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Resumo: O trabalho tem como propósito ampliar as discussões de uma ação de extensão, 

intitulada Encontros sobre o Poder Escolar, que é voltada para a formação continuada de 

professores da educação básica no sul do Rio Grande do Sul - Brasil, buscando compreender a 

sua colaboração como estratégia formativa dos professores universitários nela envolvidos. A 

ação de extensão tem como objetivos principais: a) Valorizar os profissionais do ensino; b) 

Contribuir para a sua formação e, consequentemente, para a qualificação do trabalho docente; 

c) Cooperar para que a escola, no exercício de sua autonomia, possa construir um Projeto 

Político-Pedagógico de acordo com as necessidades da sua comunidade a fim de atingir o 

foco principal: a qualidade da educação escolar. O caminho investigativo, do presente escrito, 

tem como marco teórico as pesquisas no campo da pedagogia universitária que 

problematizam a educação superior contemporânea e as mudanças nas práticas mais 

convencionais de ensinar e aprender, bem como estudos que procuram entender as 

fragilidades e possibilidades da universidade no contexto atual de aprofundamento de uma 

perspectiva que subordina as instituições superiores de ensino a uma lógica de prestadora de 

serviços para o mercado. A metodologia utilizada, no âmbito da pesquisa qualitativa, lançou 

mão de entrevistas narrativas como estratégia de coleta de dados. Os achados da investigação, 

em processo de exame, revelam a invisibilidade da extensão como parte do percurso 

formativo da docência no ensino superior, as distâncias e aproximações entre o ensino na 

universidade e na escola e os desafios de se pensar a formação por dentro da profissão, tanto 

no ensino básico como no ensino superior. Diante do quadro em análise, é válido lembrar que 

a produção do ser docente universitário se constitui também a partir das relações estabelecidas 

em outros lugares, como a extensão. Portanto, refletir sobre a docência no ensino superior e a 

extensão universitária, com especial atenção aos movimentos de ensinar e aprender que 

emergem do diálogo em destaque, pode apresentar uma proeminente averiguação a respeito 

da constituição do ser docente universitário e seus itinerários formativos no processo de 

participação em um projeto extensionista. 
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Introdução 

 

Discutir as questões relativas à docência no ensino superior e suas conexões com a 

extensão universitária exige entender quais as suas contribuições para os processos de ensinar 

e aprender. Emerge desse movimento um conjunto singular de saberes que precisam ser 

problematizados no âmbito da pedagogia universitária. Diante desse cenário, o presente artigo 

tem como propósito ampliar as discussões de uma ação de extensão, intitulada Encontros 

sobre o Poder Escolar, que é voltada para a formação continuada de professores da educação 

básica no sul do Rio Grande do Sul – Brasil. Buscamos, também, compreender a sua 

colaboração como estratégia formativa dos professores universitários nela envolvidos. 

O projeto de extensão Encontros sobre o Poder Escolar surgiu, em 2000, como uma 

ação interinstitucional que congrega, ainda hoje, a Faculdade de Educação, da Universidade 

Federal de Pelotas; a Universidade Católica de Pelotas; o Instituto Federal Sul-rio-grandense; 

a Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Pelotas/RS; o Conselho Municipal de 

Educação de Pelotas; a 5ª Coordenadoria Regional de Educação e o 24º Núcleo do CPERS-

Sindicato. A conjuntura que mobilizou a organização dessa proposta extensionista foi a 

redemocratização do Brasil após vinte e um anos de Ditadura Militar (1964-1985), as 

discussões que envolviam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e os 

debates sobre a gestão democrática da educação. 

A escolha pela expressão poder escolar abarcou a ideia motriz do empoderamento, 

tanto da escola como daqueles que nela engendravam suas práxis. Sua inspiração foi um 

trecho que encontra-se registrado na contracapa do livro Quem manda na educação no 

Brasil?, de João Monlevade e Maria Abádia da Silva (2000), no qual os autores declaram que 

“a democratização da sociedade e da escola exigem outro enfoque, o da construção dos 

processos decisórios que lentamente estão constituindo um novo poder, o poder escolar”. A 

palavra encontro, em contraste a outras terminologias (como congresso, seminário, entre 

outras), “resultou de discussões na comissão organizadora” e demonstra o compromisso do 

projeto, desde a sua origem, em “ser um espaço/tempo em que os profissionais da educação se 

encontrem, ensinem e aprendam; que, no convívio, compartilhem experiências, angústias e 

sucessos” (DALL’IGNA, 2012, p. 55). Assim, a proposta extensionista Encontros sobre o 

Poder Escolar tem o escopo de: 

 

[...] contribuir para a valorização dos profissionais da educação ao dar vez e voz aos 

seus saberes e fazeres; trazer à luz as potencialidades criativas dos professores que, 

no dia a dia, compõem os cenários escolares em meio às dificuldades que permeiam 

a prática docente; reunir universidade e escolas de educação básica aproximando o 

saber acadêmico e os saberes da experiência num movimento em direção à 



 

qualificação da educação básica e do ensino universitário (DALL’IGNA, 2012, p. 

55). 

 

Trata-se, portanto, de um projeto que, há dezoito anos, vem contribuindo com as 

discussões que envolvem a escola, os saberes produzidos no exercício da professoralidade e o 

compromisso com uma educação socialmente referenciada. Ao longo desse período e com o 

envolvimento das instituições superiores parceiras na constituição e no desenvolvimento da 

proposta, acreditamos que a participação dos docentes universitários tem sido ressignificada, 

potencializando novas compreensões sobre os atos de ensinar e aprender. Instigados por esse 

complexo e necessário universo de discussão, através de uma pesquisa qualitativa e com base 

em entrevistas narrativas como estratégia para a coleta de dados, almejamos, sustentados nos 

estudos sobre a pedagogia universitária, entender os contributos da participação dos 

professores de instituições superiores no projeto Encontros sobre o Poder Escolar, com 

intento de também compreender quais saberes, no âmbito dos processos formativos, têm sido 

construídos e como eles ressignificam os atos de ensinar e aprender na universidade. 

 

Marco Teórico 

 

O caminho investigativo tem como marco teórico produções no campo da pedagogia 

universitária (CUNHA, 2012, 2014a; ISAIA e BOLZAN, 2008; BOLZAN e ISAIA, 2010) 

que problematizam a educação superior contemporânea e as mudanças nas práticas mais 

convencionais de ensinar e aprender, bem como estudos que buscam entender as fragilidades 

e possibilidades da universidade no contexto atual de aprofundamento de uma perspectiva que 

subordina a universidade a uma lógica de prestadora de serviços para o mercado (SILVEIRA 

e BIANCHETTI, 2016). 

Também, sustentam nosso processo de pesquisa os estudos que amparam a 

compreensão e o desenvolvimento do projeto de extensão do qual os sujeitos investigados 

fazem parte. Evidenciamos as discussões sobre os saberes docentes que se inserem na 

comunidade educacional em nosso país a partir dos anos 1990 (TARDIFF, LESSARD e 

LAHAYE, 1991; GAUTHIER, 1998); os debates em torno do conceito de professor reflexivo 

e professor pesquisador, vinculados a um movimento de valorização da formação e da 

profissionalização dos professores também a partir dos anos 1990 no Brasil (PIMENTA, 

2005) e produções que estabelecem críticas às propostas de formação dirigidas 

individualmente aos professores (NÓVOA, 1991; GATTI, 2008; FREITAS, 2012; CUNHA, 

2014b) e, portanto, desvinculadas de um projeto profissional coletivo e da carreira docente. 



 

No que se refere ao campo de estudos sobre a pedagogia universitária, Cunha (2012, 

2014a), afirma que a universidade tem sido pautada e entendida pelo conceito da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Essa condição seria o principal 

indicador de qualidade, porém, como a indissociabilidade é entendida pela comunidade 

acadêmica? Buscando avançar na compreensão deste fenômeno, a autora e seu grupo de 

pesquisa investiram esforços e chegaram a algumas respostas: 

 

A mais evidente é que o conceito de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão é pouco aprofundado no ambiente universitário, confirmando a posição da 

literatura internacional. A segunda é que há, pelo menos, quatro compreensões do 

termo: visão epistemológica e capacidades acadêmicas; visão institucional e 

distribuição do conhecimento; visão metodológica nas formas de produção do 

conhecimento; visão política e de impacto social. De cada uma delas deriva uma 

compreensão de como esse conceito impacta a qualidade da educação superior. Essa 

nebulosidade conceitual certamente tem repercussões na gestão e nas políticas 

institucionais, podendo gerar diferentes indicadores de qualidade (CUNHA, 2014a, 

p. 457). 

 

Neste processo em que estamos imersos, de investigar a contribuição de uma ação de 

extensão como estratégia formativa para os docentes universitários que dela participam, 

evidenciam-se indicadores de indissociabilidade, bem como a contribuição da extensão nas 

ações de ensino e na organização da aula universitária. 

Neste sentido, Isaia e Bolzan (2008) nos ajudam a pensar o fenômeno em estudo na 

medida em que consideram a docência no ensino superior alicerçada em uma dinâmica de 

interação e compartilhamento de diferentes processos que engendram o ensinar, o aprender e 

o fazer pedagógico, bem como consideram as trajetórias formativas construídas ao longo da 

carreira. Do nosso ponto de vista, o trabalho de extensão é uma interação dinâmica e 

articuladora de aprendizagens. Segundo as autoras: 

 

[...] a docência superior ocorre no espaço de articulação entre modos de ensinar e de 

aprender, constituído por uma pedagogia universitária própria, em que professores e 

alunos intercambiam as funções de ensinantes e de aprendentes. Nesse sentido, 

podemos falar em aprendizagem compartilhada, seja relativa ao processo construtivo 

de ser professor do ensino superior, seja em relação ao processo inicial de 

preparação dos alunos como futuros profissionais [...] (ISAIA e BOLZAN, 2008, p. 

53). 

 

Dialogando novamente com as autoras (BOLZAN e ISAIA, 2010), estamos de acordo 

que as bases da pedagogia universitária são estabelecidas na reflexão individual e coletiva, 

nas relações intersubjetivas e interdiscursivas e no conhecimento pedagógico partilhado. 

Assim, a pedagogia universitária é um processo, uma construção em constante busca por 

entendimento e reconfigurações. 



 

Considerando estudo de Silveira e Bianchetti (2016), a universidade organiza-se 

vinculada às dinâmicas do Estado e, consequentemente, aos interesses da classe dominante e 

do capital. É dentro desta lógica e, também, na busca por brechas que dela podem advir, que a 

universidade se moderniza, forma profissionais e pesquisadores e transfere conhecimento e 

tecnologias ao setor empresarial.  Conforme os autores indicados: 

 

Assim sendo, a universidade de fins do século XX e início do XXI [...] deve ser 

aquela que, articulada de modo subordinado às dinâmicas da política de ciência, 

tecnologia e inovação, organiza-se dinâmica e flexivelmente, [...] rumo à 

internacionalização do conhecimento em nível regional e mundial. Além desse 

aspecto essencial, a universidade apresenta-se com uma feição “mais democrática” 

[...] ‒ aberta às massas e, sobretudo, às demandas do empresariado ‒; portadora de 

espírito empresarial; não sendo mais una, comporta várias missões, que vão desde o 

ensino, pesquisa e produção de inovação aos serviços prestados à coletividade, 

passando pelo compromisso de promover a harmonia entre capital e trabalho 

(SILVEIRA e BIANCHETTI, 2016, p. 93-94). 

 

Aliada a esta estratégia neoliberal encontra-se um processo de mercantilização da 

educação, ou seja, um fenômeno que amplia os modos de acolhimento das demandas 

empresariais pela universidade, subordinando-a aos ditames da acumulação e da reprodução 

do capital, metamorfoseando-a em instituição prestadora de serviços, sejam eles de ensino, 

pesquisa e/ou extensão. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada, no âmbito da pesquisa qualitativa, lançou mão de entrevistas 

narrativas como principal estratégia de coleta de dados. Acrescida de procedimentos que 

intencionam cotejar os dados fornecidos pelos sujeitos entrevistados em interface com 

informações sobre o desenvolvimento do projeto de extensão contidas nos anais dos eventos. 

Importante ressaltar que, na narrativa, os dados devem dar conta de um evento ou série 

de eventos cronologicamente conectados a partir de variadas formas de coleta de histórias de 

indivíduos. Assim, pareceu-nos que a entrevista narrativa (JOVCHELOVITCH e BAUER, 

2002) como procedimento de coleta de dados era o mais adequado, considerando que busca 

“reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos informantes, tão diretamente 

quanto possível” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002, p. 93). Ainda, ela permite a captação 

de histórias detalhadas e de experiências dos sujeitos, buscando compreender funções e 

sentidos do enredo construído pelo sujeito entrevistado. Conforme os autores: 

 

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência 

em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia 



 

de acontecimentos que constroem a vida individual e social (JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2000, p. 91). 

 

Nesta perspectiva, pretendemos entrevistar quatro professores universitários que 

tiveram uma atuação relevante no processo de desenvolvimento do projeto através da 

participação sistemática na comissão organizadora. No momento da escrita deste texto foram 

feitas duas entrevistas e é a partir delas que tecemos nossas primeiras considerações. 

 

Resultados 

 

Os dados, em processo de análise, revelam questões muito provocativas para pensar a 

pedagogia universitária, a formação docente e os processos de ensinar e aprender mediante a 

participação dos professores do ensino superior no projeto de extensão Encontros sobre o 

Poder Escolar. Destacamos, com base nas duas entrevistas já realizadas, três eixos que 

contribuem para o debate, a saber: 

- A invisibilidade da extensão como parte do percurso formativo da docência no 

ensino superior. Percebemos que foi dado para a ação de extensão o reconhecimento de sua 

importância na composição dos processos de formação docente durante o processo de 

produção da narrativa; 

- As distâncias e aproximações entre o ensino na universidade e na escola. O contato 

com os professores da escola básica em um projeto interinstitucional evidenciou o status 

diferenciado entre profissionais que atuam em diferentes graus de ensino, bem como a 

desigualdade de recursos materiais e de condições de trabalho. Condição reconhecida, porém, 

aclarada quando situações, como a do projeto de extensão, evidenciaram as distinções no/do 

cotidiano de trabalho.  

- Os desafios de se pensar a formação por dentro da profissão, tanto no ensino básico 

como no ensino superior. O trabalho em equipe, reunindo professores de instituições distintas 

e representando professores da escola básica e do ensino superior, potencializou a 

identificação de rotinas, culturas profissionais bem como de estratégias de ajuda mútua. 

Os dois sujeitos investigados até o momento indicam a vivência da indissociabilidade 

do ensino, pesquisa e extensão com a participação no projeto que, ao ser registrado como de 

extensão, também instiga investimentos em pesquisa, bem como provoca reflexões que 

permitem decisões pedagógicas mais apropriadas para as aulas nas licenciaturas e estimulam 

escolhas em sintonia com demandas do campo de trabalho dos alunos em formação inicial. As 

entrevistas também pautaram que o contato com as instituições parceiras do projeto, 

principalmente a Secretaria Municipal de Educação de Pelotas, a 5ª Coordenadoria Regional 



 

de Educação, o Conselho Municipal de Educação e o Sindicato dos Professores do Estado do 

Rio Grande do Sul, possibilitam um contato com as políticas públicas em ação a partir de 

diferentes pontos de vista, reconfigurando percepções originais do campo teórico. 

 

Considerações Finais 

 

Importante ressaltar que a investigação que estamos realizando e socializamos neste 

texto faz parte de um processo mais amplo de estudo e reflexão em torno do projeto de 

formação continuada de professores chamado Encontros sobre o Poder Escolar. Dele fazem 

parte outras pesquisas que compõe um esforço de compreender o processo tendo em vista 

fortalecê-lo. 

No presente escrito, tínhamos como objetivos ampliar as discussões sobre essa ação 

extensionista e entender a sua colaboração como estratégia formativa dos professores 

universitários nela envolvidos. Acreditamos que as duas entrevistas narrativas realizadas 

permitiram a compreensão sobre as contribuições oferecidas aos professores do ensino 

superior por meio da participação no referido projeto. Considerando que as análises serão 

aprofundadas, os dados já apresentados evidenciam que a extensão, muitas vezes 

invisibilizada na lógica estruturante das universidades, foi um espaço profícuo de formação 

para os docentes que participaram do projeto. Além de contribuir, de maneira mais direta, 

com as comunidades e cumprir com a responsabilidade social das universidades, o projeto 

extensionista se constituiu como um espaço formativo e de ressignificação de saberes dos 

profissionais do ensino superior. 

Destacamos, também, que no potente diálogo com os trabalhadores da educação 

básica, os docentes universitários tiveram a oportunidade de compreender a realidade desse 

nível de ensino, bem como as condições de trabalho atuais desses profissionais, o que 

evidencia um cotidiano por vezes distinto com o daqueles que exercem suas atividades no 

ensino superior. 

Outro dado a salientar é a necessidade de pensarmos em espaços de formação 

continuada que se desenvolvam no interior da profissão. O projeto tem assegurado esse 

movimento para os trabalhadores da educação básica e para os docentes universitários 

entrevistados. Como a ação extensionista trata-se de uma proposta interinstitucional, os 

professores, tanto da educação básica como do ensino superior, dialogam e aprendem sobre os 

seus cotidianos, reconhecem aproximações e distanciamentos de seus saberes e fazeres, 

engendram coletivos e estabelecem um vínculo de solidariedade na busca por uma educação 

pública e socialmente referenciada. 



 

Por fim, compartilhamos, diante do quadro em análise, as palavras de Cunha (2006) 

quando discute a universidade e seus desafios políticos e epistemológicos. Para a autora: 

 

Os desafios atuais da docência universitária parecem estar requerendo saberes que 

até então representam baixo prestígio acadêmico no cenário das políticas 

globalizadas, porque extrapolam a possibilidade de quantificar produtos. Assumem 

que a docência é uma ação complexa, que exige saberes de diferentes naturezas, 

alicerçados tanto na cultura em que o professor se produz, como na compreensão 

teórica que lhe possibilita justificar suas opções. Teoria e prática, articuladas entre 

si, se constituem nos alicerces de sua formação (CUNHA, 2006, p. 28). 

 

A docência universitária reconfigura-se em diálogo com diferentes saberes. E a 

participação em projetos de extensão, como é o caso aqui examinado, tem oportunizado aos 

professores esse processo de repensar práticas e teorias e de relacioná-las de maneira mais 

orgânica. Abre-se, ainda, a possibilidade de constituir processos formativos que atendam às 

demandas advindas do contexto em que estão inseridos, propiciando a elaboração de um novo 

modo de exercer a docência no ensino superior. 
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