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O presente trabalho tem o objetivo de relatar as experiências das

acadêmicas do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande em

suas ações extensionistas no cotidiano da Escola de Ensino Fundamental Cidade do

Rio Grande a qual é inserida no Centro de Atenção Integral à Criança e ao

Adolescente – CAIC/FURG. A E.M.E. F Cidade do Rio Grande a qual funciona

através de um convenio entre Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), a escola é vinculada ao CAIC
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este é composto de três grandes áreas: a Área de Saúde, a Área de Ação

Comunitária e a Área de Educação Escolar. Neste contexto formativo, objetivamos

explicitar as contribuições das ações de extensão que retratam o cotidiano da vida

escolar na educação infantil e ensino fundamental, vivenciadas no espaço de

educação básica, para a formação inicial de educadores potencialmente

comprometidos com a educação crítica e voltados para a construção de um mundo

justo e harmonioso. Acreditamos que a educação é uma formação contínua, que

ultrapassa a sala de aula e a constituição obrigatória de um espaço formal; é algo

que para além de constituir seres alfabetizados e “preparados para a vida em

sociedade”, assume-se como um processo de auto-conhecimento e de

humanização. Acreditamos na relevância das possibilidades para a aprendizagem e

é evidente a necessidade de subsídios para uma boa formação. Buscando essas

possibilidades de aprendizagens e de aprimoramento da formação das acadêmicas

enquanto educadoras que se inserem no cotidiano escolar do CAIC/FURG, um dos

campos das múltiplas atividades de extensão da Universidade Federal do Rio

Grande. Percebemos a importância da relação entre teoria e prática no alicerce da

constituição do ser educador, tendo presente nessa articulação o processo de

exercício da criticidade, a qual contribui para consolidar uma formação

comprometida com a educação humanizadora. A experiência no cotidiano escolar

tem possibilitado a aproximação das acadêmicas com os profissionais da área da

educação, contribuindo no diálogo que permeia a construção de uma outra forma de

aprendizagem que não a educação depositária de conhecimentos. Neste exercício

cotidiano, a comunidade escolar assume-se como partícipe de um processo amplo

de trocas de saberes, e o educando futuro pedagogo tenciona sua constituição por

meio do movimento dialético de agir e refletir, continuamente, sua práxis no espaço-

tempo da escola. (Freire, 2000) Nessa construção conjunta, entre educandos e

educadores da escola, realidade sócio-cultural e educandos da pedagogia, é

construído um espaço no qual se tem liberdade para questionar, aprender e ensinar.

Sendo assim, é construído, na vivencia escolar, um espaço potencializador de uma

educação que pensa sua prática e vislumbra novas ações possíveis. Neste mesmo

espaço é proporcionado o diálogo com as diferentes culturas inerentes à

comunidade escolar, o que desafia à construção e estudos de metodologias que

contemplem a realidade local vivenciada pelos educandos. Da mesma forma, a

relação interdisciplinar entre os diversos setores que integram a escola também



incentiva as futuras pedagogas à percepção da ação dialógica como instrumento

constituinte e constituidor da realidade sócio-educativa. Durante as conversas e

discussões sobre a prática em sala de aula, os acadêmicos revelam-se educadores

e aprendentes em permanente prontidão à reflexão, o que nos traz a compreensão

da inconclusão inerente a todo indivíduo, e a sua constante capacidade em aprender

e ser mais. É necessário ressaltar de como a prática influencia nas escolhas, no

caso daquilo que não se quer fazer ao longo da prática docente, durante sua prática

uma futura pedagoga diz: “Tenho noção do jeito que não quero agir em sala de aula,

mas qual metodologia usar ainda tenho dúvidas. Acredito que a experiência esta me

ajudando a perceber qual linha seguir. Na realidade eu acredito que não há uma

receita pronta para dar aula..” Consideramos que o processo de aprendizagem das

futuras educadoras dá-se na forma dinâmica de construção e reconstrução

permanente dos saberes provenientes dos estudos teóricos em articulação com o

vivenciar cotidiano da experiência educativa. Sendo assim, a cada dia que passa

entendemos o quão importante está sendo a ação extensionista em nossa formação

como educadoras principalmente ao revelarmos a importância do repensar contínuo

da prática pedagógica e da possibilidade infinita da construção de aprendizagens e

da aproximação do que é estudado nos teóricos da educação da pratica educativa

da realidade, constituindo assim futuros educadores críticos, reflexivos e sujeitos

ativos dos contextos educacionais.


