relacionadas ao contexto dos alunos. Nesse sentido, contribuiu com a comunidade de alunos 

diretamente envolvida, no encaminhamento de uma aprendizagem articulada à sua realidade. 
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