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

didática no trabalho docente: as relações entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”, para a formação inicial de 

professores, especialmente em relação à humanização desse processo, tendo como referência a concepção 

freireana. O campo de atividades desse projeto situa-se na formação de professores e na aprendizagem da Didática. 

A metodologia sustenta-se na participação colaborativa e na interação dialógica entre acadêmicos de diversas 

licenciaturas, docentes da Educação Básica e professoras do Ensino Superior. Essas trocas de experiências são 

realizadas a partir do acompanhamento das atividades pedagógicas nas escolas pelos licenciandos e pelo 

compartilhamento de saberes e impressões, em reuniões mensais em que participam todos os atores envolvidos. 

Constata-se que a horizontalidade das relações e o estímulo ao processo formativo docente crítico, possibilitam a 

aprendizagem significativa da Didática em uma perspectiva humanizadora, que considera as relações entre os 

sujeitos no processo ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Projeto de extensão. Didática. Humanização no processo formativo. Formação de professores. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de extensão “A dimensão didática do trabalho docente: as relações entre ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar”. 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas deste projeto são destinadas aos egressos e licenciandos da 

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

a participação dos estudantes, professores, equipes pedagógicas e docentes coordenadoras e 

supervisoras desse projeto. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As escolas públicas de Educação Básica de Ponta Grossa/PR e as dependências da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), campus Central, constituem-se como locais 

de execução desse projeto. No entanto, no ano de 2020, as atividades do referido projeto se 

desenvolvem de forma remota, por meio de encontros virtuais que propiciam o diálogo 

permanente entre Educação Básica e universidade. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão intitulado “A dimensão didática do trabalho docente: as relações 

entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar” justifica-se pela relevância das articulações entre a 

Escola e a Universidade, relacionamento esse, representado pelas instituições públicas de 

Educação Básica de Ponta Grossa/PR e pelos licenciandos e professoras da UEPG. A partir de 

um regime de colaboração participativa, oportuniza-se a construção de saberes didáticos e 

pedagógicos de forma reflexiva e humanizada, com vistas a superar a ênfase tecnicista.  
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OBJETIVOS 

- Oportunizar espaços para discussão e reflexão entre os acadêmicos de diversas 

licenciaturas da UEPG e professores da Educação Básica, mediados pelas professoras 

supervisoras deste projeto.  

- Socializar vivências e experiências, promovendo a interação dialógica entre 

Universidade e Escola, relacionadas ao âmbito humano da formação docente. 

METODOLOGIA 

A participação colaborativa compõe a metodologia que norteia as ações desse projeto 

de extensão, além do diálogo entre os participantes. Ela é realizada por acadêmicos de diferentes 

licenciaturas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em escolas públicas de 

Educação Básica, em Ponta Grossa/PR, em diferentes níveis de ensino. 

Todos os acadêmicos que participam das atividades extensionistas nas escolas parceiras 

são acompanhados pelos professores regentes das turmas. Como forma de registro, esses 

licenciandos elaboram narrativas, nas quais destacam os aspectos significativos sobre as 

situações de ensino observadas e vivenciadas. De acordo com Oliveira (2011), as narrativas, 

propiciam o desenvolvimento de um exercício de reflexão sobre as experiências vividas, que 

auxiliam o autor na compreensão sobre as possíveis causas e consequências de suas ações e 

pode favorecer a criação de novas estratégias que decorrem do movimento de ação, reflexão e 

novamente ação sobre a prática pedagógica.  

As atividades deste projeto de extensão também se compõem de encontros de estudos 

mensais realizados entre todos os participantes. Nesses encontros, o coletivo tem a oportunidade 

de intercambiar suas impressões, vivências e saberes, destacando experiências exitosas sobre 

uma formação docente humanizadora. Importante salientar que nesse momento de pandemia de 

Covid-19, esses encontros têm se realizado de forma remota. 

Como proposta de registro, após os encontros mensais, os licenciandos, em especial, são 

incentivados a produzir uma síntese, oriunda das discussões em grupo, contribuindo assim, para 

uma formação docente reflexiva e problematizadora, identificando questões que emergem da 

concretude da própria prática pedagógica.  
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RESULTADOS 

O projeto de extensão “A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar” desenvolve suas atividades desde 2012 e atualmente 

encontra-se em sua quinta edição. Este projeto dedica-se ao aperfeiçoamento da aprendizagem 

da Didática, em uma perspectiva dialógica e que privilegia a formação humana.  

Na proposta de reedição de 2020 do projeto junto à Proex, assumimos a concepção 

freireana sobre extensão universitária, seguindo a indicação na qual Paulo Freire propõe a 

substituição do termo “extensão” por “comunicação”. Essa troca permite compreender o 

sentido de que o ato de comunicar-se se dá entre os sujeitos que fazem uso da palavra, 

reconhecendo a existência de conhecimentos diversos produzidos na universidade e na 

comunidade.  

 Partimos da premissa de que o referido projeto de extensão pode se constituir em uma 

oportunidade para o desenvolvimento dos saberes, para conhecer a concretude da prática 

didático-pedagógica e a construção coletiva desses conhecimentos, conforme também indicado 

por Silva e Rosa (2011), ao refletirem sobre a extensão universitária na formação docente. No 

entanto, o objetivo proposto de socializar as experiências, traz o indicativo de que nesta 

proposta extensionista, assumimos o compromisso com a formação humana dos professores e 

futuros docentes, reconhecendo que a educação é um direito (HADDAD; GRACIANO, 2006). 

 Nesse sentido, na obra “Pedagogia da autonomia” (2015), Freire ressalta que a formação 

docente deve envolver, entre outros fatores, o respeito aos saberes e à autonomia dos educandos; 

a corporificação das palavras pelo exemplo; a aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma 

de discriminação; a consciência de que não somos seres acabados; o reconhecimento de que 

ensinar exige humildade, tolerância, alegria, esperança, generosidade e comprometimento. 

Além disso, para Freire (2014; 2015), ensinar exige disponibilidade para o diálogo e a clareza 

de que é necessário saber escutar. 

 Sobre isso, este projeto de extensão pode vir a colaborar nesse aprendizado, 

especialmente a partir das observações participativas em sala de aula e no contato com 

professores experientes, além das reflexões oportunizadas pela elaboração das narrativas e das 

sínteses, bem como nas discussões nas reuniões de estudos.  
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Para além das reflexões já empreendidas sobre projeto extensionista na formação de 

licenciandos, temos os preceitos de ordem legal, como a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 

2018, que em seu artigo 3º ressalta que as atividades extensionistas, ao integrarem  a matriz 

curricular dos cursos de graduação, constitui-se em processo de caráter político, educacional e   

científico. Esta pode contribuir para o diálogo entre instituição de ensino superior e 

comunidade, com vistas à construção colaborativa de conhecimentos, articulando-se ao ensino 

e à pesquisa. Isso tudo também é corroborado pelo artigo 5º, o qual versa sobre a interação 

dialógica entre universidade e comunidade, no sentido de que estes podem compartilhar saberes 

e conhecimentos, promovendo a reflexão sobre as problemáticas vivenciadas na sociedade 

(BRASIL, 2018). 

Já no inciso II do mesmo artigo, evidenciamos a menção à formação cidadã dos futuros 

profissionais que se constitui pela vivência de seus conhecimentos numa perspectiva 

interprofissional e interdisciplinar. O disposto neste inciso é desafiador e no projeto 

extensionista em tela, buscamos por meio do planejamento e desenvolvimento das atividades, 

propiciar aos participantes vivências que permitam conhecer, compreender e articular os 

saberes requeridos para a docência (BRASIL, 2018). 

Portanto, nas atividades extensionistas que envolvem a participação ativa de 

licenciandos, professores e estudantes da Educação Básica e professores formadores, 

compreendemos que nas relações estabelecidas entre estes, há potencialidade para a 

transformação da realidade e neste processo, humanizam-se a partir do diálogo que 

estabelecem, analisando criticamente a realidade e propondo ações concretas para modificá-la. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção deste texto almejou apresentar subsídios para a discussão sobre a relevância 

de uma formação inicial humanizada, entre acadêmicos e egressos de diversas licenciaturas, 

que participam de um projeto de extensão, que tem como objeto de estudo a Didática. Além 

desses acadêmicos, o referido projeto de extensão é constituído por um grupo de professoras 

do Departamento de Pedagogia da UEPG, e também de escolas parceiras de Educação Básica 

de Ponta Grossa/PR, representadas por seus docentes. 
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A partir dos fundamentos de Paulo Freire, procurou-se destacar a relevância de uma 

formação acadêmica crítica, reflexiva e dialógica, pautada no desenvolvimento de atitudes e 

valores que compreendem a educação como direito com vistas à transformação social. Para 

isso, discutiu-se a articulação entre os saberes da escola com os da universidade, de forma 

horizontalizada, por meio do contato dos acadêmicos, participantes desse projeto, com as 

atividades didático-pedagógicas das instituições envolvidas. Dessa forma, acreditamos que esse 

projeto de extensão pode colaborar com uma formação inicial de professores mais significativa, 

em que os diversos saberes e práticas docentes podem ser compartilhados em prol do 

desenvolvimento de todos os envolvidos. 
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