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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral mapear ações de extensão desenvolvidas pela UFVJM 

para a formação continuada dos profissionais da educação básica no período de 2013 a 2016, 

buscando verificar se essas ações têm atendido o território de atuação da UFVJM. O 

referencial teórico aborda a questão das Políticas Públicas e da Formação dos Profissionais da 

Educação a partir dos seguintes temas: a) História da formação de professores no Brasil; b) 

Formação inicial e continuada de professores no Brasil; c) Modelos de formação de 

professores: d) Gestão democrática no Brasil; e) Formação de gestores pedagógicos; f) 

Histórico da Extensão Universitária no Brasil e na UFVJM. A metodologia concentrou-se na 

pesquisa documental, no levantamento de ações de extensão registradas na Pró-Reitoria de 

Extensão – PROEXC/UFVJM durante o período que analisamos. A abordagem qualitativa 

destes documentos foi realizada em três momentos: seleção dos documentos, acesso e a 

análise. Após a análise dos registros de ações na PROEXC, optou-se por pesquisar todas as 

ações de extensão para formação continuada dos profissionais da educação básica, 

considerando a contribuição que esta pesquisa trará para a Instituição objeto de estudo. A 

partir de tal processo, chegou-se a duas categorias de análise e à definição dos eixos temáticos 

norteadores da discussão. A primeira aborda a institucionalização da extensão como um 

caminho para a formação continuada dos profissionais da educação em território brasileiro e 

na UFVJM. A segunda aponta possíveis relações entre as políticas públicas nacionais e 

estaduais para a formação continuada e as atividades extensionistas da UFVJM. O estudo 

demonstrou que a formação continuada dos Profissionais da Educação Básica foi contemplada 

nas ações de Extensão Universitária da UFVJM no período de 2013 a 2016. Evidenciou-se, 

também, que as temáticas tratadas nas referidas ações desvelam, entre outras questões, uma 

aparente relação e/ou interação com as políticas públicas nacionais e estaduais vigentes, 

especialmente no que diz respeito à interdisciplinaridade, que abre a possibilidade de diálogo 

da educação com as diferentes áreas do conhecimento, atendendo assim às Diretrizes da 

Extensão da UFVJM e possibilitando um diálogo multi, inter e transdisciplinar com a 

comunidade acadêmica. 

 

 

Palavras chave: Extensão Universitária. Políticas Públicas. Formação continuada dos 

profissionais da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research has the general objective of mapping extension actions developed by UFVJM 

for the continuing education of primary education professional, from 2013 to 2016, seeking to 

verify if these actions have served the action field of UFVJM. The theoretical framework 

addresses the issue of Public Policies and teacher education from the following themes: a) 

History of teacher education in Brazil; b) Initial and continuing teacher education in Brazil; c) 

Teacher training models; d) Democratic management in Brazil; e) Pedagogic managers 

education; f) History of university extension in Brazil and at UFVJM. We focused the 

methodology on documentary research, in the survey of extension actions registered in Pro-

Rectory of Extension - PROEXC / UFVJM, during the period analyzed. The qualitative 

approach of these documents was carried out in three moments: document selection, access 

and analysis. After analyzing the records of extension actions in PROEXC, we decided to 

research all extension actions related to continued education of teachers, considering the 

contribution that this research will bring to the Institution under study. From this process, two 

categories of analysis and the definition of the thematic axes of the discussion were reached. 

The first deals with the legalization of extension as a path for the continued education of 

teachers in Brazil and at UFVJM. The second one points out possible relations between 

national and state public policies for continued education and UFVJM extension activities. 

This study demonstrated that the continued education of basic teachers was contemplated in 

the UFVJM extension actions from 2013 to 2016. It was also pointed out that the topics 

covered by these actions reveals, among other issues, an apparent relationship and/or 

interaction with current national and state public policies, especially with regard to 

interdisciplinarity, which opens the possibility of dialogue between the fields of education and 

other areas of knowledge, therefore meeting the guidelines of UFVJM´s Extension and 

enabling a multi, inter and transdisciplinary dialogue with the academic community. 

 

Key words: University Extension. Public Policies. Teachers Continued Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo encontra-se vinculado à linha de pesquisa “Educação, Sujeitos, 

Sociedade, História da Educação e Políticas Públicas” do Programa de Pós-Graduação em 

Educação e ao Programa Educacional de Cooperação Interinstitucional entre entes públicos: 

formação dos profissionais da Educação Básica do Vale do Jequitinhonha. Tem como 

temática a formação dos profissionais da educação básica proporcionada por cursos de 

extensão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM.  

O interesse por tal temática está relacionado à trajetória profissional da 

pesquisadora, quando, em 2009, foi nomeada para assumir o cargo público de assistente em 

administração na UFVJM. Na rotina diária do trabalho, no desempenho do cargo de natureza 

administrativa, sempre foi possível presenciar várias reuniões, encontros e seminários com 

falas sobre a formação do professor, que consistiam: na criação de um projeto pedagógico; os 

requisitos necessários para a construção de um currículo; as ementas das disciplinas; os planos 

de ensinos; bem como afirmativas dos coordenadores de curso de que as atividades 

administrativas da coordenação não deixavam espaço e tempo necessário para as discussões 

pedagógicas, que demandavam um estudo pormenorizado e debates democráticos nos espaços 

coletivos da academia.  

Em virtude das experiências adquiridas, surgiu o interesse da pesquisadora sobre a 

formação dos profissionais da educação básica que culminou nesta pesquisa. Partindo do 

exposto, o presente estudo apresenta como problemática norteadora a seguinte indagação: As 

ações de formação continuada dos profissionais da educação básica desenvolvidas pela 

extensão têm atendido o território de atuação da UFVJM? 

Para responder à questão problema, o objetivo geral consistiu em mapear ações de 

extensão desenvolvidas pela UFVJM para formação continuada dos profissionais da educação 

básica no período de 2013 a 2016. Considerando o desenvolvimento do objetivo geral foram 

elaborados os seguintes objetivos específicos: 1.  Mapear as políticas públicas de formação 

continuada para os profissionais da educação em nível nacional e estadual; 2. Apresentar uma 

breve descrição do processo de institucionalização da Extensão na UFVJM; 3. Identificar na 

UFVJM as ações de extensão de formação continuada para os profissionais da educação; 4. 

Identificar quais municípios têm sido priorizados pela UFVJM na oferta de ações de extensão 

para formação dos profissionais da educação. 

A legislação educacional que trata da formação dos profissionais da educação 

situa uma ação de formação em duas perspectivas: a inicial e a continuada. Nesse sentido, 
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tendo em vista o objeto da pesquisa, fez-se necessário delimitar, dentre o universo dos 

processos de formação dos profissionais da educação, aqueles que se direcionam de forma 

específica à formação de gestores pedagógicos. 

Com efeito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, em seu art. 61 discrimina como categorias de trabalhadores que 

se devem considerar profissionais da educação: os professores habilitados em nível médio ou 

superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

trabalhadores em educação portadores de diploma de Pedagogia, com habilitação em 

Administração, Planejamento, Supervisão, Inspeção e Orientação Educacional, ou com títulos 

de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; os trabalhadores em educação portadores de 

diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 

As Diretrizes da Educação Básica, Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 

considera como profissionais do magistério da educação básica, aqueles que exercem 

atividades de docência e demais atividades pedagógicas, incluindo a gestão educacional dos 

sistemas de ensino e das unidades escolares de educação básica, nas diversas etapas e 

modalidades de educação (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de 

jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação 

escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação à distância) e 

possuem a formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). 

Diante da delimitação dos prováveis profissionais da educação que poderão se 

habilitar a cargos do magistério e, observando que a atuação dos mesmos vai além da 

docência, bem como, constatando-se a necessidade da formação inicial e continuada dos 

profissionais, a presente pesquisa pretende buscar contribuições nos estudos desenvolvidos 

por autores (as) de acordo com as seguintes temáticas: a) História da formação de professores 

no Brasil: Saviani (2009), Santos (2003) e Romanelli (1995); b) Formação inicial e 

continuada de professores no Brasil: Borges (2012), Gatti (2008), Ribeiro (2009), Veiga 

(2008), Gonçalves (1995), Mizukami (2002), Candau (1996); c) Modelos de formação de 

professores: Pimenta (2006), Perrenoud (2002), Nóvoa (1995), Giroux (1997); d) Gestão 

democrática no Brasil: Ferreira (2013), Cury (2007), Luck (2006), Colombo (2004); e) 

Formação de gestores pedagógicos: Pinto (2011), Santos (2008). 

Pretende-se também utilizar e analisar textos legais que tratam da formação dos 

profissionais da Educação Básica e da gestão democrática.  



25 

 

Uma vez esclarecida a questão central da pesquisa, cabe mencionar o que se 

entende por formação inicial e continuada. O primeiro termo refere-se à jornada formativa 

que “ocorre em uma instituição de ensino especializada, momento em que o indivíduo se 

aproxima dos saberes necessários à prática e à competência para o desempenho da sua 

profissão” (VEIGA, 2008, p.15). 

Por sua vez, a formação continuada compreende dimensões coletivas, 

organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e 

valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 

programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na 

educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 

busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente. 

(BRASIL – MEC, 2015). 

Nesse sentido, além da distinção necessária entre os dois termos e da 

contextualização histórica da temática em discussão, faz-se necessária também uma breve 

síntese do processo histórico de formação de professores no Brasil e os modelos adotados, 

com maior ênfase na contextualização do surgimento do modelo da gestão educacional 

democrática, tendo em vista que tais modelos se tornaram referência para a formação dos 

demais profssionais da educação.  

Por conseguinte, a presente dissertação estará organizada em quatro capítulos. O  

primeiro, intitulado “Políticas Públicas e a Formação dos Profissionais da Educação: em 

destaque a formação dos professores e gestores pedagógicos no Brasil” terá como objetivo 

caracterizar os “profissionais da educação” e apresentar brevemente o processo histórico de 

formação de professores no Brasil e os seus modelos. O assunto foi tratado desde o Império 

até o contexto pós-Constituição de 1988, e dividido em seis períodos históricos na concepção 

dos autores Saviani (2009), Santos (2003) e Romanelli (1995). Os períodos históricos são 

representados pelos seguintes marcos: “Ensaios Intermitentes de Formação de Professores 

(1827-1890); Estabelecimento e expansão das Escolas Normais no Brasil (1890-1932); 

“Processo de reorganização dos institutos de educação” (1932-1939); “Organização e 

implantação dos cursos de Pedagogia e de Licenciatura e consolidação no padrão das Escolas 

Normais (1939-1971)”; “Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de 

Magistério (1971-1996)” e o “Advento dos Institutos de Educação e das Escolas Normais 

Superiores” (1996-2006). 

No segundo capítulo, denominado “A Extensão Universitária no Brasil”, será 

discutida a temática, apresentada a institucionalização da extensão na UFVJM e o 
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mapeamento das ações, bem como, a apresentação dos programas de apoio e fomento 

institucionais. Neste capítulo observou-se que novembro de 1987, em Brasília, foi um marco 

decisivo para a extensão universitária, pois foi o momento em que se deu a criação do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX, 

hoje “Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas 

Brasileiras”. Para o FORPROEX a Extensão Universitária foi entendida como um processo 

educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. 

As políticas institucionais de Extensão Universitária da UFVJM surgiram das 

discussões do FOREXT e a sua institucionalização ocorreu a partir da criação da Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura (PROEXC), em 2008. Regimentalmente a pró-reitoria, localizada na 

cidade de Diamantina, foi constituída por meio da Resolução nº 14- CONSU, de 3 de agosto 

de 2012. 

No terceiro capítulo, intitulado “Pressupostos metodológicos orientadores da 

pesquisa”, apresenta-se a opção metodológica da investigação, ou seja, o tipo de 

procedimento, a natureza documental da bibliografia e o método. Na abordagem da 

problemática da pesquisa serão utilizados os instrumentos da pesquisa básica. Quanto ao 

método optou-se por uma abordagem qualitativa e pela pesquisa documental. 

Para o tratamento das informações, buscar-se-á apoio no método de análise de 

conteúdo, para Franco (2005, p.13), “o ponto de partida da análise é a mensagem, seja ela 

verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada, 

que tem por objetivo a compreensão”. Prevê ainda a análise de conteúdos que será realizada 

em três momentos: a seleção dos documentos, o acesso a eles e a análise.  

No quarto capítulo, “Análise e discussão”, no que se refere às categorias de 

análise delimitaram-se duas: “A legalização da extensão como um caminho para a formação 

continuada dos profissionais da educação em território brasileiro e na UFVJM” e “Possíveis 

relações entre as políticas públicas nacionais e estaduais para a formação continuada e as 

atividades extensionistas da UFVJM”. 

Por fim, as considerações finais serão apresentadas a partir de respostas e novos 

questionamentos produzidos a partir do estudo das duas categorias de análise acima 

mencionadas. 



27 

 

CAPÍTULO I – POLÍTICAS PÚBLICAS E A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO: EM DESTAQUE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E 

GESTORES PEDAGÓGICOS  NO BRASIL 

 

A formação de professores pode desempenhar um papel importante 

na configuração de uma nova profissionalidade docente, estimulando 

a emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e 

de uma cultura organizacional no seio das escolas (Nóvoa, 1992). 

 

 

Segundo a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada, compreende-se por profissionais do magistério da educação básica: 

 

aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades pedagógicas, 

incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares de 

educação básica, nas diversas etapas e modalidades de educação (educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, 

educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação 

do campo, educação escolar quilombola e educação a distância), e possuem a 

formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 2015, p.4). 

 

Nessa lógica, a formação continuada dos profissionais do magistério é uma 

importante estratégia para a criação e reestruturação de modelos educacionais. Segundo 

Dourado (2015, p.312), a formação “compreende dimensões coletivas, organizativas, bem 

como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de 

extensão, grupos de estudos e reuniões pedagógicas”.  

A partir disso, a seção a seguir apresentará um breve processo histórico de 

formação de professores no Brasil. 

 

1.1 Um breve processo histórico de formação de professores no Brasil 

 

Com a publicação, em 2006, pelo Conselho Nacional de Educação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, a formação 

para exercer o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

passou a ser responsabilidade exclusiva do curso de Pedagogia. Nesse sentido, o pedagogo 

constituiu-se profissional licenciado para o magistério nessas duas etapas da Educação Básica. 
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No entanto, a atuação destes profissionais vai além da docência, pois, conforme as 

Diretrizes Curriculares têm como atribuições: 

 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 

para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 
(...) 
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 

e experiências educativas escolares e não-escolares; produção e difusão do 

conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares 

e não-escolares.  
Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 
 (...) 
XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando 

eavaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-

escolares (BRASIL, 2006, p. 2). 
 

 

Ainda, a LDBEN nº 9.364/96 no artigo 64 define que, a formação de profissionais 

de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional 

para a educação básica será feita em cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional (BRASIL, 1996). 

Diante das atribuições apontadas, percebe-se então a importância desse 

profissional que, além de atuar como professor nas duas etapas iniciais e na Educação Básica, 

ainda tem, como alternativa, a atuação em atividades relacionadas aos processos de Gestão 

Educacional.  

Nessa direção, é oportuno pensar na formação inicial (graduação ou pós-

graduação) desse profissional, pois ela é fundamental para que ele possa contribuir 

efetivamente para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, seja como docente ou 

como gestor, ambos com o enfoque na escola participativa e de qualidade. 

Todavia, nessa investigação, antes de discutir a política pública de formação de 

gestores pedagógicos, cabe lançar mão de um breve resgaste histórico da formação de 

professores no Brasil, considerando a premissa de que os conhecimentos adquiridos pelo 

profissional da educação tem origem na sua formação inicial e continuada para o exercício da 

profissão. 
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Nesse sentido, a produção do trabalho seguirá uma lógica estrutural iniciando-se 

com a apresentação de uma síntese do contexto histórico da formação de professores no 

Brasil, desde o Império até o contexto pós-Constituição de 1988. Com o objetivo de 

contextualizar a importância da formação desses profissionais delineia-se aqui seis períodos 

históricos na concepção dos autores Saviani (2009), Santos (2003) e Romanelli (1995), 

considerados referencial complementar e que aparecerão no decorrer da pesquisa. 

Com efeito, cabe destacar que os pressupostos, que fundamentam o marco teórico 

norteador da pesquisa em questão, estão pautados por Saviani (2009), que pontua os marcos 

históricos da formação de professores no Brasil desde o ano de 1827, com os ensaios 

intermitentes, até 2006, quando as novas diretrizes curriculares do curso de Pedagogia foram 

homologadas. No caso da autora Otaíza Romanelli (1995), sua contribuição apresentará a 

construção histórica da formação de professores nos períodos de 1930 a 1973, indicando os 

fatores que interferem e/ou interferiram na construção do sistema educacional no Brasil. 

Para tratar do contexto pós-Constituição de 1988 utilizar-se-á os pressupostos de 

Cury (2007), que aborda a gestão democrática como princípio da educação nacional. O 

referido autor provoca a discussão no sentido de repensar a formação básica dos profissionais 

do ensino em busca da gestão escolar pautada na qualidade. Já os pressupostos de Santos 

(2003) apresentarão a inserção da discussão sobre a educação brasileira nos marcos legais, em 

especial, a Constituição, de forma a contemplar a conceituação e esboço histórico.  

Assim, para Saviani (2009, p.143-144), no Brasil, “a questão do preparo de 

professores emerge de forma explícita após a independência, quando se cogita da organização 

da instrução popular”. A formação de professores se encontra organizada nos seguintes 

períodos históricos: 1827 a 1890, 1890 a 1932; 1932 a 1939; 1939 a 1971; 1971 a 1996; 1996 

a 2006.  

O primeiro período, de 1827 a 1890, na perspectiva de Saviani (2009), é 

apresentado como os “Ensaios Intermitentes de Formação de Professores”. Durante o período 

colonial, desde os colégios jesuítas, passando pelas aulas régias1 implantadas pelas reformas 

                                                 

1 As aulas régias compreendiam o estudo das humanidades, sendo pertencentes ao Estado e não mais restritas à 

Igreja - foi a primeira forma do sistema de ensino público no Brasil. Apesar da novidade imposta pela Reforma 

de Estudos realizada pelo Marquês de Pombal, em 1759, o primeiro concurso para professor somente foi 

realizado em 1760 e as primeiras aulas efetivamente implantadas em 1774, de Filosofia Racional e Moral. Em 

1772 foi criado o Subsídio Literário, um imposto que incidia sobre a produção do vinho e da carne, destinado à 

manutenção dessas aulas isoladas. Na prática o sistema das Aulas Régias pouco alterou a realidade educacional 

no Brasil, tampouco se constituiu numa oferta de educação popular, ficando restrita às elites locais. Ao rei cabia 

a criação dessas aulas isoladas e a nomeação dos professores, que levavam quase um ano para a percepção de 

seus ordenados, arcando eles próprios com a sua manutenção. Azevedo (1943, p. 315) menciona a abertura de 

uma aula régia de desenho e de figura, em 1800, nas principais cidades da orla marítima e em algumas raras do 
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pombalinas, até os cursos superiores criados a partir da vinda de D. João VI, em 1808, não 

havia manifestação explícita sobre a necessidade de formação de professores.   

Cumpre destacar que, a reforma educacional pombalina culminou com a expulsão 

dos jesuítas das colônias portuguesas, tirando o comando da educação das mãos destes e o 

colocando nas mãos do Estado. Extintos os colégios jesuítas, o governo não poderia deixar de 

suprir a enorme lacuna que se abria na vida educacional, tanto portuguesa como de suas 

colônias.  

Para o Brasil, a expulsão dos jesuítas significou, entre outras coisas, a destruição 

da única proposta de ensino existente no país. É importante destacar que a reforma pombalina 

no Brasil não foi implementada no mesmo momento e da mesma forma que em Portugal.  

Com isso, é importante observar que foi de quase trinta anos o tempo que o 

Estado português necessitou para assumir o controle pedagógico da educação a ser oferecida 

em terras brasileiras: da completa expulsão dos jesuítas e do desmantelamento sistemático de 

seu aparelho educacional, dos métodos aos materiais didáticos, até a nomeação de um Diretor 

Geral dos Estudos que deveria, em nome do Rei, nomear professores e fiscalizar sua ação na 

colônia.  

A primeira preocupação com a formação de professores no Brasil se deu em 15 de 

outubro de 1827, “quando a Lei das Escolas de Primeiras Letras foi promulgada. Embora a 

primeira Constituição Brasileira de 1824 fosse omissa no que se refere à questão” (SAVIANI, 

2008, p.125). 

Segundo Saviani (2008, p.126), o Decreto das Escolas de Primeiras Letras, de 15 

de outubro de 1827, foi a primeira lei sobre a Instrução Pública Nacional do Império do 

Brasil. Essa primeira lei de educação no Brasil independente não deixava de estar em sintonia 

com o espírito da época. Tratava ela de difundir as luzes garantindo, em todos os povoados, o 

acesso aos rudimentos do saber que a modernidade considerava indispensáveis para afastar a 

ignorância. 

De acordo com a Lei nº 15 de outubro de 1827 das Escolas de Primeiras Letras, 

que se desdobra em 17 artigos, no seu artigo primeiro determinou a criação das Escolas de 

Primeiras Letras “em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos”.  

Cabe ressaltar que em seus artigos 4º e 5º previa a adoção obrigatória do método e 

da forma de organização preconizados pelo “ensino mútuo”. No artigo 6º estipulava o 

                                                                                                                                                         

planalto e do sertão. Em 1816 consta que o pintor Manoel da Costa Athaíde solicitou uma aula régia de desenho 

em Vila Rica, obtendo a aprovação. Disponível em: 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_aulas_regias.htm>. Acesso em: 30 out. 2018. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_aulas_regias.htm
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conteúdo a ser ensinado pelos professores, ou seja: “ler, escrever, as quatro operações de 

aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria 

prática, a gramática da língua nacional, os princípios de moral cristã e de doutrina da religião 

católica e apostólica romana proporcionada à compreensão dos meninos.” 

Nesse sentido, a Lei, ao determinar em seu artigo 4º que o ensino nas escolas 

propostas deveria ser desenvolvido pelo método mútuo, previa que os professores deveriam 

ser treinados nesse método, às próprias custas, nas capitais das respectivas províncias. 

Para Saviani (2008), o “ensino mútuo” foi: 

 

um método que já vinha sendo divulgado no Brasil desde 1808, tornou-se oficial em 

1827, ensaiando-se a sua generalização para todo o país. Proposto e difundido pelos 

ingleses Andrew Bell, pastor da igreja anglicana, e Joseph Lancaster, da seita dos 

Quakers, o método do ensino mútuo, também chamado de monitorial ou 

lancasteriano (SAVIANI, 2008, p.128). 
 

Vale ressaltar que o referido método previsto no texto da lei, chamado também de 

monitorial ou lancasteriano, baseava-se no aproveitamento dos alunos mais adiantados como 

auxiliares do professor no ensino de classes numerosas. Os alunos elevados à posição de 

monitores eram investidos de função docente. Entretanto, cumpre mencionar que a Lei das 

Escolas de Primeiras Letras não conseguiu, de fato, viabilizar a instalação de escolas 

elementares em todas as cidades, vilas e lugares populosos, como se propunha. Corroborando 

Saviani (2008), constata-se que a implantação do ensino mútuo foi o primeiro ensaio de 

formação de um sistema educacional brasileiro. 

Nessa direção, cumpre destacar que a primeira Constituição do Brasil nasceu no 

período do império, mais precisamente em 25 de março de 18242, outorgada por Dom Pedro I, 

com fortes influências europeias, determinou a gratuidade da instrução primária e fez 

previsões para que fossem criados, no país, colégios e universidades, a saber: 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.  
 

(...)  
 

XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 
 

XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das 

Sciencias, Bellas Letras, e Artes (BRASIL, 1824). 

                                                 

2 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm >. Acesso em: 12 dez. 

2016.  
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No texto da Constituição de 1824, a presença desses dois únicos dispositivos 

sobre o tema educacional indica a pequena preocupação suscitada pela matéria naquele 

momento político. Para Santos (2003, p.27), “a primeira Constituição instituiu a 

administração centralizada do ensino, sob a responsabilidade do governo central, bem como 

instituiu o ensino da religião católica como parte integrante dos currículos e programas”. 

Em 1834 foi aprovado o Ato Adicional à Constituição do Império em que o 

governo central desobrigou-se de cuidar das escolas primárias e secundárias transferindo essa 

incumbência para os governos provinciais. Estes, por sua vez, tenderam a adotar, para a 

formação de professores, a criação de Escolas Normais3 (SAVIANI, 2009). 

Essa transferência de responsabilidade, a princípio, pôde parecer um retrocesso na 

formação de professores. No entanto, esse ato de obrigar as províncias a criarem Escolas 

Normais abriu uma nova perspectiva ao proporcionar a observância das especificidades 

regionais mais de perto. 

Visando sanar o problema de formação de professores, segundo Saviani (2009), 

em 1835 foi criada a primeira Escola Normal do Brasil na Província do Rio de Janeiro.  Após 

a sua criação, esse caminho foi seguido pela maioria das províncias. Ainda no século XIX 

foram criadas escolas nos seguintes estados: 

 

Bahia, 1836; Mato Grosso, 1842; São Paulo, 1846; Piauí, 1864; Rio Grande do Sul, 

1869; Paraná e Sergipe, 1870; Espírito Santo e Rio Grande do Norte, 1873; Paraíba, 

1879; Rio de Janeiro (DF) e Santa Catarina, 1880; Goiás, 1884; Ceará, 1885; 

Maranhão, 1890. Essas escolas, entretanto, tiveram existência intermitente, sendo 

fechadas e reabertas periodicamente (SAVIANI, 2009, p.144). 

 

 

A criação das Escolas Normais tinha como expectativa uma formação específica, 

mas, contrariamente, predominou o domínio dos conhecimentos adotados, ou seja, as matérias 

ensinadas nas escolas de primeiras letras. 

Apesar de todo o esforço na implantação das escolas normais, em 1849, Couto 

Ferraz, presidente da Província do Rio de Janeiro, fechou a Escola Normal de Niterói, e a 

substituiu por professores adjuntos, pois considerava que as Escolas Normais eram muito 

                                                 

3 O Curso Normal criado em 1835 tinha o objetivo de formar professores para atuarem no magistério de ensino 

primário e era oferecido em cursos públicos de nível secundário (hoje Ensino Médio). A partir da criação 

da escola no Município da Corte, várias Províncias criaram Escolas Normais a fim de formar o quadro docente 

para suas escolas de ensino primário. Desde então o movimento de criação de Escolas Normais no Brasil esteve 

marcado por diversos movimentos de afirmação e de reformulações, mas não obstante a isso, o Ensino Normal 

atravessou a República e chegou aos anos 1940/50, como instituição pública fundamental no papel de formadora 

dos quadros docentes para o ensino primário em todo o país. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_escola_normal_no_brasil.htm>. Acesso em: 12 

dez. 2016. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_escola_normal_no_brasil.htm
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onerosas, ineficientes qualitativamente e insignificantes quantitativamente. Contudo, após dez 

anos do fechamento da Escola Normal de Niterói, ela foi reaberta em 1859 (SAVIANI, 2009). 

Um segundo período apresentado por Saviani (2009), que compreende de 1890 a 

1932, é demarcado pelo estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais no 

Brasil. Nesta ocasião, em 1890, se deu a reforma da instrução pública do estado de São Paulo, 

o que pode ser considerado como marco inicial e relevante, pois iniciou e definiu o modelo de 

organização e funcionamento das Escolas Normais. Essa reforma se estendeu para as 

principais cidades do interior do estado de São Paulo e se tornou referência para outros 

estados do país. 

Ainda, segundo o autor acima citado, a reforma da instrução pública foi marcada 

por dois vetores: “enriquecimento dos conteúdos curriculares e ênfase nos exercícios práticos 

de ensino, cuja marca característica foi a criação da escola-modelo anexa à Escola Normal – 

na verdade a principal inovação da reforma”. (Saviani, 2009, p.145). Com o término da 

monarquia, e, consequentemente, a criação do império, a nova República sofreu influência 

norte-americana. Em razão disso, é possível perceber que o novo Estado foi nomeado de 

“Estados Unidos do Brasil”.  

Foi nesse contexto histórico que a segunda Constituição do Brasil, de 24 de 

fevereiro de 1891, foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte. Para Santos (2003, 

p.28), em matéria educacional ela fixou duas importantes competências em matéria de ensino, 

ou seja, ao Congresso Nacional coube a função de, “privativamente, legislar sobre o ensino 

superior; aos estados competia legislar sobre o ensino secundário e primário e, ainda, criar e 

manter escolas primárias, secundárias e de ensino superior”, sem prejuízo de que também o 

governo federal pudesse fazê- lo. Ainda para o autor, esta Constituição determinou que o 

ensino ministrado nas escolas públicas fosse leigo ou laico, não havendo mais a 

obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. 

Segundo Romanelli (1995 p.129), em 1924, “reunia-se, no Rio de Janeiro, um 

grupo de educadores brasileiros imbuídos de ideias renovadoras sobre o ensino, para criar a 

Associação Brasileira de Educação” que teve como propósito centrar num órgão, que não era 

um órgão de classe, mas, antes, uma organização que encarnava as reivindicações que 

pretendiam sensibilizar o poder público e a classe dos educadores para os problemas mais 

cruciais da educação nacional. 

A Associação Brasileira de Educação- ABE conseguiu realizar várias conferências 

Nacionais de Educação, sendo a primeira delas em 1927, mas as mais famosas foram a IV e a 

V, das quais partiram os motivos para a redação do "Manifesto dos Pioneiros da Educação 
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Nacional". Segundo Romanelli (1995, p.130), as conferências resultaram em "debates 

acirrados em torno de questões como a gratuidade e obrigatoriedade do ensino, a laicidade, a 

coeducação e o Plano Nacional da Educação".  

Ademais, no plano ideológico, para Romanelli (1995), as conferências realizadas 

pela ABE representavam o confronto de duas correntes opostas: 

 

a dos reformadores, que se batiam pelos princípios gratuidade e obrigatoriedade do 

ensino, a laicidade, a coeducação e o Plano Nacional da Educação, e a do grupo 

chefiado pelos católicos, que viam na interferência do Estado um perigo de 

monopólio e na laicidade e coeducação, uma afronta aos princípios da educação 

católica (ROMANELLI, 1995, p.129). 

 

Por sua vez, os debates das várias conferências Nacionais de Educação realizadas 

até a redação do Manifesto dos Pioneiros, coincidiram com, seguindo uma ordem cronológica, 

o primeiro período da denominada “Era Vargas”, que vai de 1930 a 1937. Neste período 

houve algumas ações educacionais relevantes tais como: a criação do Ministério da Educação 

e Saúde Pública; a Reforma do Ensino Secundário e do Ensino Superior (1931), também 

conhecida como Reforma Francisco Campos, e o Manifesto dos Pioneiros pela Educação 

Nova (1932).  

Segundo Romanelli (1995, p.131), “assumindo o poder em fins de 1930, o 

Governo Provisório, Vargas, tratou logo de estabelecer condições de infraestrutura 

administrativa para fazer prevalecer alguns dos princípios básicos em que se fundamentava o 

novo regime”.  A Reforma Francisco Campos efetivou-se através de uma série de decretos. 

São eles os seguintes: 

1- Decreto nº 19.850 de 11/04/1931 – Cria o Conselho Nacional de Educação. 
2- Decreto nº 19.851 de 11/04/1931 – Dispõe sobre a organização do ensino 

superior no Brasil e adota o regime universitário. 
3- Decreto nº 19.852 de 11/04/1931 – Dispõe sobre a organização da universidade 

do Rio de Janeiro. 
4- Decreto nº 19.890, de 18/04/1931 – Dispõe sobre a organização do ensino 

secundário. 
5- Decreto nº 20.158, de 30/06/1931, que organiza o ensino comercial, regulamenta 

a profissão de contador e dá outras providências. 
6- Decreto nº 21.241, de 14/04/1932, que consolida as disposições sobre a 

organização do Ensino Secundário (ROMANELLI 1995 p.131). 

 

 

Em dezembro de 1931, quando se reuniu a IV Conferência Nacional da Educação, 

à qual o Governo havia solicitado a elaboração de diretrizes para uma política nacional de 

educação, a polêmica em torno do ensino leigo e da escola pública se tornou tão acirrada que 
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não houve clima, nem condições para atender ao pedido do Governo, o que configurou a falta 

de uma definição objetiva do que era e do que pretendia o movimento renovador. 

Na perspectiva de Romanelli (1995, p.131) foi então que os líderes desse 

movimento resolveram precisar seus princípios e torná-los públicos, através de um documento 

endereçado “Ao Povo e ao Governo”. Surge, pois, o “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova” elaborado por Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores brasileiros, líderes 

do movimento de renovação educacional, e publicado em 1932. Ainda para a autora 

mencionada: 

 
ele representou o auge da luta ideológica, porque, se de um lado definiu e precisou a 

ideologia dos reformadores, de outro, acabou aprofundando os debates e a polêmica 

que continuou durante a V Conferência Nacional de Educação, reunida no mesmo 

ano e durante os anos seguintes, segundo testemunho de Fernando de Azevedo 

(ROMANELLI 1995, p.144). 
 

O documento tinha por objetivo imprimir uma direção mais firme ao movimento 

renovador e definí-lo mais objetivamente, opondo-se ao empirismo das reformas parciais. O 

Manifesto surge como uma convicção abertamente definida da necessidade de se construir e 

aplicar um programa de reconstrução educacional de âmbito nacional.  Pode-se afirmar então 

que, na visão de Romanelli (1995 p.146) “o Manifesto não se opõe, mas ao contrário, parece 

apoiar as reformas que Francisco Campos estava implantando no país”. 

No terceiro período histórico de 1932 a 1939, para Saviani (2009) houve um 

processo de reorganização dos institutos de educação. Em 1932 foi criado o Instituto de 

Educação do Distrito Federal, implantado por Anísio Teixeira e dirigido por Lourenço Filho. 

Em 1933, o Instituto de Educação de São Paulo, criado por Fernando de Azevedo. Ambos sob 

inspiração do ideário da Escola Nova. 

Cabe salientar que, na concepção de Saviani (2013, p.249), o ideário da Escola 

Nova estimula a unidade de formação de professores e a unidade de espírito, defendendo que 

a formação de todos os professores, que atuam em todos os graus educacionais, deve ser 

elevada ao nível superior e incorporada às universidades.  

Com isso, ainda para o autor é possível constatar que o período ficou marcado por 

uma nova fase que se abriu com o advento dos institutos de educação, concebidos como 

espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto do ensino, mas também da 

pesquisa.  
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Na mesma direção Tanuri (2000) pontua que: 

 

os institutos de educação foram pensados e organizados de maneira a incorporar as 

exigências da pedagogia, que buscava se firmar como um conhecimento de caráter 

científico. Caminhava-se, pois, decisivamente rumo à consolidação do modelo 

pedagógico-didático de formação docente que permitiria corrigir as insuficiências e 

distorções das velhas Escolas Normais caracterizadas por “um curso híbrido, que 

oferecia, ao lado de um exíguo currículo profissional, um ensino de humanidades e 

ciências quantitativamente mais significativo (TANURI, 2000, p. 72 apud 

SAVIANI, 2009, p. 145). 

 

 

De acordo com Saviani (2009, p. 145), “com a reforma instituída pelo decreto 

3.810 de 19 de março de 1932, Anísio Teixeira se propôs a erradicar aquilo que ele 

considerava o “vício de constituição” das Escolas Normais”. Ainda, de acordo com autor, 

foram propostas as seguintes alterações no currículo na Escola de professores: 

 

transformou a Escola Normal em Escola de Professores, cujo currículo incluía, já no 

primeiro ano, as seguintes disciplinas: 1) biologia educacional; 2) sociologia 

educacional; 3) psicologia educacional; 4) história da educação; 5) introdução ao 

ensino, contemplando três aspectos: a) princípios e técnicas; b) matérias de ensino 

abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura infantil, estudos sociais e ciências 

naturais; c) prática de ensino, realizada mediante observação, experimentação e 

participação. Como suporte ao caráter prático do processo formativo, a escola de 

professores contava com uma estrutura de apoio que envolvia: a) jardim de infância, 

escola primária e escola secundária, que funcionavam como campo de 

experimentação, demonstração e prática de ensino; b) instituto de pesquisas 

educacionais; c) biblioteca central de educação; d) bibliotecas escolares; e) 

filmoteca; f) museus escolares; g) radiodifusão (SAVIANI 2009, p.145-146). 
 

 

Nesse sentido, os institutos de educação foram pensados e organizados com o 

objetivo de incorporar as exigências da Pedagogia, que buscava se firmar como conhecimento 

de caráter científico. O que nos leva a constatar que se tratou de um período que colaborou 

para a formação de professores no Brasil. 

A terceira Constituição do Brasil foi promulgada em 16 de julho de 1934 e adota 

boa parte do ideário político educacional presente no “Manifesto dos Pioneiros”, consagrando 

todo um capítulo às questões educacionais. A Carta de 1934 é a primeira a dedicar espaço 

significativo à educação, com 17 artigos, (cap. II, arts. 148 a 158) (SANTOS, 2003). 

De acordo Santos (2003, p.29), a terceira Constituição, no campo da competência 

legislativa, delegou à União as funções de legislar, privativamente, sobre diretrizes e bases da 

educação nacional, bem como a incumbiu da elaboração do Plano Nacional de Educação e de 
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fiscalizar e determinar as condições de reconhecimento de escolas secundárias e superiores. 

Coube aos estados à tarefa de difundir a educação pública em todos os graus. 

Cumpre destacar também que, quanto ao magistério, foi instituído concurso 

público de títulos e provas para o provimento de cargos oficiais, prevendo a vitaliciedade e a 

inamovibilidade dos professores concursados, a liberdade de cátedra e o ensino religioso 

como parte integrante nos horários das escolas oficiais, porém, como disciplina facultativa. 

No tocante aos recursos financeiros para o financiamento da educação, de acordo 

com Santos (2003, idem), a terceira Constituição determinou que “a União e os municípios 

deveriam contribuir com 10% da renda resultante de impostos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e os estados e Distrito Federal com 20%”. 

Segundo Saviani (2009), com a organização e implantação dos cursos de 

Pedagogia e de outras licenciaturas e a consolidação do padrão das Escolas Normais ocorrida 

entre os anos de 1939 a 1971, quarto período histórico, os Institutos de Educação do Distrito 

Federal e de São Paulo foram elevados ao nível universitário, embora em 1934 o Instituto 

paulista já estivesse incorporado à Universidade de São Paulo.  Em seguida, em 1935, o 

Instituto carioca foi incorporado à Universidade do Distrito Federal (o Rio de Janeiro era a 

capital naquela época). Nesse período organizaram-se os cursos de formação de professores 

para as escolas secundárias, que se espalharam por todo país. 

De acordo com Santos (2003, p.29), a quarta Constituição do Estado Novo foi 

outorgada pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de novembro de 1937 e foi claramente 

inspirada nas constituições de regimes fascistas europeus. Ampliou a competência da União 

para "fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes a que 

deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da juventude" (art. 15, IX). 

Ainda convém lembrar que, de acordo com o mesmo autor, em termos gerais, a 

quarta Constituição concedeu privilégios ao ensino particular – ficando o Estado com a 

função suplementar das deficiências regionais e locais – e, além disso, não determinou verbas 

específicas para a educação e o ensino.  

Na mesma direção criou o ensino particular para atender às classes menos 

privilegiadas, isto é, criou-se a escola para os pobres, institucionalizando a dicotomia, que na 

prática sempre existiu, de escolas para os pobres e escolas para os ricos. 

Por meio do Decreto-Lei 1.190, de 4 de abril de 1939, se deu a organização 

definitiva da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, compondo o modelo 



 

 

38 

que ficou conhecido “esquema 3+1”4 adotado na organização dos cursos de licenciatura e 

Pedagogia. 

Os cursos de licenciatura formavam professores para ministrar as várias 

disciplinas que compunham os currículos das escolas secundárias; o curso de Pedagogia 

formava os professores para exercer a docência nas Escolas Normais. 

Cumpre ressaltar que, segundo Saviani (2009, p.146), nos cursos vigorava “o 

esquema de três anos para o estudo das disciplinas específicas, ou seja, os conteúdos 

cognitivos ou ‘os cursos de matérias’, na expressão de Anísio Teixeira, e um ano para a 

formação didática”.  

Em 1946, foi aprovado em âmbito nacional o Decreto-Lei nº 8.530, de 2 de 

janeiro, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal. Para Saviani (2009), o curso 

normal passou a ter a seguinte estrutura, “em simetria” com os demais cursos de nível 

secundário, dividido em dois ciclos: 

 

o primeiro correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário e tinha duração de 

quatro anos. Seu objetivo era formar regentes do ensino primário e funcionaria em 

Escolas Normais regionais. O segundo ciclo, com a duração de três anos, 

correspondia ao ciclo colegial do curso secundário. Seu objetivo era formar os 

professores do ensino primário e funcionaria em Escolas Normais e nos institutos de 

educação. Estes, além dos cursos citados, contariam com jardim de infância e escola 

primária anexos e ministrariam também cursos de especialização de professores 

primários para as áreas de Educação Especial, Ensino Supletivo, Desenho e Artes 

aplicadas, música e canto e cursos de administradores escolares para formar 

diretores, orientadores e inspetores escolares (SAVIANI 2009, p.146.147). 

 
 

Os cursos normais como os de licenciatura e Pedagogia dispensaram a exigência 

de escolas laboratório, centralizando a formação no aspecto profissional garantido por um 

currículo composto por um conjunto de disciplinas a serem frequentadas pelos alunos. Logo, 

o processo de formação docente foi incorporado sob a égide do modelo dos conteúdos 

culturais cognitivos. 

                                                 

4 Quando o curso de Pedagogia foi criado, em 1939, ele não era uma licenciatura. Para o pedagogo ser professor, 

tinha que fazer o curso de Didática, de um ano. Era o modelo bacharelado mais licenciatura, o chamado esquema 

3+1. O aluno fazia três anos de um currículo específico, mais o curso de didática com a duração de um ano e era 

licenciado em quê? Ia lecionar onde? Nem mesmo nas escolas normais, porque a Lei Orgânica do Ensino 

Normal, de 1946, não especificou que a condição para ser professor da escola normal era ter licenciatura em 

pedagogia. O pedagogo tinha que competir com os outros que também podiam lecionar lá pela tradição. Quem 

podia ocupar as cadeiras das escolas normais, que preparavam os professores primários, eram os intelectuais da 

época, os profissionais de direito, medicina, engenharia. Também podiam lecionar os padres que tinham 

formação em teologia e filosofia, além dos demais licenciados da nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

O curso de Pedagogia só veio a se firmar depois, com a LDB 4.024/61, quando se configurou como curso que 

licenciava para o magistério das disciplinas pedagógicas das escolas normais (SAVIANI 2009, p.145). 
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Na esfera constitucional, na visão de Santos (2003, p.30), a quinta Constituição 

foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte em 18 de setembro de 1946, e retoma 

o espírito da Constituição de 1934, apresentando algumas novidades. Dentre elas, em matéria 

de competência legislativa, incumbiu à União de, privativamente, legislar sobre diretrizes e 

bases da educação nacional, incumbiu aos estados e ao Distrito Federal organizar seu ensino e 

determinou que a União tivesse caráter supletivo de ajuda nos limites das deficiências locais. 

O autor mencionado esclarece que esta Constituição definiu a Educação como um 

direito de todos e um dever do Estado e da Família, estabeleceu a existência de escolas 

oficiais para todos os graus, permitiu à iniciativa privada manter suas escolas, desde que 

respeitassem as leis, e instituiu a assistência educacional aos alunos carentes para assegurar-

lhes igualdade de condições para sua frequência às aulas. 

No quinto período histórico exposto por Saviani, que compreende de 1971 a 1996, 

houve a substituição da Escola Normal pela habilitação específica de Magistério. Nesse 

período, marcado pelo golpe militar em 1964, o campo educacional exigiu adequações na 

legislação de ensino.  

Na esfera constitucional, na visão de Santos (2003, p.31), a sexta Constituição de 

21 de janeiro de 1967, de inspiração militar, com limitação do poder da sociedade civil na 

escolha de seus governantes, foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte. O 

governo militar, dentre outras medidas, valorizou a privatização do ensino, fornecendo 

assistência técnica e financeira às escolas particulares e ampliou a obrigatoriedade do ensino 

fundamental para a faixa etária dos 7 aos 14 anos. Em termos de financiamento, instituiu a 

gratuidade somente para o ensino primário e aboliu os percentuais de verbas para a educação 

previstos na Constituição anterior, sem fixar novos índices.  

Nessa direção, contou com a Emenda Constitucional nº 01/69, que reformulou 

quase toda a Constituição de 1967, mas manteve os retrocessos em matéria de filosofia e 

política educacionais, tendo eliminado a liberdade de cátedra e restringido ainda mais a 

vinculação orçamentária para o ensino. Neste caso, apenas os municípios ficaram com a 

incumbência de aplicar 20% de seus impostos para a educação.  

Santos (2003, p.31) chama a atenção para outra Emenda Constitucional, em 1983, 

conhecida como Emenda Calmon5. Ela restaurou a vinculação de recursos e determinou à 

                                                 

5 A história da vinculação constitucional de recursos para o ensino é bastante conhecida. A vinculação foi 

estabelecida na Constituição de 1934, três anos depois retirada pelo Estado Novo e restabelecida na Carta liberal 

de 1946. Permaneceu em vigor até a outorga da reforma Constitucional de 1967, pelo regime autoritário, que a 

eliminou. Na nova reforma outorgada de 1969 (Emenda constitucional nº 1/89), passou a ser aplicável apenas ao 
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União o repasse de 13% e, aos estados e municípios, 25% de seus impostos aplicados em 

educação. 

Em 1971 na esfera infraconstitucional foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) nº 5.692 que modificou a nomenclatura dos ensinos primário 

e médio, alterando para primeiro e segundo grau. Nessa nova estrutura implantada as Escolas 

Normais desapareceram e, em seu lugar, foi instituída a habilitação específica de 2º grau para 

o exercício do magistério de 1º grau. 

Para o ensino de 1º grau e para o de 2º grau, a LDBEN nº. 5.692/71 previu a 

formação de professores em nível superior, em cursos de licenciatura curta (3 anos de 

duração) ou plena (4 anos de duração). No tocante ao curso de Pedagogia, além da formação 

de professores para Habilitação Específica de Magistério (HEM), foi dada a atribuição de 

formar os especialistas em Educação, ou seja, os diretores de escola, orientadores 

educacionais, supervisores escolares e inspetores de ensino. 

Em 1972, o Ministério da Educação - MEC através do Parecer nº 349/72 (Brasil-

MEC-CFE, 1972), aprovado em 6 de abril de 1972, registrou que a habilitação específica do 

Magistério foi organizada em duas modalidades básicas: 

 

uma com a duração de três anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª 

série; e outra com a duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao magistério 

até a 6ª série do 1º grau. O currículo mínimo compreendia o núcleo comum, 

obrigatório em todo o território nacional para todo o ensino de 1º e 2º graus, 

destinado a garantir a formação geral; e uma parte diversificada, visando à formação 

especial. O antigo curso normal cedeu lugar a uma habilitação de 2º Grau. A 

formação de professores para o antigo ensino primário foi, pois, reduzida a uma 

habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um quadro de 

precariedade bastante preocupante (SAVIANI 2009, p.146.147). 
 

 

Em 1982 o governo lançou o projeto Centros de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério (CEFAMs), que teve o caráter de “revitalização da Escola Normal” segundo 

Cavalcante, (1994, p. 59, 76 e 123, apud Saviani 2009, p. 147), dada a evidência e gravidade 

dos problemas. Esse período, segundo Silva (2003, p.68 e 79 apud Saviani 2009, p.148), 

desencadeou um amplo movimento pela reformulação dos cursos de Pedagogia e licenciaturas 

                                                                                                                                                         

ensino primário dos municípios. No caso do autoritarismo, em 1983, a vinculação foi plenamente reestabelecida 

através da Emenda Constitucional nº 24. Esta determinava que 13%, no mínimo, da receita de impostos da União 

fosse aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino e que pelos menos 25% desse tipo de receita dos 

estados e municípios tivesse idêntica destinação. A Emenda foi popularizada com o nome de seu autor, Sen. João 

Calmon, e celebrada como uma conquista importante para a garantia de pisos mínimos e de maior estabilidade 

de recursos para o ensino. Promulgada no final de 1983, a Emenda Calmon poderia – e deveria ser tomada em 

conta pelo executivo da União e pelo Congresso Nacional na feitura do orçamento para o ano seguinte 

(VELLOSO, 1990, p.21). 
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que adotaram o princípio da “docência como a base da identidade profissional de todos os 

profissionais da educação”. 

Por fim, a atual Constituição brasileira, promulgada pela Assembleia Nacional 

Constituinte em 5 de outubro de 1988, é a mais extensa de todas em matéria de Educação, 

sendo apresentada em dez artigos específicos (arts. 205 a 214) e com previsão em quatro 

outros dispositivos (arts. 22, XXIV, 23, V, 30, VI, e arts. 60 e 61 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT).  

Percebe-se que o significado do texto, em sintonia com o momento de abertura 

política, é o de uma "Constituição Cidadã" que propõe a incorporação de sujeitos 

historicamente excluídos do direito à educação, expressa no princípio da "igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola" (art. 206, I). A Carta trata da Educação em 

seus diferentes níveis e modalidades, abordando os mais diversos conteúdos. 

Para Santos (2003, p.33), a Constituição trouxe as seguintes conquistas: a 

educação como direito público subjetivo (art. 208, § 1º); o princípio da gestão democrática do 

ensino público (art. 206, VI); o dever do Estado em prover creche e pré-escola às crianças de 

0 a 6 anos de idade (art. 208, IV); a oferta de ensino noturno regular (art.208, VI); o ensino 

fundamental obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso em idade 

própria (art. 208, I) e o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências 

(art. 208, III). 

Na mesma direção, o autor pontua que esta é a primeira Constituição a tratar da 

autonomia universitária, estabelecendo que "as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão" (art. 207). 

No campo da competência legislativa a Constituição de 1988 mantém a 

competência privativa da União para "legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional" 

(art. 22, XXIV) e compartilhada com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para 

"proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência" (art. 23, V).  

Na perspectiva do financiamento da Educação, a Constituição determinou que 

cabe à União organizar e financiar "o sistema federal de ensino e o dos Territórios" e prestar 

"assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o 

desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade 

obrigatória" (art. 211, § 1º). 

Quanto aos municípios é atribuída a manutenção, "com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, os programas de educação pré-escolar e de ensino 



 

 

42 

fundamental" (art. 30, VI) e a orientação reforçada na determinação de sua atuação prioritária 

no ensino fundamental e pré-escolar (art. 211, § 2º). 

Finalmente, o último período apresentado pelo autor de 1996 a 2006, foi marcado 

pelo Advento dos Institutos Superiores de Educação e das Escolas Normais Superiores. Em 

20 de dezembro de 1996 a nova LDBEN foi promulgada, incluindo como alternativa aos 

cursos de Pedagogia e licenciatura os Institutos Superiores de Educação e as Escolas Normais 

Superiores. 

Na visão de Saviani (2009), a LDBEN sinalizou para uma política educacional 

tendente a efetuar o nivelamento por baixo. Esse nivelamento acontecia porque os institutos 

superiores de educação emergiram como instituições de nível superior de segunda categoria, 

provendo uma formação mais aligeirada, mais barata, por meio de cursos de curta duração. 

Em 2006 foram homologadas as novas diretrizes curriculares do curso de 

Pedagogia. Logo, na concepção de Saviani (2009, p. 148), a questão pedagógica até hoje não 

encontrou um encaminhamento satisfatório, ou seja, “as sucessivas mudanças não lograram 

estabelecer um padrão consistente de preparação docente face aos problemas enfrentados pela 

educação do país”. 

Levando-se em consideração esse breve resgaste histórico, feito com o intuito de 

compreender melhor a formação de professores através dos períodos demarcados por 

Demerval Saviani (2009), é possível constatar que, ao longo dos últimos séculos, as mudanças 

sequenciais trazidas apontam um quadro de descontinuidade e rupturas.  Analisando a questão 

pedagógica é possível observar que, foi caminhando lentamente até aparecer como posição 

central nos ensaios de reformas na década de 1930.  

Outra constatação importante, ao apresentar o contexto histórico da formação de 

professores, se deu na tentativa de resgatar da história o marco inicial da implementação da 

política pública de formação continuada de gestores pedagógicos.  Nesse sentido, foi possível 

constatar que em 1971, com a promulgação da LDBEN nº 5.692 – que propôs a alteração no 

tocante ao curso de Pedagogia e que previa a formação de professores para habilitação 

específica de Magistério (HEM) – foi dada a atribuição de formarem-se os especialistas em 

Educação, ou seja, os diretores de escola, orientadores educacionais, supervisores escolares e 

inspetores de ensino.  

Desse modo, ficou evidenciado que a primeira tentativa de qualificação dos 

especialistas da educação no Brasil se deu no ano 1971, assim como se deu também a sua 

atual concepção, intitulados profissionais da Educação. 
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1.2 Formação de gestores pedagógicos no Brasil: contexto pós Constituição de 1988 

 

No Brasil as políticas educacionais vêm sendo marcadas por várias mudanças, 

sendo que, a partir da promulgação da Constituição de 1988 houve uma determinação pela 

entrada em vigor da LDBEN nº. 9394/96, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

brasileira, bem como o Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº 10.172/2001. A partir 

desse momento, é possível observar uma abertura de espaços para repensar a educação 

embasados nos princípios de gestão democrática, deixando de lado posturas centralizadoras 

que individualizavam o âmbito educacional em outras décadas.  

Com isso, para Cury (2007), a gestão democrática como princípio da educação 

nacional significa: 

 

presença obrigatória em instituições escolares públicas, é a forma dialogal, 

participativa com que a comunidade educacional se capacita para levar a termo um 

projeto pedagógico de qualidade e da qual nasçam “cidadãos ativos” participantes da 

sociedade como profissionais compromissados (CURY 2007, p.489). 
 

Ainda para o autor, em qualquer circunstância, “a qualidade supõe professores do 

ensino com sólida formação básica, aí compreendidos o domínio dos métodos e técnicas de 

ensino e o acesso à educação continuada, presencial ou à distância” (CURY 2007, p.488), o 

que aciona a necessidade de se pensar uma formação dos profissionais da educação de 

qualidade. 

Relativamente à questão da gestão democrática, a LDBEN 9394/966 preceitua, em 

seu artigo 3º, inciso VIII, que o ensino será ministrado com base no princípio da “gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” 

(BRASIL, 1996). 

Ainda destacando a LDBEN nº 9394/96, constata-se que existe margem para uma 

maior autonomia na gestão escolar, pois em seu Artigo 12 estabelece as seguintes 

incumbências aos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino: 

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; II – administrar seu pessoal e seus 

recursos materiais e financeiros; III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e 

horas-aula estabelecidas; IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 

docente; V – prover meios para recuperação de alunos de menor rendimento; VI - 

articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a Escola; VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e 

                                                 

6  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm >- Acesso em 19 abr. 2017. 
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o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica 

(BRASIL, 1996). 

 

A definição de gestão escolar democrática vem sendo construída historicamente 

como fruto do embate das visões gerencialista e administrativa. Na visão de Luck (2006, p. 

35), gestão educacional corresponde:  

 

ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de 

coordenação das escolas em específico, afinado com as diretrizes e políticas 

educacionais e projetos pedagógicos das escolas, compromissado com os princípios 

da democracia e com métodos que organizem e criem condições para um ambiente 

educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências) de 

participação e compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de 

resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de 

informações) e transparência (demonstração pública de seus processos e resultados) 

(LUCK, 2006, p.35-36). 

 

 

Ainda, segundo Luck (2006), o dirigente escolar é cada vez mais obrigado a levar 

em consideração a evolução da ideia de democracia, a qual conduz o conjunto de professores, 

e mesmo os agentes locais, a maior participação e a maior implicação nas tomadas de decisão 

(VALÉRIEN, 1993, p.15 apud LUCK, 2006, p.37).  Sendo assim, é necessário realizar a 

interação entre as dimensões política e pedagógica, na condução dos destinos e ações das 

organizações educacionais.  

Para Ferreira (2013, p.97), “a gestão democrática é entendida como processo de 

aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos limites da prática educativa”, mas 

desponta, nas especificidades dessa prática social e de sua relativa autonomia, em 

possibilidade de participação e aprendizado do “jogo”. O que, por sua vez, pode levar à 

reflexão sobre o autoritarismo que permeia as práticas de ensino. 

Na direção desse contexto evidencia as dimensões política, pedagógica e 

administrativa na formação e na atuação do gestor. Colombo org. (2004) pondera sobre a 

gestão educacional que: 

 

somente a definição clara dos projetos institucionais e pedagógicos que contemple a 

formação permanente do educador, dentro do horizonte estabelecido pela missão, 

poderá conduzir o corpo diretivo à escolha de propósitos focados no enfrentamento 

da concorrência cada vez mais acirrada, visando atingir padrões de excelência 

educacional (COLOMBO, 2004 p.174). 
 

Na mesma direção o autor (2004) afirma que a escola precisa rever continuamente 

seus processos pedagógicos e estratégias de ensino, incorporar as vantagens de modelos 

metodológicos da interdisciplinaridade e transversalidade e qualificar seus docentes. 
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 O debate para implantação da gestão democrática na educação decorre dos 

princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206 e seus incisos a 

seguir, ou seja, liberdade, qualidade, pluralidade, obrigatoriedade, gratuidade, igualdade e 

gestão democrática, a saber: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; IV – gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; V – valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; VI – gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei; VII – garantia de padrão de 

qualidade. VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL 1988). 
 

Na esfera da legislação ordinária do país a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 nos artigos quatorze e quinze estabelece a gestão democrática 

do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades 

escolares, vejamos: 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes.  

 Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público (BRASIL 1988). 

Partindo do pressuposto de que a Constituição de 1988 adota como princípio a 

gestão democrática das instituições de ensino pautada nas dimensões política, pedagógica e 

administrativa na formação e na atuação do gestor, cumpre caracterizar os profissionais 

habilitados pela legislação infraconstitucional, em especial a Lei nº 12.014/2009, altera o art. 

61 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias 

de trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação: 

 

“Art. 1º. O artigo 61 da Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 
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I – Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil 

e nos ensinos fundamental e médio; 
II – Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como 

com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 

área pedagógica ou afim. 
Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes 

etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 
I – A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos 

científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II – A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação 

em serviço; 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e 

em outras atividades.” (BRASIL, 2009). 

 

 

Cabe destacar, portanto, que a atuação de tais profissionais vai além da docência, 

englobando a formação dos profissionais da educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional prevista no art. 64 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96), senão vejamos:   

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional (BRASIL, 

1996) 

 

Segundo a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada, compreende-se por profissionais do magistério da educação básica: 

 

aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades pedagógicas, 

incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares de 

educação básica, nas diversas etapas e modalidades de educação (educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, 

educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação 

do campo, educação escolar quilombola e educação a distância), e possuem a 

formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. (BRASIL, 2015, p.4). 

 

 

Na mesma sintonia, com a aprovação das novas Diretrizes Curriculares para o 

curso de Pedagogia a partir de 2006 – DCN - Pedagogia, unificadas nos pareceres CNE/CP nº 

5/2005, de 01/2006 e na Resolução CNE/CP nº 01, de 15 de maio de 2006, direcionadas para 

a formação do professor para o magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da 
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Educação Infantil – as habilitações em supervisão escolar, orientação educacional, 

administração escolar e inspeção também passaram a compor cursos de especialização 

direcionados para professores com licenciaturas diversas.  

Ressalta-se, conforme art. 14 da Resolução7 supracitada, que a Licenciatura em 

Pedagogia prevê a formação de profissionais da educação, prevista no art. 64 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional: 

 

Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia, nos termos dos Pareceres CNE/CP nº 5/2005 

e 3/2006 e desta Resolução, assegura a formação de profissionais da educação 

prevista no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/96 

(BRASIL, 2006) 

 

No mesmo sentido, essas legislações preveem a realização dessa formação em 

nível de pós-graduação – parágrafos 1º e 2º do artigo 14 da Resolução CNE/CP n 01, de 15 de 

maio de 2006 e art. 64 da LDBEN nº 9394/1996.  

A flexibilização proposta no currículo da Licenciatura em Pedagogia coaduna 

com as demandas por uma gestão democrática da escola anunciada na Constituição Federal de 

1988, prevista na LDBEN e disseminada em processos para escolha de diretores do sistema de 

ensino estaduais e municipais.  

Desse modo, Santos (2008), considerando a necessidade da construção de uma 

escola que caminhe com o seu tempo, cujos dirigentes sejam realmente os gestores e os 

condutores eficazes do processo de ensino-aprendizagem, aponta como proposta dessa 

construção: 

a reformulação do currículo do curso de Pedagogia, ou das ementas das disciplinas 

específicas, incluindo atividades que contemplem as rotinas dos gestores escolares, 

os contatos e depoimentos dos gestores que estão na ativa, estágio não apenas 

formal, mas contendo, além de relatórios da parte física da escola, seus planos, 

projetos e sua caracterização e vivência, a participação e a observação, para que se 

conheça de perto a vida do gestor escolar (SANTOS, 2008, p.18). 

 

 

Na mesma direção, o autor acrescenta que a formação do gestor implica ainda o 

desenvolvimento de competências e habilidades que viabilizem o trabalho coletivo, a 

liderança de grupos, a formulação e o encaminhamento de soluções para problemas 

educacionais e a construção de uma proposta pedagógica no âmbito da educação escolar, em 

                                                 

7 RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006.  

Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2017. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf


 

 

48 

uma perspectiva de atuação profissional ética e com responsabilidade social (SANTOS, 2008, 

p.18). 

Por sua vez, na caracterização dos processos formativos do pedagogo escolar, 

Pinto (2011) destaca que: 

 
os processos formativos do pedagogo escolar constituem-se fundamentalmente do 

conhecimento produzido no campo da Pedagogia, iniciam-se na esfera da docência e 

vão se ampliando cada vez mais, extrapolando-a, incorporando as demais práticas 

educativas escolares e não escolares e articulando-as entre si (PINTO, 2011, p.77).  

 

Assim, no final da década de 1990, a preocupação com a formação e a capacitação 

de gestores escolares como uma forma de melhorar a qualidade do ensino e fortalecer a gestão 

democrática fez com que o tema entrasse em agenda política. Nessa direção, é possível 

constatar que o Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (Progestão) foi 

a primeira iniciativa de destaque. Esse programa, no entanto, foi proposto pelo Conselho 

Nacional de Secretários da Educação (Consed), em parceria com Secretarias de Educação e, 

ainda hoje atende, prioritariamente, diretores de escola estaduais e já capacitou mais de 110 

mil gestores.  

Nesse sentido, a partir de dispositivo legal (LDBEN) e das reivindicações de 

entidades, o MEC assume a formação de gestores como programa de governo no âmbito 

nacional com a implementação do projeto-piloto Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica Pública – PNEEBP, formulado em 2004 e implementado, em caráter 

experimental, em 2005, sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Assim, os diretores de escolas começam a ter suas 

demandas de formação atendidas. 

Cumpre ressaltar que, de acordo com o projeto do curso de Especialização em 

Gestão Escolar, o Programa Escola de Gestores surgiu da necessidade de se construir um 

processo de formação de gestores escolares, que contemple a concepção do caráter público da 

educação e da busca de sua qualidade social, baseada nos princípios da gestão democrática, 

olhando a escola na perspectiva da inclusão social e da emancipação humana (BRASIL, 

2007).  

Tendo por objetivo básico contribuir com a formação efetiva de gestores 

educacionais da escola pública, de modo que disponham de elementos teórico-práticos que 

viabilizem uma educação escolar básica com qualidade social, esse programa é parte do plano 
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de metas que integra o PDE8 e diz respeito à mobilização em torno da melhoria da educação 

básica no Brasil, contribuindo para a melhoria do IDEB9 das escolas e dos sistemas de ensino. 

1.3 A formação inicial e continuada de professores: ponto de partida para a formação de 

gestores pedagógicos? 

 

Pretende-se delinear, neste tópico, fundamentos necessários à formação inicial e 

continuada de professores, com vistas a caracterizar o ponto de partida que culmina na 

formação de gestores pedagógicos pautando a sua atuação na gestão democrática e 

participativa, tomando por base um levantamento da literatura que aborda o tema em especial 

no contexto pós-constituição de 1988.  

Para compreender o instituto da formação de professores cabe lançar o seguinte 

questionamento: o que é formação de professores? De acordo com o dicionário Aurélio de 

Língua Portuguesa10 Ferreira (2013) o vocábulo “formação” deriva do latim formatione e 

significa ato, efeito ou modo de formar; constituição, caráter; maneira por que se constituiu 

uma mentalidade, um caráter, ou um conhecimento profissional; para a educação: etapa ou 

conclusão de um processo educativo. 

Para Veiga (2008, p.15), “formação de professores constitui o ato de formar e 

educar o futuro profissional para o exercício do magistério”. Envolve uma ação a ser 

desenvolvida com alguém que vai desempenhar a tarefa de educar, de ensinar, de aprender, de 

pesquisar e de avaliar. 

O autor Nóvoa (1998, p.25), em sua obra Profissão Professor destaca “a 

importância da formação e vislumbra a necessidade da instauração de novos mecanismos de 

regulação e de tutela da formação de professores”. Ainda esclarece que: 

 

a formação de professores é, provavelmente, a área mais sensível das mudanças em 

curso no setor educativo: aqui não se formam apenas profissionais; aqui produz-se 

uma profissão. Ao longo da sua história, a formação de professores tem oscilado 

entre modelos acadêmicos, centrados nas instituições e em conhecimentos 

“fundamentais”, e modelos práticos, centrados nas escolas e métodos “aplicados” 

(NÓVOA, 1998, p. 26). 

                                                 

8 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a 

realizar melhor o seu trabalho: focalizar sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe para atingir os mesmos 

objetivos e avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em constante mudança. É considerado um 

processo de planejamento estratégico desenvolvido pela escola para a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem (BRASIL, MEC, 2018). 
9 IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e 

estabelecer metas para a melhoria do ensino (BRASIL, MEC, 2018). 

10 Disponível em: < https://contas.tcu.gov.br/dicionario/home.asp>. Acesso em: 19 dez. 2016. 

https://contas.tcu.gov.br/dicionario/home.asp
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Nessa direção, cabe também o seguinte questionamento: O que é formação inicial 

de professores? Na definição de Ribeiro (apud Ferreira e Reali, 2009, p.20), os professores 

iniciantes são aqueles que: 

 

tendo completado todos os requisitos necessários à habilitação profissional para a 

docência (inclusive prática pedagógica e/ou estágio pedagógico), se encontram no 

primeiro ano de serviço, assumindo as responsabilidades inerentes à docência e 

comuns aos professores com mais experiência (RIBEIRO, 1993, p.20). 

 

 

Gonçalves (1995) (apud Ferreira e Reali, 2009, p.20), por exemplo, define o 

professor iniciante como aquele que se encontra entre o primeiro e o quarto anos de atuação. 

Huberman (1995), (apud Ferreira e Reali, 2009, p.20), estabelece que o professor em início 

de carreira está entre o primeiro e terceiro ano de exercício profissional. 

Segundo Borges:  

 

Ao estabelecer o marco identitário da profissão docente, a formação inicial faculta 

um percurso acadêmico institucionalmente orientado, cuja ausência tornaria frágil e 

pernicioso o exercício do magistério para uma sociedade avançada que busca, na 

educação qualificada, uma perspectiva de cidadania plena para os seus integrantes. 

(BORGES 2012, p.53). 

 

Na concepção do autore Mizukami (2002, p.141), falar sobre formação inicial e 

continuada de professores, independentemente de nível e modalidade de ensino com os quais 

esses profissionais possam estar envolvidos é falar inicialmente sobre processo e não sobre 

fatos, eventos ou produtos.  

 

aprender a ensinar é um processo complexo, que se prolonga por toda a vida 

profissional do professor. Tal processo é pautado em diversas experiências e modos 

de conhecimentos, envolve fatores de naturezas diversificadas entre os quais os 

afetivos, os cognitivos, os éticos e os de desempenho (TABANEZ, SILVA E 

MIZUKAMI, 2002, p.141-142). 
 

 

Diante dos conceitos acima apresentados pelos autores, constata-se que a 

formação de professores está relacionada à aquisição de conhecimentos fundamentais e às 

capacidades práticas que se aperfeiçoam no processo, atitudes e formas de comportamento 

que constituem base indispensável para o exercício do magistério. Desse modo, a formação 

inicial é a etapa de preparação formal de futuros professores numa instituição específica com 

um percurso acadêmico pré-estabelecido. 
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Com o objetivo de regulamentar a formação dos profissionais da educação básica, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9394/96, no seu art. 62 e § 3º, 

apresenta os requisitos para a formação de docentes:   

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. § 3º A 

formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino 

presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a 

distância (BRASIL, 1996). 

 

 

Desse modo, é possível concluir que a formação inicial do professor é aquela 

realizada nos anos da sua jornada formativa que ocorre em uma instituição de ensino 

especializada, momento em que, o indivíduo, se aproxima dos saberes necessários à sua 

prática e competência para o desempenho da sua profissão.  

Após conceituar a formação inicial cabe então outro questionamento: o que é 

formação continuada? Qual é a sua importância para o desenvolvimento do professor?     

Quanto à formação continuada do professor, Candau (1996 apud ALVES 2004, p.16), aponta 

que a expressão “formação continuada de professores” é um conceito relativamente recente – 

década de 1980. Surge, frequentemente, associado à ideia de sistematicidade, regularidade e 

sequência na ocorrência das ações, em oposição ao caráter casual e episódico atribuído, de um 

modo geral, a modelos de formação de cunho mais tradicional.  

Para Gatti (2008, p.57, apud Veiga 2012, p.54), as discussões sobre o conceito de 

educação continuada nos estudos educacionais não ajudam a precisá-lo, pois ele pode estar 

restrito a cursos estruturados e, ou ser tomado de forma generalizante como toda atividade 

que contribua para a profissão. Mas, talvez, isso não seja importante, pois fica ao curso da 

História, para o autor: 

 

apenas sinalizamos que, nesses estudos, ora se restringe o significado da expressão 

aos limites de cursos estruturados e formalizados oferecidos após a graduação ou 

após o ingresso no exercício do magistério, ora ele é tomado de modo amplo e 

genérico, como compreendendo qualquer tipo de atividade que venha a contribuir 

para o desempenho profissional - horas de trabalho coletivo na escola, reuniões 

pedagogicas, trocas cotidianas com os pares, participação na gestão escolar, 

congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos pelas 

Secretarias de Educação ou outras instituições para pessoal em exercício nos 

sistemas de ensino, relações profissionais virtuais, processos diversos a distância. 

Uma vastidão de possibilidades dentro do rótulo da educação continuada (ibidem, 

GATTI 2008, p.57, apud Veiga 2008 p.54). 



 

 

52 

 

Partindo da ideia desses conceitos, o Ministério da Educação através do seu 

Conselho Pleno aprovou a resolução nº 2, de 1º de julho de 201511 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada com a seguinte organização: 

 
Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 

profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, 

e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 

programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do 

magistério na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a 

prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e 

político do profissional docente.   
Art. 17. A formação continuada, na forma do artigo 16, deve se dar pela oferta de 

atividades formativas e cursos de atualização, extensão, aperfeiçoamento, 

especialização, mestrado e doutorado que agreguem novos saberes e práticas, 

articulados às políticas e gestão da educação, à área de atuação do profissional e às 

instituições de educação básica, em suas diferentes etapas e modalidades da 

educação (BRASIL, 2015).  
 

De forma geral, pode-se dizer que o documento, em seu artigo 16, busca ampliar a 

formação continuada do professor que contempla o trabalho educativo coletivo, inclusive em 

espaços não escolares e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do 

magistério. No artigo 17 são apresentados os tipos de atividades formativas que deverão ser 

ofertadas e os modelos de cursos de formato abrangente. 

1.4 Modelos de formação de professores 

 

Falar de formação de professores é falar de educação e ensino. A formação de 

professores é um campo amplo que demanda, para sua compreensão, identificá-lo como um 

espaço constituído por várias concepções, entre elas, práticas culturais, históricas, políticas e 

educacionais. Vários estudos buscam elucidar e mapear as tendências na formação desses 

profissionais, buscando também comparar com as perspectivas mais tradicionais. 

Nesse sentido, cumpre abordarmos as práticas formativas de professores 

apresentando as diferentes concepções dos autores. Nóvoa (1995), apresenta a historicidade 

da profissão professor; Tardif (2002), faz uma abordagem sobre os saberes docentes e a 

formação profissional; Pimenta (2006), propõe uma discussão sobre o professor reflexivo e a 

                                                 

11 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-

res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192>– Acesso em: 03 jan. 2016. 

../Downloads/Disponível%20em:%20%3chttp:/portal.mec.gov.br/index.php%3foption=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192
../Downloads/Disponível%20em:%20%3chttp:/portal.mec.gov.br/index.php%3foption=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192
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efetividade do seu conceito; Perrenoud (2002), pontua sobre a prática reflexiva no ofício de 

professor e a sua razão pedagógica e, por fim, Giroux (1997), caracteriza os professores como 

intelectuais com enfoque na pedagogia crítica da aprendizagem, neste sentido, ambos 

apontam que os modelos de formação de professores estão relacionados à racionalidade 

técnico-instrumental, à racionalidade prático-reflexiva e à racionalidade intelectual-crítico. 

A formação de professores teve, como marcos teóricos do debate acadêmico, 

discussões, segundo Bastos e Nardi,  

 
a partir das décadas de 1960 e 1970, com a forte introdução de abordagens 

comportamentalistas em educação, os cursos de formação de professores passaram a 

ser acusados de não proporcionarem uma base “científica” para a docência – no 

caso, uma base assentada na psicologia comportamental” (BASTOS e NARDI, 

2008, p.14). 

 

De acordo com Veiga (2008, p.53), “a formação dos professores tem 

protagonizado a pauta de um considerável volume de estudos e pesquisas desenvolvidos em 

nosso país, a partir dos anos de 1990”, possivelmente em razão das repercussões da LDBEN e 

das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Licenciatura. A partir disso, 

apresentaremos os seguintes modelos de formação de professores. 

1.4.1 Modelo da racionalidade técnica ou aplicacionista 

 

Na concepção dos autores Bastos e Nardi (2008, p.14), a partir das décadas de 

1960 e 1970, o movimento da racionalidade técnica ou aplicacionista, conforme se 

desenvolveu, gerou o entendimento do professor como um “profissional técnico”, isto é, um 

profissional cuja habilidade básica era a de aplicar em aula os conhecimentos das ciências do 

comportamento.   

No entanto, nas últimas décadas, o modelo educacional da racionalidade técnica 

vem sendo discutido e combatido por vários autores, entre eles: Schön (1992; 2000), Pérez 

Gómez (1992) e Giroux (1997). 

Ainda na visão de Bastos e Nardi (2008, p.14), nas décadas de 1980 e seguintes, o 

modelo, também conhecido como “modelo de racionalidade técnica” ou “aplicacionista”, 

sofreu pesadas críticas, a partir de argumentos como:  

 
 o trabalho do professor se dá em situação de “singularidades, incertezas, 

instabilidade e conflitos de valores “(SCHON, 2000), não sendo possíveis, assim, 

“tecnologias eficazes e operatórias de controle das situações humanas e dos seres 

humanos” (TARDIF, 2004, p. 265, 180); o objetivo do controle dos indivíduos é em 

si mesmo problemático, já que esbarra em questões éticas (legitimidade de se 
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pretender o controle); o “tecnicismo”, ao colocar em ênfase da formação de 

professores nos procedimentos de ensino (aplicação em aula de princípios 

estabelecidos pela psicologia comportamental), passa ao largo (e promove a 

desconsideração) da discussão fundamental sobre finalidades do trabalho educativo 

(CONTRERAS, 1997).  (BASTOS E NARDI, 2008, p.14). 

 
 

Para Giroux (1997, p.24), “a imagem do professor como técnico é transmitida 

através do conceito rígido e eficaz da racionalidade técnica em toda sua formação”: 

 

os professores são reduzidos ao papel de técnicos obedientes, executando os 

preceitos do programa curricular”, e “as escolas são simplesmente locais de 

instrução” e de treinamento, “destinados a passar para o estudante uma “cultura” e 

conjunto de habilidades comuns que os capacite a operarem com eficiência na 

sociedade” (GIROUX, 1997, p.25).  

 

 

Em vista disso, é possível concluir que no modelo da racionalidade técnica, o 

professor é visto como um técnico, um especialista que rigidamente põe em prática as regras 

científicas e/ou pedagógicas, sem margem de discricionariedade, apoiando-se na teoria da 

escola como local de instrução e de treinamento. Além disso, neste modelo a prática 

educacional é fundamentada na aplicação do conhecimento científico e as questões 

pedagógicas são tratadas como inconvenientes técnicos. 

1.4.2 Modelo dos processos reflexivos 

 

Esse modelo, segundo Pimenta (2006, p.18), desde os inícios dos anos 1990, final 

do século XX, quando a expressão “professor reflexivo” tomou conta do cenário educacional, 

confundindo a reflexão enquanto adjetivo, como atributo próprio do ser humano, com 

movimento de compreensão do trabalho docente.  

Ainda segundo Pimenta (2006), no Brasil – através da bibliografia especializada 

do início dos anos 1990, nas obras de Perrenoud, Carr e Kemmis e Nóvoa, que destacam o 

papel da reflexão na prática docente para alcançar o aprimoramento do trabalho – aparecem 

vários estudos que inserem a formação de professor numa perspectiva mais ampla, ou seja, o 

professor prático reflexivo ou que aborda o tema numa linha crítica (Pimenta, 1996; Ludke, 

1996; Geraldi e Pereira, 1998; Marin, 2000).  

Mas, afinal, qual a origem do termo professor reflexivo? Quem é o professor 

reflexivo? O que o difere dos outros docentes?  
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 A autora Pimenta (2006, p.18) aponta que “todo ser humano reflete. Aliás, é isso 

que o diferencia dos demais animais. A reflexão é atributo dos seres humanos. Ora, os 

professores, como seres humanos, refletem”.  

Ainda segundo a autora, “Donald Schön12, como professor de Estudos Urbanos 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts, EUA (MIT) até 1998, realizou atividades 

relacionadas com reformas curriculares nos cursos de formação de profissionais. Observando 

a prática de profissionais e valendo-se de seus estudos de filosofia, especialmente sobre John 

Dewey13, propõe que a formação dos profissionais não mais se dê nos moldes de um 

currículo normativo que primeiro apresenta a ciência, depois a sua aplicação e por último um 

estágio que supõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos técnico-profissionais”. 

(PIMENTA, 2006, p.19). 

Para Perrenoud (2002, p.13) o profissional reflexivo é “uma antiga figura da 

reflexão sobre a educação, cujas bases podem ser encontradas em Dewey, sobretudo na 

noção de relfective action (Dewey, 1933; 1947; 1993)”. O enfoque que Dewey dava à 

pedagogia era voltado à experiência prática, sendo, por isso, às vezes, chamada de fazendo e 

aprendendo.  

Segundo Schön (apud Pimenta 2006, p.20), o currículo normativo das escolas e a 

separação entre a pesquisa e a prática não deixam espaço para a reflexão na ação. Nessa 

perspectiva, o autor critica fortemente a racionalidade técnica na formação dos profissionais, 

a qual não os possibilita dar respostas às situações que emergem no dia a dia profissional, 

marcadas pela incerteza, porque estas demandam conhecimentos que ultrapassam a ciência e 

a técnica. 

Desse modo, podemos concluir que o modelo dos processos reflexivos para a 

formação dos profissionais da educação propõe situações de experimentação que permitam a 

reflexão, uma vez que, os professores devem refletir sobre o papel de ensinar, já que segundo 

Pimenta (2006, p.18) “a reflexão é atributo dos seres humanos”. 

Segundo os autores Bastos e Nardi (2008, p.15), os debates ocorridos nas últimas 

décadas encaminharam o pensamento a novos posicionamentos a respeito da formação de 

                                                 

12 Donald Alan Schön (1930-1997) nasceu em Boston, nos Estados Unidos e foi professor de Estudos Urbanos e 

de Educação, do Massachusetts Institute of Technology, possuindo uma formação filosófica de base e tendo se 

aprofundado nos trabalhos desenvolvidos por John Dewey.  

13 John Dewey (1859-1952), filósofo e educador norte-americano nascido na cidade de Burlington (Vermont), 

que atuou como professor nas Universidades de M ichigan, Chicago e Colúmbia que o pragmatismo ganha 

impulso na área educacional (corrente instrumentalista). Através de sua obra How we think (Como Pensamos) 

(1910), Dewey apresenta suas idéias relativas ao pensamento reflexivo que, grosso modo, poderia ser sintetizado 

como sendo a transformação de uma situação real com experiências caracterizadas pela obscuridade, dúvidas ou 

conflitos em uma situação clara, coerente e ordenada.   
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professores, procurando resgatar o papel da “prática” no trabalho docente, agora sob um novo 

enfoque: 

assim Schon (2000) ressaltou a existência de um conhecimento prático que 

fundamento o trabalho do professor em aula (“conhecimento na ação”), bem como a 

importância de habilidades de “reflexão na ação” e “reflexão sobre a ação”, 

permitindo ao professor um movimento contínuo de adaptação do seu ensino a 

contexto de atuação que são singulares e incertos por sua própria natureza (BASTOS 

E NARDI, 2008, p.15). 
 

Enquanto isso, os autores Filho e Quaglio (2008), no artigo científico “Professor 

Reflexivo: mais que um simples modismo – uma possibilidade real” apontam que Schön 

conceitua o conhecimento da ação como sendo o conhecimento que os profissionais utilizam 

na execução da ação. Quanto à reflexão, apresenta três níveis distintos, apresentados: 

 

(A) reflexão na ação, que é a reflexão no decurso da ação sem interrompê-la, 

quando o profissional vivencia situações novas que extrapolam suas experiências 

prévias, tendo, porém, o conhecimento como base para sua ação; pode ser 

considerado como um processo mental quase que automático; (B) reflexão sobre a 

ação, que representa a reconstrução mental da ação, analisando-a de forma  

retrospectiva, agregando a vivência ao repertório de experiências práticas; é 

intencional, exigindo do docente pré-disposição e boa vontade; e, (C) reflexão sobre 

a reflexão na ação, que é o processo que, com base no conjunto de reflexões, leva o 

profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir sua forma pessoal de 

conhecer (FILHO E QUAGLIO, 2008, p.32). 

 

Para Mizukami (2002, p.142), o conceito de “reflexão na ação” (Schon, 1983; 

1987) é de extrema importância na consideração de parte significativa das situações em que o 

professor toma decisões ao longo da aula, e ainda pontuam que: 

 

a partir de interpretações não previstas das situações práticas, tal conceito refere-se a 

um processo dinâmico, e muitas vezes imprevisto, no qual as tomadas de decisão são 

feitas a partir de leituras diferentes e mensagens não previstas da realidade 

vivenciada (TABANEZ, SILVA E MIZUKAMI, 2002, p.142). 
 

Nessa perspectiva, na visão de Perrenoud (2002, p.29), “a ideia de reflexão na 

ação e sobre a ação está ligada à nossa experiência do mundo, pois é evidente que um ser 

humano pensa constantemente no que faz, antes, durante e depois de suas ações”.  

Ainda para o autor (ibidem p.43), “um professor reflexivo não para de refletir a 

partir do momento em que consegue sobreviver na sala de aula, no momento em que 

consegue entender melhor sua tarefa e em que sua angústia diminui”. Ainda, acrescenta: 

 

ele continua progredindo em sua profissão mesmo quando não passa por dificuldades 

e nem por situações de crise, por prazer ou porque não o pode evitar, pois a reflexão 

transformou-se em uma forma de identidade e de satisfação profissionais. Um 



57 

 

profissional reflexivo não se limita ao que aprendeu no período de formação inicial, 

nem ao que descobriu em seus primeiros anos de prática (PERRENOUD, 2002, p.43-

44). 

 

 

Nesse sentido, quando se defende a ideia do professor como profissional reflexivo 

é preciso estabelecer que, não basta apenas pensar e refletir, é preciso que as indagações 

direcionem o profissional a uma ação transformadora e instigante, fazendo-o refletir sobre si 

nos diversos ambientes envolvidos e práticas educacionais empregadas. 

 

1.4.3 Modelo do professor como um intelectual crítico transformador 

 

Esse modelo, segundo Pimenta (2006, p.27) e Giroux (1990), apontando os 

limites da proposta de Schon, desenvolveu a concepção do professor como “intelectual 

crítico”, ou seja, cuja reflexão é coletiva no sentido de incorporar a análise dos contextos 

escolares no contexto mais amplo e colocar clara direção de sentido à reflexão.   

Os autores Bastos e Nardi (2008, p.15), apontam que “diversos autores vêm 

defendendo a ideia do professor como um intelectual crítico, Contreras, (1997), Marcelo 

Garcia, (1999); Giroux, (1997)”. Portanto, acreditam que essa ótica seja relevante na 

construção de um professor que esteja engajado e comprometido com mudanças. 

Na concepção de Pimenta (2006, p.138), Giroux (1986 e 1997) tem sido quem 

mais desenvolveu a ideia dos professores como intelectuais. De um lado, permite entender o 

trabalho docente como tarefa intelectual, por oposição às concepções puramente técnicas ou 

instrumentais. De outro, fundamenta a função dos professores como ocupados em uma prática 

intelectual crítica relacionada com os problemas e as experiências de vida diária. 

Contreras (1997), apud Ghedin (2006, p.138), entende que facilitar a conexão de 

uma concepção da prática docente com um processo de emancipação dos próprios 

professores, que se encaminhe para uma configuração como intelectuais críticos requer a 

constituição de processos de colaboração com o professorado para favorecer a sua reflexão 

crítica. Ainda afirma que: 

 
a reflexão crítica não se refere só àquele tipo de meditação que podem fazer os 

docentes sobre suas práticas e as incertezas que estas lhes ocasionam, senão que 

supõe ademais “uma forma crítica” que lhe permita analisar e questionar as estruturas 

institucionais em que trabalham (CONTRERAS,1997, apud GHEDIN, 2006, p.138). 

 

Neste contexto, é necessário unir a concepção da prática docente com o processo 

de emancipação dos professores, favorecendo assim, uma reflexão crítica e transformadora 
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nas suas atuações, de modo a refletir também para os alunos o espírito do debate. É preciso 

ainda, em suas atuações, questionar as estruturas institucionais em que trabalham, de modo a 

propiciar mudanças com objetivos coletivos, coesos e democráticos, a fim de eliminar as 

injustiças da sociedade. 

Para Giroux (1997, p.162), “os professores como intelectuais devem ser vistos em 

termos dos interesses políticos e ideológicos que estruturam a natureza do discurso, relações 

sociais em sala de aula e valores que eles legitimam em sua atividade de ensino”.  

O autor citado, ainda defende que, o essencial para a categoria de intelectual 

transformador é a necessidade de tornar o processo pedagógico mais político, e apresenta as 

seguintes distinções: 

 
tornar o pedagógico mais político significa inserir a escolarização diretamente na 

esfera política, argumentando-se que as escolas representam tanto um esforço para 

definir-se o significado quanto uma luta em torno das relações de poder.  Tornar o 

político mais pedagógico significa utilizar formas de pedagogia que incorporem 

interesses políticos que tenham natureza emancipadora; isto é, utilizar formas de 

pedagogia que tratem os estudantes como agentes críticos; tornar o conhecimento 

problemático; utilizar o diálogo crítico e afirmativo; e argumentar em prol de um 

mundo qualitativamente melhor para todas as pessoas. Em parte, isso sugere que os 

intelectuais transformadores assumam seriamente a necessidade de dar aos 

estudantes voz ativa em suas experiências de aprendizagem (GIROUX, 1997, p.163) 

 
 

 Portanto, os professores como intelectuais transformadores, devem demonstrar a 

importância da reflexão e do posicionamento político, crítico e pedagógico, que visam à 

progressão de uma racionalidade técnica, que desvia a realidade presente na educação, para 

uma racionalidade crítica e transformadora. Isto significa na visão de Giroux (ibidem p. 163), 

que “proceder de outra maneira é negar aos educadores a chance de assumirem o papel de 

intelectuais transformadores”. 

Dessa maneira, considerar os professores como intelectuais transformadores é um 

caminho para um enfoque mais democrático no processo de ensino aprendizagem, na medida 

em que, os assuntos relacionados com escola terão abertura para a reflexão e para uma visão 

política do papel de transformação de cada um. 

 

1.5. Os modelos de formação: da formação docente à formação dos profissionais da 

educação 

 

O artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9.394/96 preconiza que a administração da educação é uma área do conhecimento que 
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demanda uma formação adicional à docência, que é a base da identidade formativa dos 

profissionais da educação, pois, o gestor pedagógico é, antes de tudo, um professor. Desse 

modo, a formação inicial e continuada dos professores é considerada um pilar fundamental do 

processo educativo. 

Assim, a mudança qualitativa da aprendizagem dos alunos passa pela formação 

dos professores, desde que articulada às condições de desenvolvimento profissional docente, e 

indicam também o papel decisivo que a equipe diretiva da escola assume neste processo de 

mudança. O gestor escolar deve ter amplo domínio dos conceitos, teorias, instrumentos e 

princípios pedagógicos que envolvem os processos educativos escolares (PINTO, 2011, p.16). 

Ainda, segundo Pinto (2011), a defesa da experiência docente para acesso aos 

cargos de gestores pedagógicos é também importante para garantir a legitimidade e o 

reconhecimento das posições que ele ocupa dentro das escolas. Quanto à trajetória 

profissional, o autor pontua: 

 

legitimidade e reconhecimento estes devem advir de uma trajetória profissional, 

ainda como professor, comprometida com a melhoria da qualidade do ensino, e do 

empenho em continuar estudando e aprofundando as questões escolares para 

efetivamente se habilitar a esses cargos (PINTO, 2011, p. 19). 

 

 

Diante disso, é possível observar que a escola passa a constituir-se, portanto, 

como lugar de formação continuada, o que propicia aos professores o desenvolvimento de sua 

profissionalidade ao contribuírem com a gestão do trabalho escolar através de processo de 

aprendizagem individual e coletivo (BOLZAN; MILLANI, 2011, p.3). 

Ademais, considerando que os modelos de formação de professores se 

caracterizam como um pilar da formação de gestores, para Libâneo, (2001, apud Bolzan; 

Millani, 2011): 

 
promove-se uma nova concepção de formação docente, pautada na figura do 

professor como profissional crítico e reflexivo, pesquisador e produtor de saberes, 

participante ativo na gestão escolar. Assim, o professor passa a assumir-se como 

investigador de sua prática, fundamentando-se na reflexão e na criticidade, bem 

como nas oportunidades de interação grupal capazes de promover decisões coletivas 

pertinentes às ações escolares (LIBÂNEO, 2001, apud BOLZAN; MILLANI, 2011, 

p.3). 

 

 

Infere-se que formação continuada se torna parte integrante do cotidiano escolar, 

elemento essencial para o trabalho compartilhado, bem como para qualificação docente, 
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contribuindo, assim, para a organização do trabalho pedagógico. (BOLZAN; MILLANI, 

2011, p.4). 

Por fim, constata-se que os modelos de formação docente inicial e continuada se 

apresentam como um caminho para a formação dos profissionais da educação, visto que estes 

devem ter amplo domínio dos conceitos, teorias, instrumentos e princípios pedagógicos que 

envolvem os processos educativos escolares nas suas diversas concepções. A ação dos 

profissionais da educação deve estar articulada com a finalidade educativa da escola e 

fundamentada na reflexão e na criticidade. 
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CAPÍTULO II – A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL E NA UFVJM 

 

Neste capítulo discorreremos sobre a contextualização da Extensão Universitária 

no Brasil, apresentando as suas três concepções ideológicas, ou seja, a primeira concepção 

constitui-se da extensão sob a ótica do atendimento às demandas sociais, por intermédio da 

prestação de serviços; a segunda formulada no bojo de movimentos sociais, e, por fim, a 

terceira, que se direciona como função acadêmica com o mesmo nível de valorização do 

ensino/pesquisa. Além disso, apresentaremos o processo de institucionalização da Extensão 

na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, por meio da sua Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura (PROEXC) e o mapeamento das ações desenvolvidas no período de 2007 

a 2016. 

 

2.1 Extensão Universitária no Brasil: um dos caminhos para a formação dos 

profissionais da educação 

 

Durante muito tempo a extensão universitária sofreu de uma missão muito 

associada, primeiro, à caridade, depois, ao assistencialismo e à prestação de serviços. Ainda 

foi prejudicada por uma visão elitista e difusionista que entende vir em primeiro lugar o 

conhecimento produzido pela pesquisa para depois este ser posto a serviço da comunidade 

pela extensão (TAVARES; FREITAS, 2016). 

Segundo Jezine (2004), no Brasil, a Extensão Universitária pode ser formada por 

três concepções ideológicas que foram integradas nos diversos contextos históricos e se 

entrecruzam adquirindo materialidade nas práticas extensionistas das universidades, a saber:  

 
A primeira concepção constitui-se desde a origem da extensão sob a ótica do 

atendimento às demandas sociais por intermédio da prestação de serviços, passando 

de uma dimensão transformadora-redentora da sociedade para uma assistencialista-

conservadora, uma vez que as ações extensionistas em sua maioria são voltadas para 

a manutenção de desigualdades sociais. A segunda concepção, formulada 

inicialmente no bojo dos movimentos sociais, via na relação universidade/extensão 

universitária – sociedade a possibilidade de uma ação transformadora da sociedade. 

E a terceira concepção tem-se formado ao longo das mudanças ocorridas na 

estrutura do Estado e da sociedade, em concomitância com a luta da extensão para 

confirmar-se como função acadêmica com o mesmo nível de valorização do 

ensino/pesquisa. Concebe as ações como atendimento às demandas advindas da 

sociedade, que não são mais vistas como carências sociais, mas como novas 

expectativas de serviços geradas pela sociedade globalizada. A parceria ou venda de 

serviços seria o meio de articular a universidade aos demais setores da sociedade 

civil, tornando-a uma produtora de bens e de serviços, concepção aqui denominada 

mercantilista (JEZINE, 2004, p.5) 
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Para Freire (2013, p.8), o termo extensão no seu campo associativo “se encontre 

em relação significativa com transmissão, entrega, doação, messianismo, mecanicismo, 

invasão cultural, manipulação etc”. Portanto, ainda segundo Freire, todos estes termos 

envolvem ações que, transformando o homem em quase “coisa”, o negam como um ser de 

transformação do mundo.  

Como informa Nogueira (2001, p.58), a Extensão Universitária na metade do 

século XXI, surge na Inglaterra, associada a uma nova ideia de “Educação Continuada, 

destinada não apenas às camadas menos favorecidas, mas à população adulta em geral, que 

não se encontrava na Universidade”.   

Ademais, as primeiras experiências de extensão no Brasil se deram na antiga 

Universidade de São Paulo, criada em 1911, que registrou cursos e conferências gratuitos, 

abertos à população em geral. Outros registros deram-se na Escola Superior de Agricultura e 

Veterinária de Viçosa/MG e na Escola Agrícola de Lavras/MG. Nessas instituições, as 

atividades de Extensão, na década de 20, foram voltadas para a prestação de serviços na área 

rural, fornecendo assistência técnica aos agricultores (NOGUEIRA, 2001, p.59). 

Ainda no Brasil, em 11 de abril de 1931, data de criação do Decreto do Estatuto 

das Universidades Brasileiras nº 19.851, a extensão não é apresentada por esse documento 

como uma função da universidade, restringindo-se apenas a divulgação de pesquisas 

direcionadas para uma população mais instruída. (GADOTTI, 2017). 

Na concepção de Nogueira (2001), a concepção de extensão nesse período, 

presente no decreto do Ministro Francisco Campos, fica bastante na exposição de motivos que 

encaminhou ao Presidente da República. Informa o texto: 

 
A extensão universitária se destina a dilatar os benefícios da atmosfera 

universitária àqueles que não se encontram diretamente associados à vida da 

Universidade, dando assim maior amplitude e mais larga ressonância às atividades 

universitárias, que concorrerão, de modo eficaz, para elevar o nível de cultura 

geral do povo (NOGUEIRA, 2001, p. 58). 

 

 

Percebeu-se que essa legislação encarregava a instituição universitária de elevar o 

nível de cultura geral do povo, e que, através da extensão deveria ampliar seus benefícios aos 

que não estão diretamente vinculados a ela, oferecendo cursos, conferências e demonstrações 

práticas. Contudo, as atividades desenvolvidas se restringiram a instrumento de divulgação do 
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ensino ofertado nas Universidades, priorizando a formação dos seus alunos e atualizando seus 

egressos (NOGUEIRA, 2001, p.58-59). 

Foi somente no início da década de 1960 que a extensão, com a proposta de 

indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, tomou corpo e foi quando surgiram ações de 

compromisso com as classes populares, com a intencionalidade de conscientizá-las sobre seus 

direitos (GADOTTI, 2017). 

No ano de 1961 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 4.02414, que em seu artigo 69 faz referência à Extensão Universitária, indicando 

que nos estabelecimentos de ensino superior poderia ser ministrado “o curso de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou quaisquer outros, a juízo do respectivo 

instituto de ensino abertos a candidatos com o preparo e os requisitos que vierem a ser 

exigidos” (BRASIL, 1961). Assim, é possível concluir que os cursos de extensão foram 

direcionados a um público já ligado às Universidades, ou seja, frequentadores de seus cursos 

regulares ou portadores de diplomas universitários. 

Contudo, em 1960/1964 os estudantes universitários realizaram intensa atividade 

extensionista, mas desvinculada da Instituição Universitária. A União Nacional de Estudantes 

– UNE tinha como objetivo, naquela época, levar o estudante a participar da vida social da 

comunidade, estimulando a troca de experiências entre essa e os estudantes de áreas 

profissionais afins que realizavam ações de atendimento às comunidades necessitadas 

(NOGUEIRA, 2001, p.59).  

Em 1968, o Movimento de Reforma Universitária, por meio da promulgação da 

Lei Básica da Reforma Universitária nº 5.540 em seu Art. 20, estabeleceu que as 

universidades e instituições de Ensino Superior atenderiam à comunidade sob a forma de 

cursos, bem como determinou em seu Art. 40 que, as suas atividades de extensão 

proporcionariam aos seus corpos discentes oportunidades de participação em programa de 

melhoria das condições de vida da comunidade e no processo geral de desenvolvimento. 

(AUGUSTI; DALCIN, 2016). 

Na concepção de Augusti; Dalcin (2016, p.45), a partir do movimento da Reforma 

                                                 

14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm
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Universitária de 1968, “fica implícito uma visão assistencialista do sentido da extensão na 

Universidade e sugere uma orientação quanto das finalidades da extensão, ou seja, por 

intermédio de programas que possibilitem qualificar o social em lócus de desenvolvimento”. 

Essa visão permanece até 1980, quando surge um processo de redemocratização 

dos Estados e ocorre uma ampliação dos direitos humanos e fundamentais. Desde o início da 

redemocratização, essa percepção de extensão vem sofrendo mudanças na perspectiva de se 

alcançar uma extensão universitária cidadã, interativa e colaborativa, vista como um lócus 

privilegiado da relação universidade-sociedade, em que a extensão é mais do que uma função 

universitária, é uma forma participativa de se fazer a pesquisa e o ensino universitários 

articulados com a sociedade (TAVARES; FREITAS, 2016, p.14). 

Novembro de 1987 em Brasília foi um marco decisivo para a extensão 

universitária no Brasil, pois foi quando deu-se a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX – que ficou responsável 

pelas reflexões sobre a extensão e a discussão de políticas para as Instituições de Ensino 

Superior (UFVJM, 2009). 

O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, atualmente, Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, ao longo de 

seus doze anos de atuação, criou diretrizes conceituais e políticas de ação para as IES 

públicas.  “A partir dessas diretrizes, foram criadas duas políticas de extensão, que contaram 

com participação da Secretaria de Ensino Superior – SESU/MEC, ou seja: o Programa de 

Fomento à Extensão Universitária e o Plano Nacional de Extensão Universitária” 

(NOGUEIRA, 2001, p.67). 

No I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras, um novo conceito foi pactuado como fundamento da política no Plano Nacional 

de Extensão no Brasil, a saber: “A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e 

científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade” (BRASIL, 2012, p.15). 

Na concepção de Nogueira (2001) o conceito de Extensão, elaborado pelo Fórum 

Nacional de Pró-reitores de Extensão, vem sendo referência para as instituições públicas de 
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ensino superior no País e é reconhecido pelo MEC, que por meio do SESU, estimula a 

elaboração das políticas de extensão propostas pelo fórum. 

Para os autores Carbonari; Pereira (2007, p.24), a extensão universitária inicia os 

anos 1990 caracterizada por contradições herdadas de sua recente história, ou seja, “a 

expansão do ensino superior privado modifica o cenário do ensino superior no Brasil, 

fomentando a discussão em relação à identidade da instituição universitária no cenário 

internacional marcado pela globalização”.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96 e o Plano 

Nacional de Extensão (1999-2001) retomam a questão da indissociabilidade das atividades de 

ensino, extensão e pesquisa, estimulando as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a 

repensarem sua função e colocando em pauta a natureza de suas atividades-fim 

(CARBONARI; PEREIRA, 2007). 

Na mencionada Lei, em seu artigo 43, § VII, a extensão é citada como um aspecto 

democrático de uma gestão democrática institucional, que visa a criação e a ampliação das 

conquistas das lutas sociais. Além do mais, compreende-se como finalidade da extensão 

“promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição” (BRASIL, 1996). 

Seguindo a ordem cronológica do histórico da extensão universitária no Brasil, em 

2004, o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior) indica que a extensão 

deve pautar-se em valores educativos, objetivando sua integração com o ensino e a pesquisa, 

reforçando a sua interferência no desenvolvimento regional e nacional (CARBONARI; 

PEREIRA, 2007). 

Para Carbonari; Pereira (2007, p.24), a orientação do SINAES preconiza, também, 

que é preciso que “as ações extensionistas mantenham uma articulação entre os setores 

público, produtivo e o mercado de trabalho, contribuindo para que o aluno desenvolva, no 

processo de ensino e aprendizagem, o espírito crítico da formação cidadã”, bem como deverá 

se submeter de forma contínua a um processo avaliativo que permita apontar a efetividade de 

suas ações. 
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Em função disso, nos Encontros Nacionais XXVII e XXVIII, por essa ordem, de 

2009 e 2010, o FORPROEX reorienta que “A Extensão Universitária, sob o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” (BRASIL, 2012, p. 16). 

Após amplas discussões no FORPROEX, para a década de 2011/2020 no Projeto 

de Lei nº 8.035, que propõe o Plano Nacional de Educação foi decidido: “Assegurar, no 

mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares, exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária” (BRASIL, 2012, p. 31). 

Para o fórum, essa meta propõe o entendimento de que a integralização curricular 

de ações extensionistas está associado à flexibilização dos currículos, sobre a qual já se 

desenvolveu um maior debate. “A meta objetiva demonstrar que o estudante deve ser 

protagonista de sua formação acadêmica, a Extensão Universitária tem sido um ambiente 

crucial de experiências produtivas para docentes, discentes e técnico-administrativos” 

(FORPROEX, 2012, p. 31). 

Diante do histórico da extensão universitária apresentado, é possível observar que 

ela é um grande desafio para as Instituições de ensino superior, pois, desde a sua 

implementação foi fruto da orientação normativa da política para o ensino superior, e não da 

maturidade da instituição quanto ao cumprimento de suas funções sociais (CARBONARI; 

PEREIRA, 2007). 

Além do que, resta claro que, no decorrer da história, cada instituição exerceu a 

extensão como bem entendia. As universidades públicas privilegiavam a pesquisa, 

condicionando-a a um complemento de outras atividades. Por conseguinte, as instituições 

estruturam a extensão em setor específico, geralmente, pró-reitorias de extensão ou assuntos 

comunitários (CARBONARI; PEREIRA, 2007). 

Constata-se, portanto, que no âmbito governamental há duas concepções de 

Extensão: uma como prestação de serviços de cunho assistencialista, para os setores excluídos 

na área de saúde e educação; outra direcionada à prestação de serviços ao público que pode 

pagar, incentivando a geração de recursos para a manutenção das Instituições Federais de 
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Ensino Superior – IFES (NOGUEIRA, 2001, p.67). 

 

2.2 UFVJM: Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) e a sua Diretoria de 

Extensão 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um princípio educativo da 

educação superior previsto no artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9394/96) e se revela como uma 

condição indispensável a uma formação acadêmica integral (TAVARES; FREITAS, 2016). 

Ainda, na concepção de Tavares; Freitas (2016), nos séculos XIX e XX o ensino e 

a pesquisa se consolidaram como: 

 

funções universitárias, neste século as exigências do mundo contemporâneo em 

relação à diversidade, cidadania, democracia e respeito aos direitos humanos têm 

feito com que a extensão universitária seja a função universitária que mais cresce 

nas Instituições de Ensino Superior (IFES) no Brasil, no Mercosul e no mundo 

(TAVARES; FREITAS, 2016, p.13). 

 

 

Essa expansão da extensão universitária vem acontecendo por diversos motivos, 

dentre eles as demandas sociais trazidas em primeira mão pelos estudantes para o ambiente 

acadêmico; o fato de a sociedade cobrar instituições de ensino com mais compromisso social 

e o fato do setor produtivo está a exigir práticas educacionais, tecnologias sociais, produtos e 

serviços mais criativos e inovadores. O certo é que a educação superior precisa recuperar sua 

legitimidade e importância social, produzindo conhecimento mais articulado com a realidade 

econômica e social, e isso passa por um diálogo mais constante com a sociedade e o mercado 

por meio da extensão universitária (TAVARES; FREITAS, 2016, p.13). 

As políticas institucionais de Extensão Universitária da UFVJM surgiram das 

discussões do FOREXT e são direcionadas para o desenvolvimento das práticas acadêmicas 

que interligam a Universidade nas suas atividades de Ensino e Pesquisa com as demandas da 

sociedade, contribuindo para a formação do profissional e do cidadão. 

Para tanto, a UFVJM direciona suas políticas de extensão para a socialização do 

conhecimento e preceitua no seu estatuto, a saber: 
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Art. 54. As políticas de extensão e cultura da UFVJM são voltadas para um processo 

educativo, artístico, cultural, científico e tecnológico, articulando de forma 

indissolúvel a pesquisa e o Ensino às demandas da sociedade, na perspectiva da 

interação e da contribuição mútua com a UFVJM (UFVJM - ESTATUTO, 2014). 
 

Com isso, o Estatuto, ainda aponta que a extensão e a cultura deverão alcançar o 

âmbito de toda a coletividade ou se dirigir a pessoas ou instituições públicas ou privadas, 

abrangendo atividades que serão realizadas no cumprimento de planos, programas ou projetos 

específicos. (UFVJM - ESTATUTO, 2014). 

A institucionalização da extensão na UFVJM “ocorre a partir da criação da Pró -

Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), em 2008, que vem desenvolvendo trabalhos em 

consonância com a política do Plano Nacional de Extensão Universitária e, no campo da 

cultura, vem dando suporte a expressões culturais dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em 

eventos como a Semana Envolver e o Simpósio Anual de Extensão (UFVJM 2007-2011). 

Em vista disso, para a consecução dos seus objetivos na extensão universitária, a 

UFVJM tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC), que é parte integrante 

da Reitoria e trabalha de modo a propor, coordenar, registrar, apoiar e acompanhar processos 

para o desenvolvimento de ações de Extensão e Cultura, observando sempre as 

recomendações da Política Nacional de Extensão, do Plano Nacional de Cultura e das 

Políticas de Extensão e Cultural da UFVJM (UFVJM, 2016). 

A organização da Proexc está elaborada para o cumprimento da sua missão, que 

tem por princípio o fortalecimento das ações de Cultura e de Extensão nos campi da UFVJM, 

localizados nas cidades de Diamantina (Vale do Jequitinhonha), Teófilo Otoni (Vale do 

Mucuri), Unaí (Noroeste de Minas) e Janaúba (Norte de Minas), bem como em suas regiões 

de abrangência (UFVJM, 2016). 

Ademais, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM busca consolidar suas 

ações através de parcerias com vários órgãos e segmentos das comunidades, interna e externa 

da UFVJM. A PROEXC se relaciona com seus parceiros através de projetos, programas, 

eventos, prestação de serviços, realização de cursos, concessão de bolsas e outras diversas 

ações de integração com as comunidades locais e regionais. (RELATÓRIO DE GESTÃO – 

2016). 
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A Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROEXC é constituída regimentalmente 

atráves da Resolução nº 14 - CONSU, de 03 de agosto de 2012, e tem a seguinte constituição: 

Conselho de Extensão e Cultura, Pró-Reitor de Extensão e Cultura, Diretoria de Extensão, 

Diretoria de Cultura e Serviço de Apoio Técnico e Administrativo. 

Na prática, a extensão da UFVJM funciona por meio de sua Diretoria de Extensão 

ligada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), localizada no Campus JK, com a seguinte constituição: 

Diretor de Extensão (será indicado pelo Pró-Reitor de Extensão e Cultura, e submetido à 

aprovação do Reitor); Coordenadoria de Registro e Acompanhamento - CRA  e 

Coordenadoria de Apoio e Fomento - CAF (ambas coordenadorias, terão um Coordenador 

designado pelo Pró-Reitor de Extensão e Cultura, em comum acordo com o Diretor de 

Extensão).  

No caso da Assessoria de Extensão (ASE), em cada Campus da UFVJM, 

localizado fora da sede, poderá ser designado pelo Pró-Reitor de Extensão e Cultura, em 

comum acordo com o Diretor de Extensão, um Assessor de Extensão que terá como atribuição 

agilizar e facilitar os procedimentos relacionados à Diretoria de Extensão, outrossim, o 

conjunto de Assessores de Extensão constituirão a Assessoria de Extensão (ASE). A atuação 

da diretoria está fundamentada na diretriz da Política de Extensão da universidade que 

estabelece as bases conceituais, princípios, diretrizes e objetivos que devem orientar as ações 

de extensão da instituição.  

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEXC, após um ano de sua criação, 

vivenciou em 2009 um intenso processo de expansão e de maturidade das Ações de Extensão 

e Cultura da UFVJM, pois, em 17 de abril de 2009, foi aprovada pelo CONSEPE a Resolução 

nº 6 que instituiu a Política de Extensão da UFVJM. A referida Política foi construída no 

Conselho de Extensão e Cultura – COEXC, e traz como diretrizes: a indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão; impacto e transformação social; interação social; 

interdisciplinaridade. 
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Ainda tem como meta: 

 
Ampliar e aprofundar as relações entre a UFVJM e outros setores da sociedade, em 

especial a dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, objetivando contribuir com 

alternativas de transformação da realizada, no sentido da melhoria das condições de 

vida e do fortalecimento da cidadania" (UFVJM, 2009). 

 

 

Diante disso, as áreas temáticas de atuação da extensão universitária foram 

sistematizadas pelo Plano Nacional de Extensão em oito áreas: Comunicação, Cultura, 

Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho.  

Nesse caso, em complementação às áreas temáticas, a dinâmica extensionista 

institucional envolve formatos ou modalidades que se distinguem, principalmente, quanto à 

finalidade, como define o Regulamento das ações de extensão universitária da UFVJM15, 

seguindo a classificação e definição das ações propostas pelo Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, assim definidos: 

 

1. Programa. Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, 

preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter 

orgânico-institucional, clareza de diretriz e de orientação para um objetivo comum 

sendo executado a médio e longo prazo. 

2. Projeto. Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, 

científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. O projeto 

pode ser vinculado a um programa ou isolado. 

3. Curso. Ação pedagógica, de caráter teórico e, ou, prático, presencial ou à 

distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 

8 (oito) horas e critérios de avaliação definidos. Ações dessa natureza com menos de 

8 (oito) horas devem ser classificadas como “evento”. 

4. Evento. Ação que implica na apresentação e, ou, exibição pública, livre ou com 

clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, 

científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela 

Universidade. 

5. Prestação de Serviço. Realização de trabalho oferecido pela Instituição de 

Educação Superior ou contratado por terceiros. A prestação de serviços se 

caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na 

posse de um bem. Quando a prestação de serviço é oferecida como “projeto” ou 

“curso” deve ser registrada como tal (BRASIL, 2007, p.3). 

 

 

Portanto, as ações voltadas à extensão na UFVJM podem ser registradas na forma 

                                                 

15 O Regulamento estabelece as Normas e os Procedimentos para a Proposição, a 

Aprovação, o Registro, a Execução e o Acompanhamento das Ações de Extensão 

Universitária da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

http://www.ufvjm.edu.br/proexc/regulamentoacoes.html. 
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de programa, projeto, curso, evento e prestação de serviço, considerando a classificação e 

denominação acima apresentadas, o objetivo da ação que será proposta e a área temática. 

 

2.3 Registro de ações sem fomento e programas de apoio a extensão universitária na 

UFVJM 

 

As ações de extensão universitária deverão ser registradas na Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura – PROEXC da UFVJM por meio do formulário e receberão registro 

somente as ações de extensão que forem encaminhadas pelos Diretores das Unidades 

Acadêmicas, após deferimento pela PROEXC. Outrossim, deverão ser protocoladas na 

PROEXC com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da sua execução, conforme modelo a 

ser disponibilizado no site da instituição (UFVJM, 2008). 

As propostas deverão estar adequadas ao conceito de extensão universitária, 

definido pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras (Forproex, 2010): “A Extensão Universitária, sob o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre universidade e outros setores da sociedade” (UFVJM, 2008, p.3). 

No caso das propostas de Ações de Extensão Universitária que forem concorrer a 

editais de Agências Financiadoras Externas serão encaminhadas a PROEXC da mesma forma 

prevista no item anterior. No entanto, receberão registro somente após a seleção pelas 

respectivas Agências Financiadoras (UFVJM, 2008). 

Os recursos financeiros para pagamento das bolsas descritas em edital de seleção 

de programa de apoio são oriundos do orçamento da Universidade e exclusivos para 

pagamento de bolsas a alunos de graduação desta instituição, vinculados a projetos registrados 

na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM. 

Os coordenadores (as) de Programas e Projetos deverão enviar relatórios 

semestrais a PROEXC até o último dia letivo de julho e dezembro, respectivamente, para o 

primeiro e o segundo semestre do ano. Para as demais Ações de Extensão Universitária serão 

encaminhados relatórios, pelo (a) coordenador (a), à PROEXC em até, no máximo, 15 

(quinze) dias após o término de sua execução, sob pena de não emissão de certificados 

quando a ação os requerer. (UFVJM, 2008). 
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Figura 1 – Formulário para Registro de Ações de Extensão Universitária 

 
                             Fonte: site PROEXC 

 

Ademais, além desse formulário, estão disponíveis no site: a Instrução Normativa 

PROEXC 001/2018 – que regulamenta os procedimentos para registro, acompanhamento, 

avaliação e controle finalístico de projetos junto à Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura/PROEXC relativos aos projetos envolvendo Fundações de Apoio; o manual para 

preenchimento do formulário de registro de ações de extensão; roteiros para curso, programa 

e projeto; roteiro para relatório de curso, evento e prestação de serviços; roteiro para relatório 

de programa e projeto; roteiro para relatório de programa e projeto de Extensão Universitária; 

formulário de autorização para serviços gráficos e orientações aos coordenadores Pibex e 

Procarte. 
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As propostas serão coordenadas por docentes ou por servidores técnico-

administrativos e serão executadas por docentes, por servidores técnico-administrativos e por 

discentes, estes últimos, desde que orientados e, ou supervisionados por docentes ou por 

técnicos-administrativos. 

A política de fomento às ações de extensão da UFVJM é constituída por 4 

programas: Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), Programa de Bolsas de 

Apoio à Cultura e à Arte (PROCARTE), Programa de Extensão Universitária Mec/Sesu 

(PROEXT) e o Programa de Extenção com Interface em Pesquisa. Todos serão apresentados a 

seguir com os seus objetivos gerais e específicos.  

 

2.3.1 O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) destina-se ao oferecimento de Bolsas 

de Extensão a discentes da UFVJM vinculados a projetos de Extensão Universitária e tem 

como objetivos: 

I Estimular a participação da comunidade universitária em ações de extensão; 

especialmente, a participação de discentes; 

II Possibilitar a aprendizagem em métodos e processos de extensão universitária; 

III Incentivar a integração entre docentes, discentes e técnicos-administrativos na 

realização de ações de extensão universitária; 

IV Promover a interação da comunidade universitária com a comunidade externa na 

resolução de problemas, superação de dificuldades, intercâmbio de conhecimentos, 

saberes e serviços. 

V Contribuir com a formação dos discentes a partir da interação com a realidade da 

população brasileira — em especial, a das regiões de abrangência da UFVJM; 

VI Qualificar os discentes para os desafios enfrentados no mundo atual em relação à 

atuação profissional e ao exercício da cidadania. (Regulamento do Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão, (UFVJM – 2014) 

 

No tocante à sua organização, o PIBEX é coordenado pela Diretoria de Extensão 

da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) e tem uma Comissão de Seleção de Projetos 

que será composta por todos os membros titulares e suplentes do Conselho de Extensão e 

Cultura (Coexc). Podendo, quando necessário, ser formada uma Comissão de Seleção de 

Pareceristas Ad hoc, constituída por docentes ou técnicos-administrativos da UFVJM, ou de 

outras Instituições de Ensino Superior. 
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Poderão concorrer ao PIBEX projetos apresentados por docentes ou técnicos 

administrativos, de acordo com o edital que será publicado pela Proexc. Como procedimento 

interno da Diretoria de Extensão os projetos são encaminhados à Proexc com parecer 

favorável da Unidade Acadêmica ou setor de lotação do coordenador.  

A seleção será feita pela Comissão de Seleção de Projetos ou de uma Comissão de 

Seleção de Pareceristas Ad hoc, conforme escala de pontuação aprovada pelo Conselho de 

Extensão e Cultura (COEXC), a partir dos seguintes critérios de avaliação:  

 

I- Importância do projeto na formação do estudante; II- Exequibilidade; III - Previsão 

de impacto direto e indireto; IV- Articulação do ensino, pesquisa e extensão; V - 

Coerência entre os objetivos, metodologia e metas do projeto; VI - Consonância do 

projeto com a Política de Extensão da UFVJM. (Regulamento do Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão (UFVJM – 2014). 

 

Ademais, para coordenar projetos os coordenadores precisam preencher os 

seguintes requisitos: ser docente efetivo ou técnico-administrativo com curso de graduação 

concluído; manter vínculo formal com a UFVJM e não estar afastado da Instituição durante o 

período de vigência do projeto.  

No caso do discente Bolsista, ele precisa preencher os requisitos de estar 

regularmente matriculado em curso de graduação da UFVJM, ter Coeficiente de Rendimento 

Acadêmico acumulado igual ou superior a 60, não manter vínculo empregatício e não 

acumular bolsa de qualquer natureza, inclusive da própria UFVJM. 

Os recursos financeiros para o Pibex serão oriundos do Orçamento Geral da 

UFVJM e, eventualmente, de Agências Oficiais de Apoio à Extensão Universitária e de 

Convênios com Instituições Públicas e Privadas. A bolsa será concedida pelo prazo de 12 

(doze) meses, não havendo renovação automática. 

Assim, cumpre destacar, que no portal da UFVJM, no espaço destinado à Pró-

Reitoria de Extensão, a Diretoria de Extensão divulga os seus procedimentos internos para 

consecução dos seus programas de fomento, por ano de execução, em especial o PIBEX, ou 

seja, de 2013 a 2017, bem como o seu regulamento, orientações e roteiro para o 

desenvolvimento da ação de extensão objeto do edital. 

Para os anos anteriores a 2013, em consulta ao relatório de gestão da UFVJM 

2011-2015, foi possível verificar que “o Programa Institucional de Bolsas de Extensão (Pibex) 

encerrou o ano de 2011 com 100 projetos em andamento e 43 projetos aprovados no Edital 
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004-2011, com início previsto para março de 2012”. Os editais (Pibex) foram lançados para 

projetos vinculados a programas e para programas, em publicação única e não mais 

específica” (UFVJM, 2011-2015, p.84). 

Em síntese, no período de 2013 a 2016 através dos dados divulgados pela 

Diretoria de Extensão via o portal institucional, foi possível verificar que foram ofertados ao 

público dois editais por ano, que contou com a submissão de projetos com um percentual 

significativo de propostas, ano a ano, conforme podemos observar no quadro a seguir, como a 

UFVJM interage com a comunidade.  

Ainda assim, dentre os títulos apresentados na publicação do resultado final de 

cada edital, foi possível constatar a diversidade das áreas temáticas de atuação da extensão 

universitária por meio dos títulos, tais como: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, 

Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho e o envolvimento das unidades 

acadêmicas da Instituição. 

 

Tabela 1. Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX 

 Edital 001/2013 002/2013 001/2014 002/2014 001/2015 002/2015 001/2016 002/2016 

Total de projetos 77 68 93 79 81 116 58 126 

Projetos aprovados 60 43 51 16 24 58 50 65 

Projetos classificados 10 10 30 50 50 50 5 50 

        Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Ante o exposto, evidencia-se uma expressiva participação das unidades 

acadêmicas na submissão de ações de extensão no programa PIBEX no período de 2013 a 

2016, com destaque para os editais 002/2015 e 002/2016 que receberam 116 e 126, 

respectivamente, projetos para o preenchimento de 50 bolsas. Desse modo, percebe-se o apoio 

que tem sido dado à execução das ações extensionistas da UFVJM, principalmente por meio 

do PIBEX. 

 

2.3.2 Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte – PROCARTE 

 

O Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte (PROCARTE) da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) busca desenvolver estratégias que 

ampliem o horizonte de contato da comunidade acadêmica com as diversas expressões 
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culturais e artísticas. 

Em 19 de outubro de 2012, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) aprovou o regulamento do Programa de Bolsas de apoio à Cultura e à Arte 

(PROCARTE) por meio da Resolução nº 27 – CONSEPE, de 19 de outubro de 2012. Na 

mesma data, o Consepe definiu a Política Cultural da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), por meio da aprovação da Resolução nº 26 – CONSEPE, 

de 19 de outubro de 2012, que definiu como diretriz a atuação no desenvolvimento e 

valorização da arte e cultura na UFVJM e nas diversas regiões de abrangência da 

Universidade. 

Ainda, a Resolução nº 26/CONSEPE/2012 estabeleceu como estratégias: 

1 - Auxiliar na proteção e promoção da diversidade cultural, especialmente das 

regiões deabrangência da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri;  

2 - Ampliar parcerias e intercâmbios com as Secretarias de Cultura e outros órgãos 

equivalentes que atuam nas esferas municipal, estadual e federal; 

3 - Propor ações que ampliem o acesso da comunidade acadêmica da UFVJM aos 

meios de produçãoe fruição cultural;  

4- Formar, capacitar e apoiar, por meio de cursos e oficinas, grupos artísticos 

presentes na UFVJM;  

5 - Apoiar projetos que contemplem a preservação do patrimônio material e 

imaterial; 

6 - Propor ações que ampliem a comunicação e a viabilização da troca entre os 

diversos agentes culturais, difundindo bens, conteúdos e valores; 

7 - Apoiar projetos que visem à estruturação da economia da cultura local e 
regional; 

8 - Apoiar e promover ações de mapeamento, documentação e divulgação da 

memória e das expressões artísticas e culturais dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri;  

9- Incentivar e apoiar projetos voltados à realização de seminários culturais, feiras 

de livros, uso da mídia eletrônica e da internet para a produção e a difusão da crítica 

artística e cultural, privilegiando as iniciativas que contribuam para a regionalização 

e a promoção da diversidade; 

10 - Buscar e divulgar informações sobre órgãos de fomentos voltados a atividades 

artísticas e culturais. 

11- Criar e fortalecer a Câmara de Cultura e Arte da Universidade (Cacau), para 

auxiliar nas discussões e proposições de ações artísticas e culturais; 

12- Estimular a comunidade acadêmica, por meio de editais e concursos culturais, ao 

desenvolvimento de habilidades em artes, nas suas diversas formas e linguagens e, 

ao mesmo tempo, contribuir para a formação de um acervo cultural-artístico que 

contemple especialmente a memória das regiões de abrangência da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; 

13- Propor oficinas e minicursos em conjunto com artistas locais e regionais para 

viabilizar possibilidades de troca de saberes entre os mestres da cultura popular e os 

acadêmicos; 

14- Propor eventos culturais no âmbito da UFVJM que tenham por objetivo 

apresentar, divulgar e valorizar os trabalhos dos artistas docentes, discentes e 

técnicos-administrativos, além de incentivar a formação de público; 

15 - Incentivar o desenvolvimento de projetos e programas culturais que tenham 

como público-alvo a comunidade acadêmica da UFVJM; 

16 - Desenvolver mecanismos para estreitar relações da UFVJM com instituições 

dedicadas à difusão, valorização e fomento da cultura, especialmente nas regiões de 

abrangência da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; 
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17 - Criar o Sistema de Registro das Ações Culturais; 

18- Criar espaços de discussão que possibilitem que a cultura seja compreendida 

como área de conhecimento importante para a formação universitária; 

19- Incrementar os instrumentos de divulgação das ações culturais no interior da 

UFVJM e fora dela; 

20- Criar o Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte (Procarte), com valores 

equiparados aos contemplados em projetos e programas de pesquisa e extensão 

universitária (UFVJM 2012). 

 

 

Dessa maneira, o Procarte se fundamenta nas três dimensões previstas no Plano de 

Plano Nacional de Cultura (PNC): dimensão simbólica, dimensão cidadã e dimensão 

econômica. O acesso à arte e à cultura, à memória e ao conhecimento é um direito 

constitucional e condição fundamental para o exercício da cidadania e tem os seguintes 

objetivos, conforme a Resolução nº 27 – CONSEPE, de 19 de outubro de 2012: 

 
I – Contribuir com a formação dos discentes a partir da interação com as 

manifestações culturais e artísticas das regiões de abrangência da UFVJM; 

II – Estimular, por meio do fazer cultural-artístico, a formação de público e a 

valorização dos espaços dedicados à cultura e às artes; 

III – Proporcionar e incentivar o respeito às diversas manifestações culturais e 

artísticas em suas múltiplas funções, identificando-as, relacionando-as e 

compreendendo-as em seu contexto histórico; 

IV – Estreitar relações com agentes culturais e artistas das regiões de abrangência da 

UFVJM, e instituições públicas ou privadas com reconhecida experiência em artes; 

V – Promover o registro, a valorização e a divulgação de expressões culturais das 

regiões de abrangência da UFVJM (UFVJM, 2012.) 

 

O PROCARTE é coordenado pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (Proexc) e tem uma comissão de seleção designada composta pelo Diretor 

de Cultura como seu Presidente e Membros do Conselho de Extensão e Cultura da UFVJM. 

De tal modo, quando necessário, poderá ser formada uma Comissão de Seleção de 

Pareceristas Ad hoc, constituída por docentes efetivos ou técnicos-administrativos da UFVJM, 

ou de outras instituições de ensino superior. 

Além do mais, para submissão de projeto ao PROCARTE, este poderá abranger 

uma das sete categorias, a saber: dança; teatro; música; literatura; artes visuais; vídeo e 

fotografia; e deverão ser encaminhados à Proexc com anuência da chefia imediata do órgão 

institucional no qual o proponente/coordenador esteja lotado. 

Para coordenar projetos, os coordenadores precisam ser docentes efetivos ou 

técnicos-administrativos da UFVJM, em exercício regular de suas atividades na instituição. 

No caso dos discentes bolsitas precisam cumprir os seguintes requisitos: estar regularmente 

matriculado em Curso de Graduação da UFVJM; ter concluído o primeiro período do curso 
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até o início da vigência da bolsa e não estar com a formatura prevista para data anterior ao 

término da bolsa; ter Coeficiente de Rendimento Acadêmico acumulado igual ou superior a 60 

(sessenta) e não manter vínculo empregatício e não acumular bolsa de qualquer natureza 

(UFVJM, 2014) 

A seleção dos projetos será realizada por uma Comissão de Seleção de Projetos, a 

partir dos seguintes critérios: I – coerência entre objetivos, metodologia e metas do projeto; II 

– viabilidade logística, técnica e operacional da proposta compatível com a infra-estrutura 

existente na UFVJM; III – concordância com os objetivos propostos pelo presente 

regulamento e antedimento aos requisitos exigidos; IV – consonância com as metas do Plano 

Nacional de Cultura. (UFVJM, 2014). 

Quanto aos recursos financeiros para o Programa serão oriundos do Orçamento 

Geral da UFVJM destinados à Proexc e/ou de convênios com instituições públicas ou 

privadas. As Bolsas serão concedidas pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Em termos históricos, cabe destacar que em 2012, a Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (PROEXC) da UFVJM, por meio de sua Diretoria de Cultura, lançou o primeiro 

edital do Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte (PROCARTE), destinado a 

estudantes de graduação (UFVJM, 2011-2015, p.89). 

Assim como ocorre ao PIBEX, as informações do PROCARTE, também, constam 

no portal da UFVJM, no espaço destinado à Pró-Reitoria de Extensão e à Diretoria de 

Extensão para a divulgação dos seus procedimentos internos para consecução dos seus 

programas de fomento, por ano de execução. Especial enfoque é dado aos editais de 2013 a 

2016, o seu regulamento, a meta do Plano Nacional de Cultura, as orientações e o roteiro para 

o desenvolvimento da ação de extensão, objeto do edital. 

No período de 2013 a 2016, através dos dados divulgados pela Diretoria de 

Extensão via portal institucional, foi possível verificar que foram ofertados ao público dois 

editais por ano, que contou com a submissão de projetos com um percentual significativo de 

propostas, ano a ano, somando o total de 93 propostas durante quatro anos, conforme 

podemos observar na tabela 2 a seguir. Observa-se também que, nos editais 002/2014 a 

002/2015, o resultado final divulgado pela diretoria de extensão não discriminou o 

quantitativo de projetos aprovados, apenas informou a qualificação de “classificados”. 
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Tabela 2. Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte - PROCARTE          

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018. * Não consta no site da UFVJM a informação dos projetos aprovados, 

consta como classificados. 

 

Em face do exposto, destaca-se que os editais para seleção do PROCARTE 

durante o período de 2013 a 2016, estimulou a elaboração de projetos que contribuíram para o 

fortalecimento de grupos culturais e artísticos locais e regionais e viabilizou, por meio de 

ações e de parceiros institucionais públicos, o desenvolvimento econômico-social local e 

regional.  

 

2.3.3 Programa de Extensão Universitária Mec/Sesu – PROEXT 2015 

 

O Programa de Extensão Universitária Mec/Sesu – PROEXT 2015 é um 

instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na 

formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando 

aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito 

das Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior, tendo como objetivos:  

 
1.1.1 Apoiar as Instituições Públicas de Ensino Superior no desenvolvimento de 

programas e projetos de extensão, que contribuam para a implementação de políticas 

públicas e o fortalecimento da extensão universitária. 

1.1.2 Potencializar e ampliar os patamares de qualidade da extensão universitária na 

formação dos alunos associando a sua natureza pedagógica à missão das instituições 

de ensino superior públicas. 

1.1.3 Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem 

como a atuação profissional pautada na cidadania e na função social da educação 

superior. 

1.1.4 Contribuir para a melhoria da qualidade de educação brasileira por meio do 

contato direto dos estudantes extensionistas com realidades concretas e da troca de 

saberes acadêmicos e populares. 

1.1.5 Dotar as Instituições Públicas de Ensino Superior de melhores condições de 

gestão de suas atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários 

enunciados nesse programa (UFVJM, 2015). 

 

 

O edital Proext 2015, previsto no site da PROEXC partiu da União, representada 

pelo Ministério da Educação (MEC), por intermédio da SESu/DIPES, e em parceria com os 

vários Ministérios convocando as Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino 

Superior a apresentarem propostas de desenvolvimento de programas e projetos no âmbito da 

Edital 001/2013 002/2013 001/2014 002/2014 001/2015 002/2015 001/2016 002/2016 

Total de projetos 7 9 10 13 13 13 16 12 

Projetos aprovados 5 5 5 * * * 10 1 

Projetos classificados 2 1 3 10 10 10 4 10 
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extensão universitária, de acordo com o estabelecido na Lei n° 12.155, de 23 de dezembro de 

2009. 

Os programas e projetos deveriam concorrer em uma das 19 (dezenove) linhas 

temáticas, a saber: 1) Educação; 2) Cultura e Arte; 3) Pesca e Aquicultura; 4) Promoção da 

Saúde; 5) Desenvolvimento Urbano; 6) Desenvolvimento Rural: Agroecologia e Produção 

Orgânica; 7) Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza; 8) Geração de 

Trabalho e Renda por meio do Apoio e Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos 

Solidários – EES; 9) Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro; 10) Direitos Humanos; 

11) Promoção da Igualdade Racial; 12) Mulheres e relações de gênero; 13) Esporte e Lazer; 

14) Comunicação; 15) Desenvolvimento regional: inclusão produtiva, defesa civil e acesso à 

água Nacional; 16) Justiça e direitos do indivíduo privado de liberdade; 17) Ciência, 

Tecnologia e Inovação para a Inclusão Social; 18) Meio Ambiente e Recursos Naturais e 19) 

Relação entre Estado e Sociedade, Promoção da Participação Social e Políticas para a 

Juventude. (BRASIL, 2015). 

 

2.3.4 Programa de Extensão em Interface com a Pesquisa 

 

Por iniciativa conjunta das Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (Proexc) e de 

Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Minas Gerais (Fapemig) foi publicado o Edital de Apoio a Projetos de Extensão 

em Interface com a Pesquisa nos anos de 2013 e 2014. 

A proposta teve como objetivo financiar projetos de extensão, em interface com a 

pesquisa científica e/ou desenvolvimento tecnológico, executados em Minas Gerais, com a 

finalidade de fortalecer a ação transformadora da extensão e da pesquisa sobre os problemas 

sociais, com enfoque nas demandas dos Vales, e estabelecer uma relação de diálogo entre 

extensionistas, pesquisadores e sociedade por meio de parcerias com entidades da 

comunidade. (UFVJM, 2013). 

No portal da UFVJM, no espaço destinado à Pró-Reitoria de Extensão, a Diretoria 

de Extensão divulgou os editais de 2013 e 2014. Em ambos os editais foram disponibilizadas 

30 bolsas, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A seleção dos projetos foi feita pela 

Comissão de Seleção de Projetos do Coexc (Conselho de Extensão e Cultura) e CICT 

(Comissão de Iniciação Científica e Tecnológica), conforme itens descritos no edital. 
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Em relação à coordenação do projeto, poderá ser coordenador o docente efetivo 

ou técnico-administrativo com curso de graduação concluído e manter vínculo formal com a 

UFVJM e não estar afastado da instituição durante o período de vigência do projeto.  

No caso do discente bolsista deverá preencher os seguintes requisitos: estar 

regularmente matriculado em curso de graduação da UFVJM; não estar com a formatura 

prevista para data anterior ao término da bolsa, exceto nos casos (Bacharelados 

Interdisciplinares) em que o estudante dará continuidade aos estudos em outro curso de 

graduação da UFVJM; ter Coeficiente de Rendimento Acadêmico acumulado igual ou 

superior a 60, e não manter vínculo empregatício e não acumular bolsa de qualquer natureza, 

inclusive da própria UFVJM. 

Nota-se que dos dois editais publicados nos anos de 2013 e 2014 a diretoria 

recebeu 134 propostas de projetos de pesquisa, conforme tabela 3. Assim como ocorreu ao 

Pibex, os títulos apresentados na publicação do resultado final de cada edital foi possível 

identificar a diversidade das áreas temáticas de atuação da extensão universitária, tais como: 

Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e 

Trabalho. 

Tabela 3. Projetos de extensão que têm interface com a pesquisa 

 

 

 

 
 

                                    Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Diante disso, destaca-se a importância do programa de extensão com interface 

com a pesquisa, já que possibilita a integração da pesquisa e da extensão e propõe um diálogo 

entre extensionistas, pesquisadores e sociedade por meio de parcerias com entidades da 

comunidade, apesar de terem sido lançados apenas dois editais nos anos de 2013 e 2014, e 30 

projetos aprovados, respectivamente. 

 

2.4 Mapeamento da Extensão Univervistária na UFVJM 

 

Esta seção tem como objetivo mapear o quantitativo de ações de extensão 

desenvolvidas na UFVJM no recorte temporal de 2007 a 2016. Contabiliza-se que foram 

 Edital 001/2013 001/2014 

Total de projetos 70 64 

Projetos aprovados 30 30 

Projetos classificados 3 23 
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executadas o total 1.648 ações de extensão, distribuídas da seguinte forma: 49 programas, 896 

projetos, 206 cursos, 495 eventos e 2 serviços, conforme tabela 4. Nota-se que a extensão vem 

se consolidando na instituição, desde a criação da PROEXC em 2008, ano a ano. Em 2007, 

foram executadas 75 ações de extensão, seguindo em 2008 com 89 e, nos anos seguintes, esse 

movimento crescente continua quando há um aumento considerável, acima de duzentas ações 

por ano, em 2010. A casa das duas centenas de ações se mantém até 2015 e 2016, anos que 

mostram uma queda (2016 = 95 ações).  

 

Tabela 4. Ações de extensão executadas pela UFVJM. 

ANO PROGRAMAS PROJETOS CURSOS EVENTOS SERVIÇOS TOTAL 

2007 1 24 10 40 0 75 

2008 3 31 9 46 0 89 

2009 5 80 15 43 0 143 

2010 5 125 39 62 0 231 

2011 10 106 45 48 0 209 

2012 9 132 17 58 1 217 

2013 9 132 17 58 0 216 

2014 4 134 23 69 1 231 

2015 1 91 22 28 0 142 

2016 2 41 9 43 0 95 

TOTAL 49 896 206 495 2  

GERAL 1.648  

               Fonte: Elaborado pela autora, 2018 com base nos relatórios de gestão 2007-2014 e nos dados disponíveis pela 

PROEXC         2013-2016. 

Além disso, analisando os dados da tabela apresentada, foi possível observar 

também o aumento significativo de cadastro de projetos, cursos e eventos no ano de 2010 é 

um fator que comprova o quanto a universidade ampliou e aprofundou as relações com as 

comunidades na área de atuação da UFVJM, contribuindo de forma direta para a melhoria das 

condições de vida e para o fortalecimento da cidadania da população.  

Do mesmo modo, entre os programas, merece destaque a participação da UFVJM no 

Projeto Rondon, do Ministério da Defesa, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura (Proexc). Desde a retomada do Projeto Rondon, em 2006, a UFVJM esteve em 

todas as operações que ocorreram até 2010, num total de 17 participações. (RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2007-2011, p.34-35). 
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Nessa mesma direção, cabe pontuar que um dos projetos executados nesse 

período, também sob a responsabilidade da Proexc, foi a Capacitação de Educadores da Rede 

Básica em Educação em Direitos Humanos, ocorrida em 2008. Esse projeto foi realizado em 

15 estados brasileiros, sendo assumido em cada estado por uma universidade pública. Contou 

com o apoio financeiro da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

do Ministério da Educação (Secad/MEC) e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República (SDH/PR) (UFVJM, 2007-2011). 

Nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, sob a coordenação da UFVJM, foram 

formadas quatro turmas, sediadas em Diamantina, Araçuaí, Jequitinhonha e Teóflo Otoni, com 

aproximadamente 500 participantes. Um dos desdobramentos desse projeto foi o 

estabelecimento de uma parceria com a Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de 

Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, possibilitando o oferecimento do Curso 

de Capacitação de Educadores e Gestores em Direitos Humanos nos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri que ocorreu nos anos de 2009 e 2010 (UFVJM, 2007-2011). 

Ante o exposto, cumpre observar a participação da Extensão Universitária como 

um caminho para a formação continuada de Educadores e Gestores e o cumprimento da 

finalidade da UFVJM, ou seja, contribuir para o processo de desenvolvimento dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, ampliar e aprofundar as relações com outros setores da sociedade. 

A Extensão Universitária da UFVJM, no período de 2007 a 2016, foi um trabalho 

conjunto que contou com a participação das suas unidades acadêmicas dos campi de 

Diamantina, Teófilo Otoni, Janaúba, Unaí e da sua Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - 

PROEXC, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis - PROACE, Pró-Reitoria de 

Administração - PROACE e Diretoria de Comunicação Social - DICOM.  

Até o ano de 2013, a Universidade contava com as seguintes Faculdades e 

Institutos no campus JK, em Diamantina/MG: Faculdade de Ciências Exatas (FACET); 

Faculdade de Ciências Agrárias (FCA); Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS); 

Faculdade Interdisciplinar em Humanidades (FIH) e Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT). 

No campus do Mucuri, em Teófilo Otoni/MG: o Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia 
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(ICET) e a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas (FACSAE); 

Em 2014 foi criada a Faculdade de Medicina de Diamantina (FAMED) e em 

Teófilo Otoni, a Faculdade de Medicina do Mucuri (FAMMUC). Ainda, no mesmo ano, em 

Janaúba foi criado o Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia (IECT), e, em Unaí, o 

Instituto de Ciências Agrárias (ICA). 

Segundo Costa (2015), no período compreendido entre 2008 e 2013, as ações de 

extensão têm como unidade de origem a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde - 

FCBS. “Isto ocorre, pois, a FCBS é a unidade acadêmica mais antiga da universidade, seguida 

pela Faculdade de Ciências Agrárias no Campus de Diamantina e pela FACSAE no Campus 

do Mucuri”. 

Nota-se na tabela 5, a seguir, que houve uma maior participação da Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde – FCBS em registros de programas de extensão, totalizando 

vinte e três no decorrer de dez anos, o que corrobora o apontamento da autora Costa (2005). 

Além disso, o Instituto de Humanidades e a Faculdade de Ciências Humanas, 

criados em 2009, fundiram-se no que é hoje a Faculdade Interdisciplinar em Humanidades 

(FIH). A FIH começou a oferecer programas de extensão a partir de 2011, e se manteve no 

decorrer dos anos de 2012 e 2013 com o mesmo quantitativo, totalizando seis programas. No 

período compreendido entre os anos de 2014 a 2016 a Faculdade não registrou nenhum 

programa de extensão. 

Contudo, as outras unidades acadêmicas, como a Faculdade de Ciências Exatas - 

FACET, a Faculdade de Ciências Agrárias - FCA, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

e Exatas - FACSAE e o Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, no decorrer dos anos, 

ofertaram de um a dois programas. A Faculdade de Medicina (FAMED), criada em 2014, 

registra em 2015 o seu primeiro programa de extensão. Por fim, a Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura, do ano de 2007 até 2010 ofereceu um programa de extensão. 
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Tabela 5. Programas desenvolvidos pela UFVJM por unidade de execução 

PROGRAMAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

FACET 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 

FAMED * * * * * * * * 1 0 1 

FCA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

FCBS 0 1 3 3 4 5 5 2 0 0 23 

FACSAE 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 

FIH/FCH/IH 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6 

ICT 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

PROAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

PROEXC 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

TOTAL 1 3 5 5 10 9 9 2 1 2  

 
               Fonte: Elaborado pela autora, 2018 com base nos relatórios de gestão 2007-2014 e nos dados disponíveis pela 

PROEXC 2013-2016. 

 

Seguindo a análise dos dados, a tabela 6 reforça a participação da Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde - FCBS – com o maior número de registros de cursos de 

extensão a partir de 2008 até o ano de 2016, perfazendo o total de 131 cursos. A Faculdade 

Interdisciplinar em Humanidades - FIH, de 2010 a 2016, também ofereceu um número 

expressivo de cursos, quarenta no total, ficando consideravelmente a frente de outras 

unidades, mas atrás da FCBS.  

Constata-se que as outras unidades acadêmicas ficaram assim representadas: a 

Faculdade de Ciências Exatas - FACET ofereceu somente quatro cursos no ano de 2007 e três 

no ano de 2008; A Faculdade de Medicina – FAMED, criada em 2014, ofereceu em 2015 um 

curso; a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas - FACSAE ofereceu três cursos no 

ano de 2007, no ano de 2008 deixou de ofertar e em 2009 e 2010 retornou ao cenário da 

extensão universitária oferecendo dois cursos por ano.  

A Faculdade de Ciências Agrárias - FCA ofereceu um curso nos anos de 2007, 

2009 e 2010, e, em 2011, ofereceu três, totalizando cinco cursos. O Instituto de Ciência, 

Engenharia e Tecnologia - ICET, criado no ano de 2009, ofereceu apenas um curso no ano de 

2011. Por fim, no caso de prestação de serviços, apenas a FCA ofereceu no ano de 2012 uma 

prestação de serviço. 
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Tabela 6. Cursos e serviços desenvolvidos pela UFVJM por unidade de execução 

CURSOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

FACET 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

FAMED * * * * * * * 0 1 0 1 

FACSAE 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 

FCA 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 7 

FCBS 1 6 10 22 38 17 17 6 9 5 131 

FIH/FCH/IH 0 0 0 12 3 0 0 16 8 1 40 

ICET 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

PROEXC 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 

TOTAL 10 9 15 39 45 17 17 22 19 6  

SERVIÇOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

FCA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

               Fonte: Elaborado pela autora, 2018 com base nos relatórios de gestão 2007-2014 e nos dados disponíveis pela 

PROEXC 2013-2016. 

 

Quanto aos projetos desenvolvidos, a tabela 7, a seguir, demonstra pela primeira 

vez a participação de todas as unidades acadêmicas com números expressivos na oferta de 

ações de extensão. Desse modo, novamente a FCBS apresenta o maior número de registro de 

ações, ou seja, 355, em segundo lugar a FACSAE com 129; em terceiro a FCA com 70; em 

quarto lugar a FIH com 50, e em quinto e sexto, o ICET e ICT, na ordem, vinte e sete e vinte e 

cinco. A EAD aparece com a oferta de 4 projetos, enquanto a Diretoria de Comunicação 

registrou um projeto de extensão no ano de 2016.  

A Faculdade de Medicina de Diamantina – FAMED, criada em 2014, ofereceu no 

ano de 2015 quatro projetos e, em 2016, três, totalizando sete no decorrer de dois anos da sua 

existência. A FAMMUC de Teófilo Otoni, também criada em 2014, aparece no cenário de 

extensão universitária com dois projetos no ano de 2015.  

Por outro lado, ainda no mesmo ano, em Janaúba foi criado o Instituto de 

Engenharia, Ciência e Tecnologia (IECT) que registrou seis projetos em 2015 e, em Unaí, o 

Instituto de Ciências Agrárias (ICA) que aparece no cenário da extensão com oito projetos em 

2015 e três em 2016. 

No caso das pró-reitorias: a PROACE, pela primeira vez, aparece no cenário da 

extensão e a PROEXC se mantém com registros de projetos de extensão durante os anos. 

Além disso, cabe destaque à participação das Pró-Reitorias de Administração e de Pesquisa 

com o registro de um projeto de extensão no decorrer de 10 anos das atividades extensionistas 

na UFVJM. Destaca-se, também, a participação da Superintendência do Sistema de 
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Bibliotecas (Sisbi) na oferta de dois projetos de extensão nos anos de 2012 e 2013. 

 

Tabela 7. Projetos desenvolvidos pela UFVJM por unidade de execução 

PROJETOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

DICOM 0 0 0 0 0 0 0 ** 0 1 1 

EAD 0 0 0 0 1 0 0 ** 4 0 4 

FACET 5 1 0 5 5 4 4 ** 0 0 14 

FACSAE 5 9 18 21 16 29 29 ** 2 0 129 

FAMED * * * * * * * ** 4 3 7 

FAMMUC * * * * * * * ** 2 0 2 

FCA 3 7 8 18 4 10 10 ** 8 2 70 

FCBS 10 12 46 65 63 53 53 ** 33 20 355 

ICA * * * * * * * ** 8 3 11 

ICT 0 0 0 2 3 10 10 ** 10 2 37 

ICET 0 0 0 2 5 10 10 ** 2 0 29 

IECT * * * * * * * ** 6 0 6 

FIH/FCH/IH 0 0 5 7 6 13 13 ** 10 8 52 

PROACE 0 0 2 1 1 0 0 ** 0 0 4 

PROAD 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 0 1 

PROEXC 1 2 1 3 2 2 2 ** 2 0 15 

PRPPG 0 0 0 1 0 0 0 ** 0 0 1 

SISBI 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 0 2 

TOTAL 24 31 80 125 106 132 132 ** 93 39  

               Fonte: Elaborado pela autora, 2018 com base nos relatórios de gestão 2007-2014 e nos dados disponíveis pela 

PROEXC 2013-2016. ** A Proexc não dispunha de levantamento dos projetos por unidade de execução referente ao ano de 

2014. 

 

Além disso, novamente a FCBS tem o maior número de eventos de extensão 

oferecidos e se manteve em crescimento durante os anos de 2007 a 2016, totalizando 311 

eventos, conforme mostra a tabela 8, a seguir. A FCA aparece em segundo lugar com 32 

eventos e em terceiro, a FACSAE com 19.  

Analisando-se a participação das pró-reitorias, ressalta-se que, pela primeira vez, a 

PROACE aparece no cenário da extensão oferecendo um curso no período de 2007 a 2010. A 

Pró-Reitoria de Extensão - Proexc se destaca com a realização de 17 eventos no decorrer dos 

dez anos de extensão na UFVJM, viabilizando a relação transformadora entre a Universidade 

e a Sociedade. 

Evidencia-se a participação da Diretoria de Comunicação da Instituição com a 

organização de três eventos consecutivos no ano de 2007, 2008 e 2009, já em 2010 registrou 

dois, totalizando cinco eventos. Os anos seguintes aparecem na tabela sem registro de 

eventos.  
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Tabela 8. Eventos desenvolvidos pela UFVJM por unidade de execução 

EVENTOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

FACET 2 7 0 0 0 0 0 0 3 1 12 

FACSAE 6 4 1 3 0 1 1 0 3 0 19 

FCA 3 4 3 5 5 4 4 0 1 3 32 

FCBS 27 27 32 46 42 49 49 11 8 20 311 

ICT * * * * * * * * * 4 4 

ICET/ ICTM 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

IECT * * * * * * * 0 0 4 4 

FIH/FCH/IH 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 8 

DICOM 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 

PROACE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

PROEXC 1 3 4 3 0 3 3 0 0 0 17 

TOTAL 40 46 43 62 48 58 58 11 19 35  

               Fonte: Elaborado pela autora, 2018 com base nos relatórios de gestão 2007-2014 e nos dados disponíveis pela 

PROEXC 2013-2016. 

Tendo em vista os aspectos apresentados, pode-se concluir que houve um 

expressivo aumento nas ações de extensão nos últimos dez anos, especialmente, em relação 

aos projetos e eventos. Provavelmente, isto se deve ao aumento do número de docentes e 

discentes na instituição, em virtude de sua expansão, da criação de novos campi, novos cursos 

e da nomeação e efetivação de docentes e técnicos administrativos. Porém, deve ser levado 

em conta o fato de as normas e procedimentos para o registro das ações de extensão estarem 

melhor estipuladas e, sobretudo, deve deve ser considerado também o apoio que tem sido 

dado à execução das ações, principalmente, por meio dos programas PIBEX, PROCARTE e 

Interface em Pesquisa. 
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CAPÍTULO III - PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS ORIENTADORES DA 

PESQUISA 

 

Neste capítulo apresentaremos os aspectos metodológicos da investigação, que 

consistem na exposição das seguintes etapas da pesquisa: a seleção e acesso aos documentos, 

a análise de conteúdo e a delimitação e caracterização do universo da pesquisa. 

 

3.1 Aspectos metodológicos da investigação 

 

Para Gamboa (2012, p.111), “a pesquisa só se refere a uma parte do processo de 

conhecer para modificar ou transformar. Concretamente, corresponde ao diagnóstico sobre o 

qual se definem processos de ação. (...) Não se investigam temas, investigam-se problemas”. 

Ainda, segundo Gamboa (2012 p. 38) “Marx, em o método da Economia Política (1983), 

apresenta a dialética como o processo da construção do concreto do pensamento a partir do 

concreto real”.  

Neste sentido, esta pesquisa apresentou como problema a ser investigado:  

As ações de formação continuada dos profissionais da educação básica 

desenvolvidas pela extensão têm atendido o território de atuação da UFVJM? 

 Com o objetivo de apresentar os rumos metodológicos da investigação, foram 

adotados os preceitos da pesquisa básica, assim entendida segundo Appolinário (2011, p. 

146), a pesquisa básica tem como objetivo principal “o avanço do conhecimento científico, 

sem nenhuma preocupação com a aplicabilidade imediata dos resultados a serem colhidos”.  

No tocante à forma de abordagem da problemática, a pesquisa serviu-se de um 

método de abordagem qualitativa, que segundo Marconi e Lakatos (2011): 

 

difere do quantitativo não só por não empregar instrumentos estatísticos, mas 

também pela forma de coleta e análise dos dados. Preocupa-se em analisar e 

interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, 

hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. (MARCONI, LAKATOS 2011 

p.267). 
 

Na concepção de Apollinário (2011) a pesquisa qualitativa: 
 

a pesquisa predominantemente qualitativa seria, então, a que normalmente prevê a 

coleta de dados a partir de interações sociais do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado. Esse tipo de pesquisa não possui condições de generalização, ou seja, 

dela não se podem extrair previsões nem leis que podem ser extrapoladas para 

outros fenômenos diferentes daquele que está sendo pesquisado (APOLLINÁRIO, 

2011, p. 61) 
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De acordo com o autor Gil (2002), na pesquisa qualitativa: 
 

o pesquisador por ter um conhecimento parcial e limitado sobre o que investiga, 

lança mão de métodos que lhe permitam conhecer as pessoas e seus contextos 

sociais, culturais ou institucionais, por meio dos significados atribuídos pelos 

participantes, ou mesmo pelas suas atitudes, crenças e valores. (GIL, 2002, p.135). 

 

Portanto, o presente trabalho foi orientado por uma discussão teórica sobre um 

breve histórico da formação de professores no Brasil, com o fito de caracterizar e apresentar 

os avanços sobre as políticas públicas de formação de gestores democráticos pós-constituição 

de 1988.  

Diante das considerações apresentadas, a escolha da abordagem qualitativa para o 

desenvolvimento do estudo, deu-se em razão da possibilidade que ela apresenta de uma maior 

interação com objeto da pesquisa em função de sua especificidade. Ainda, com base nos 

objetivos propostos e na caracterização do objeto de investigação, o tipo de procedimento de 

pesquisa adotado foi o de natureza documental. Para Severino (2007), esse procedimento é 

entendido como: 

 

fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas, 

sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, 

documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum 

tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai 

desenvolver sua investigação e análise. (SEVERINO, 2007, p.122). 

 
 

A pesquisa teve como objetivo geral mapear ações de extensão desenvolvidas 

pela UFVJM para formação continuada dos profissionais da educação básica no período 

de 2013 a 2016.  

Para o desenvolvimento do objetivo geral da pesquisa foram elaborados os 

seguintes objetivos específicos: 1.  Mapear as políticas públicas de formação continuada 

desenvolvidas para os profissionais da educação em nível nacional e estadual; 2. Apresentar 

uma breve descrição do processo de institucionalização da extensão na UFVJM; 3. Identificar 

na UFVJM as ações de extensão de formação continuada desenvolvidas para os profissionais 

da educação; 4. Identificar quais os municípios têm sido priorizados pela UFVJM na oferta de 

ações de extensão para formação dos profissionais da educação. 

Para a consecução dos objetivos propostos a pesquisa documental foi realizada em 

três momentos: a seleção, o acesso aos documentos e a análise, abaixo apresentados.  
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3.1.1 A seleção e o acesso aos documentos 

 

Os documentos foram obtidos através de meio eletrônico e meio documental e 

bibliográfico. Foi realizado levantamento de dados no site do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), nos documentos (Leis, Decretos, Portarias), nos sites dos governos Federal e 

Estadual, na Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Universitários – PROEXC da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, bem como em artigos, revistas, livros, 

dissertações e teses de autores que escreveram sobre o tema. 

No tocante ao acesso aos documentos, considerando que a pesquisa tem como 

fontes primárias os documentos oriundos de entidades públicas, do ponto de vista ético a 

pesquisadora utilizou-se dos mandamentos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 201116, 

que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do 

art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, que assim determina: 

 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 

direitos de obter:  
 

I – Orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como 

sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;  
 

II – Informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por 

seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;  
 

III – Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 

decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse 

vínculo já tenha cessado;  
 

IV – Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  
 

(...) 
 

VII – Informação relativa:  
 

a) À implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações 

dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 

(BRASIL – Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). 
 

 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Na primeira foi construído o 

referencial teórico por meio de coleta de dados institucionais e revisão bibliográfica. Na 

segunda houve o levantamento das ações de extensão universitária registradas em documentos 

                                                 

16 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm> - Acesso em: 28 

maio 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM sobre formação de professores e/ou 

gestores pedagógicos no período de 2013 a 2016.  

A pesquisadora deve esclarecer que para a coleta dos dados foi solicitada a 

autorização da coleta das informações necessárias para a realização da pesquisa, utilizando-se 

do modelo de requerimento (anexo A), que foi protocolado na Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura - PROEXC/UFVJM. 

 Nessa perspectiva, após o recebimento do requerimento pela Diretoria de 

Extensão, esta propôs a realização de uma reunião para organização do acesso à 

documentação, já que a pró-reitoria não dispunha de sistema on-line de registro e 

acompanhamento das ações de extensão. Considerou que os registros são realizados em papel, 

por meio de formulários e apresentou as condições de infraestrutura e o quantitativo de 

servidores técnico-administrativos que impossibilitavam o acesso imediato aos dados. 

Primeiramente, após a realização da reunião foram enviadas para o meu e-mail as 

tabelas de ações de extensão sem fomento, na versão Microsoft Excel, referente aos anos de 

2013, 2014, 2015 e 2016. No entanto, sobre as ações de extensão com fomento, obtive a 

informação de que os dados estariam disponíveis no site da UFVJM, na aba da Proexc, no 

link editais, separados pelos programas Pibex, Procarte, Proext, Extensão com Interface com a 

pesquisa, referente aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.  

Assim sendo, os dados sem fomento constam em tabela do xcel, com as seguintes 

informações das ações de extensão, a saber: nº de registro informações, área temática, bolsa, 

Unidade Acadêmica, departamento, título, período e beneficiários. Outrossim, os dados com 

fomento estão disponíveis no documento que divulga resultado final dos editais dos 

programas, mencionando o título do projeto, classificação e situação.  

Em ato contínuo, foi realizado o mapeamento do quantitativo das ações 

desenvolvidas pela UFVJM, no período de 2013 a 2016, somando o total de 925 projetos 

submetidos aos editais de seleção dos programas Pibex, Procarte, Proext e Extensão com 

Interface com a Pesquisa. Além disso, as ações registradas sem fomento somaram o 

quatitativo de 684 ações de extensão.  

Porquanto, na segunda etapa da pesquisa foram selecionadas as ações de extensão 

por títulos, priorizando o tema Educação/ Formação de professores e/ou Gestores, para 

posterior solicitação à Diretoria de Extensão o acesso aos registros dos projetos em papel. 

Além disso, de posse dos formulários de registro constatou-se que as ações se materializaram 

na forma de projeto, curso e evento, perfazendo o quantitativo de doze projetos, cinco cursos 

e dez eventos.  
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Foram selecionadas para pesquisa as ações de extensão que traziam títulos 

voltados para a formação docente e/ou de gestores pedagógicos e classificadas pelas áreas 

temáticas: Alfabetização, leitura e escrita; Formação docente; Org. da sociedade civil e 

movimentos soc. e pop; Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem; Jovens e adultos 

e Educação profissional. 

É importante salientar que, no quadro 1 abaixo apresentado, do total de 925 

projetos submetidos aos editais de seleção dos programas Pibex, Procarte, Proext, Extensão 

com Interface com a Pesquisa, foram selecionados quatro projetos com fomento em razão dos 

títulos das ações apresentarem o tema formação continuada de professores e gestores. Foram 

desenvolvidas pela instituição, através dos editais de seleção do Programa Institucional de 

Bolsas de Extensão (PIBEX), referente aos anos de 2013, 2015 e 2016.  

Isto posto, ao analisar os resultados finais dos editais dos demais programas 

PROCARTE, PROEXT, Extensão com Interface com a Pesquisa divulgados no site da 

UFVJM/PROEXC, não foi possível identificar ações de formação continuada objeto da 

pesquisa. Em especial levando-se em consideração o título e o objetivo da ação e/ou projeto. 

 

Quadro 1. Ações de extensão com fomento 
 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX 

Edital/Ano Situação Título 

Edital 002/2013 Classificado 
Capacitação de Profissionais de Saúde e Gestores sobre 

Aspectos Sociais da Saúde de Homens. 

Edital 001/2015 Aprovado 

Oficinas pedagógicas: Uma proposta para a formação continuada 

de professores de matemática do ensino fundamental da rede 
pública do município de Teófilo Otoni- MG. 

Edital 002/2015 Aprovado 
Oficinas de formação aos professores de ciências para o uso das 
TICE no município de Diamantina. 

Edital 001/2016 Aprovado 
Estudos e debates sobre educação infantil: Ações de formação 
integradas às atividades desenvolvidas pelo Fórum. 

                  Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018 com base nos dados disponíveis no site da UFVJM/Proexc. 

 

 

Dando continuidade a seleção dos documentos, ao analisar as tabelas em Excel 

das ações registradas, sem fomento, que somaram o quatitativo de 684 foi possível selecionar 

24 ações com títulos de formação continuada de professores e gestores, conforme quadro 10.  

No mesmo quadro, observa-se que os projetos, cursos e eventos foram elaborados 

e registrados pelos cursos de graduação em Engenharia Geológica, Pedagogia, BHU - 

Bacharelado em Humanidades, Ciências Biológicas, LEC – Licenciatura em Educação no 

Campo, BCT - Bacharelado em Ciência e Tecnologia, História, Nutrição, Letras, EaD – 

Ensino a Distância e pela Pró-reitoria de Graduação. Esta identificação conduziu a uma 

indagação que não se apresenta como objeto da pesquisa em questão, mas merece destaque: 



 

 

94 

mesmo existindo ações de docentes lotados na Diretoria de Educação a Distância - DEAD e 

sendo identificadas ações que fazem interface com a modalidade a distância, não se identifica 

a indicação direta da Diretoria como proponente. A que se deve este fato? 

 

Quadro 2. Ações de extensão sem fomento 
 

Ano Modalidade 
Departamento/Curso/ 

Setor/Edital 
Título 

2016 Curso Engenharia Geológica 
Prática de Ensino de Geociências para docentes do Ensino 

Fundamental II 

2016 Evento Pedagogia 
II Encontro de Estudos Pedagógicos do curso de licenciatura em 

Pedagogia - “Diálogos e Diferenças” 

2016 Evento Pedagogia III Seminário de Educação Infantil 

2016 Evento LEC I Seminário em Educação do Campo: formação de professores 

2016 Evento 
Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia – BCT 
Aulas práticas de Biologia Celular/Bioquímica/Microbiologia 
para Escolas do Município de Janaúba-MG 

2015 Projeto BHU - Pibex 02/2014 
Pró-Inclusão: Capacitação de professores para atuação na 
perspectiva da Educação Incusiva no município de Diamantina 

2015 Evento - PIBID BHU Oficina: A investigação na formação de professores 

2015 Projeto EAD Projeto Interinstitucional de Formação de Gestores Pedagógicos 

2015 Evento Pedagogia 
A questão da interdisciplinaridade na formação Universitária: 

uma análise crítica 

2015 Projeto BHU - Pibex 001/2015 

IV Estágio Interdisciplinar de Vivência em áreas camponesas, 

quilombolas e indígenas dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  

 

2015 Projeto BCT - Pibex 001/2015 

Pré-ENEM: Atividades voltadas para o ensino e aprendizagem de 

física, matemática e química nas escolas públicas de Diamantina-
MG 

2015 Projeto FIH - Pibex 001/2015 
Astronomia e física vão às escolas do campo e às comunidades 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

2015 Evento Prograd 
I Fórum Regional de Educação Infantil dos Vales do Mucuri e 
Jequitinhonha- FREIMJ 

2015 Evento Pedagogia II Seminário de Educação Infantil 

2015 Curso Nutrição 

Curso de formação sobre educação alimentar e nutricional (EAN) 

para professores do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de 
Educação de Diamantina/MG 

2014 Curso História Formação política do educador: políticas públicas em educação 

2014 Curso Pedagogia História Oral 

2013 Projeto 
BCT - ICET - PIBEX 

003/2012 

Capacitação de professores em aulas práticas de ciências: Uma 

proposta utilizando materiais alternativos 

2013 Projeto 
Educação - PIBEX 

001/2013 

Projeto de alfabetização de educação de pessoas jovens e adultas 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

PAEJA/UFVJM 

2013 Projeto 
FIH - Projeto interface na 

pesquisa /2013 
Fórum de educação de jovens e adultos do Vale do Jequitinhonha 

2013 Projeto 

Educação Fisica- Projeto 

interface na pesquisa/ 
2013 

Educação sexual na formação de professores de 
Ciências/Biologia para a educação básica 

2013 Projeto 
FIH - Projeto interface na 

pesquisa /2013 
Percepção de professores e alunos de uma escola do campo sobre 
a temática educação ambiental 

2013 Curso BHU e Pedagogia Educação de Jovens e Adultos: Especificidades e práticas 

2013 Evento BHU/Letras 
1º Seminário de Formação de Professores de Inglês da Rede 

Pública 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018 com base nos dados obtidos na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura-

Proexc / Diretoria de Extensão/UFVJM. 

 

 

Por fim, após a seleção dos títulos das ações de extensão que foram objeto de 

estudo pela pesquisa, o diretor da Pró-Reitoria de Extensão – PROEXC disponilizou 
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prontamente os formulários de registros das ações e os seus anexos para reprodução 

fotográfica, cujo documento apresentou as seguintes informações passíveis de análise: 1. 

Número de registro; 2. Área de conhecimento (CNPq); 3. Título; 4. Modalidade; 5. Área 

temática; 6. Linha de extensão; 7. Instituição parceira; 8. Resumo do/s objetivo/s; 9. Público 

beneficiário; 10. Equipe; 11. Estudantes envolvidos na execução; 12. Local de execução; 13. 

Duração; 14. Recursos financeiros; 16. Aprovação/deferimento e 15. Instalações e 

equipamentos. 

 

3.1.2 A análise de conteúdo 

 

Sobre o procedimento de Análise de Conteúdo, a autora Franco (2005, p.13), diz 

que “o ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), 

gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada. Necessariamente ela 

expressa um significado, um sentido”. 

Ainda a referida autora (2005, p.14), preconiza que a análise de conteúdo se 

assenta nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem, 

assim entendida: 

como uma construção real de toda a sociedade e como expressão da existência 

humana, que em diferentes momentos históricos, elabora e desenvolve 

representações sociais no dinamismo interacional que se estabelece entre linguagem, 

pensamento e ação (FRANCO, 2005, p.14). 
 

Por fim, a pesquisa culminou com a análise de conteúdo das mensagens dos 

documentos produzidos. 

 

3.2 Delimitação e Caracterização do universo da pesquisa 

 

O lócus da presente pesquisa é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri, por meio da sua Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEXC, localizada no 

munícipio de Diamantina/MG.  

A Faculdade de Odontologia de Diamantina foi criada por Lei Estadual em 1953. 

A federalização como – Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina – em 1960. Pela 

Lei n° 10.487/2002 foi transformada em Faculdades Federais Integradas de Diamantina e, 

pela Lei n° 11.173, de 06 de setembro de 2005, em Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM (BRASIIL, 2014). 
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Os objetivos e finalidades institucionais estão descritos no Estatuto da UFVJM, de 

04 de setembro de 2009. A UFVJM, comunidade de docentes, discentes e pessoal técnico- 

administrativo, tem por objetivos precípuos preservar, elaborar, desenvolver, cultivar e 

disseminar o saber em suas várias formas de conhecimento, puro e aplicado. A UFVJM tem 

como missão produzir e disseminar o conhecimento e a inovação integrando o ensino, a 

pesquisa e a extensão como propulsores do desenvolvimento regional e nacional.  

As atividades principais são conduzidas pelas pró-reitorias, ligadas diretamente à 

reitoria: Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - 

PRPPG, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXC, Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - PROACE, Pró-Reitoria de Administração - PROAD, Pró-Reitoria 

de Planejamento e Orçamento - PROPLAN e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP. 

Há ainda a condução da política acadêmica e administrativa pelas diretorias das 

faculdades e institutos, superintendências e assessorias, que juntamente com as pró-reitorias, 

buscam o adequado funcionamento dos cursos e a efetiva implantação das ações e dos cursos 

previstos.  

Destacando os números em uma síntese apertada, observa-se, por um lado, que as 

vagas ofertadas nos cursos de graduação saltaram de 1.010 vagas em 2007 para 1.910 em 

2011 e para 2.890 em 2015, incluindo o Ensino a Distância e as vagas dos cursos dos novos 

campi e dos novos cursos de graduação. Por outro lado, em 2007 a UFVJM possuía no seu 

corpo de servidores: 203 docentes e 113 técnicos-administrativos. Neste início de 2015, soma 

611 e 533, respectivamente (BRASIL, 2011 -2015). 

Desde o primeiro semestre de 2014, começaram a funcionar mais dois campi: o de 

Janaúba – ofertando os cursos de Bacharelado em Ciência e Tecnologia e Engenharias Física, 

de Materiais, de Minas, Metalúrgica e Química Industrial e o de Unaí – ofertando os cursos de 

Bacharelado em Ciências Agrárias e Agronomia, Engenharia Agrícola, Medicina Veterinária 

e Zootecnia. A inauguração destes novos campi atribui à UFVJM a responsabilidade de 

atender aos territórios da metade norte do estado de Minas Gerais. Em 2014, tiveram início 

também novos cursos de graduação nos campi de Teófilo Otoni (Medicina) e de Diamantina 

(Licenciatura em Educação do Campo, Medicina, Bacharelado em Educação Física e 

Engenharia Geológica) (BRASIL, 2011 - 2015). 

Dessa forma, a UFVJM caracteriza-se como uma universidade multicampi, com 

atuação nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Está presente nos municípios de Diamantina, 

Teófilo Otoni, Unaí e Janaúba e ainda estão sob sua administração três fazendas 
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experimentais localizadas em Curvelo, Couto de Magalhães e Serro, conforme mapa 

apresentado na figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa - Presença da UFVJM nas diversas regiões de Minas Gerais 

 

                 Fonte: Relatório de Gestão UFVJM, 2016. 

 

Os quatro campi, localizados nas cidades de Diamantina, Teófilo Otoni, Janaúba e 

Unaí, estão, até a presente data, com a seguinte distribuição de servidores: Diamantina: 404 

técnicos administrativos e 511 docentes; Teófilo Otoni: 89 técnicos administrativos e 144 

docentes; Unaí: 32 técnicos administrativos e 35 docentes e Janaúba: 32 técnicos 

administrativos e 28 docentes (BRASIL, 2016). 

Por fim, a Instituição conta com os seguintes números totais da comunidade da 

UFVJM, a saber: Técnicos administrativos: 557; Docentes: 718; Discentes de graduação: 

9.287 (presenciais e ensino à distância); Discentes de pós-graduação: 1.283 (presenciais e 

ensino à distância). Segundo esses números, a relação de servidores por aluno hoje na 

universidade é de 1 docente para 14,72 discentes e 1 técnico administrativo para 18,97 

discentes (BRASIL, 2016). 

Ao realizar a pesquisa sobre a formação continuada dos profissionais da Educação 

Básica, a intenção não é dar respostas universais para o tema discutido, mas apresentar o 

debate no campo educacional, em especial, o termo formação na UFVJM. 

A ideia é ampliar as discussões sobre o assunto, na perspectiva de levantar as 

ações de extensão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri realizadas 
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no período entre 2013 e 2016 que tratem da formação continuada dos profissionais da 

Educação Básica e da operacionalização dessas ações que têm como propósito atender as 

demandas dos atores de escolas e secretarias que atuam no território de atuação da Instituição.  
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CAPÍTULO IV – A COMPREENSÃO DO OBJETO: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

SOBRE A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SUAS PRÁTICAS FORMATIVAS 

 

O capítulo, que ora se apresenta, foi elaborado considerando o objetivo geral que 

orientou o estudo direcionando o olhar no sentido de mapear ações de extensão 

desenvolvidas pela UFVJM para formação continuada dos profissionais da educação 

básica no período de 2013 a 2016. Consideraram-se ainda os objetivos específicos e a 

problemática levantada pela pesquisa.  

Diante das especificidades dos objetivos, a opção metodológica para nortear o 

estudo dos documentos foi a análise de conteúdo na perspectiva teórica de Franco (2005), 

conforme apresentado na seção 3.1 do capítulo 3. Dessa forma, optou-se por essa modalidade 

de análise como ponto direcionador para a criação da categoria de análise.  

Compreende-se, neste estudo, por Categoria de Análise: “a categorização como 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 

seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos” 

(FRANCO, 2012, p. 61). 

Assim, diante do exposto, a análise e discussão da pesquisa culminou na 

organização de duas categorias de análise que serão melhor explicitadas no textos a seguir, 

através da primeira categoria: “A institucionalização da extensão como um caminho para a 

formação continuada dos profissionais da educação em território brasileiro e na UFVJM”; e 

da segunda categoria: “Possíveis relações entre as políticas públicas nacionais e estaduais para 

a formação continuada e as atividades extensionistas da UFVJM”.  

4.1 A institucionalização da extensão como um caminho para a formação continuada dos 

profissionais da educação em território brasileiro e na UFVJM 

 

 

Pretende-se aqui, evidenciar que, durante a análise dos documentos necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa, foi possível constatar que os caminhos para a formação 

continuada, proporcionada pela extensão universitária na UFVJM, abrangem dois importantes 

caminhos que dialogam entre si. O primeiro refere-se à existência de uma legislação que 

fundamenta a formação dos profissionais da Educação no Brasil, cujos pilares devem fazer 

parte das propostas e políticas dos programas que se orientam para tal objetivo. O segundo 

que desvela que a insitucionalização/concretização da extensão para a formação continuada 

dos profissionais na UFVJM deve se concretizar mediante o atendimento de tais princípios. 
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 Fato este que pode ser identificado na política de formação da extensão 

universitária da UFVJM, por meio das suas diretrizes (2009), a saber: a) Indissociabilidade 

ensino, pesquisa e extensão; b) Impacto e transformação social; c) Interação social; d) 

Interdisciplinaridade. 

Assim a análise desvelou que, segundo legislação vigente, percebe-se 

historicamente a preocupação em território brasileiro com a formação continuada de 

profissionais da educação. Fato que se encontra legitimado no texto que compõe os 

documentos considerados estruturantes para a organização de tais processos nas insituições 

educacionais, como podemos constatar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -  

LDBEN/96, no Plano Nacional de Educação - PNE (2014-2021), nas Diretrizes da Educação 

Básica (2015) e na Política de Extensão da UFVJM, conforme quadro 3 a seguir. 

 

Quadro 3 – Legislação brasileira e o uso da extensão para a formação 

Lei nº 9.394/1996 

Diretrizes e bases da 

educação nacional. 

Plano Nacional de Educação 

(2014-2021) 

Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014 

Diretrizes da Educação 

Básica 

Resolução nº º 2, de 1º de 

julho de 2015 

Política de Extensão da 

UFVJM 

Resolução nº 06 CONSEPE, 

de 17 de abril de 2009. 

Art. 43. A educação superior tem 

por finalidade: 

 

VII - promover a extensão, aberta 

à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

 

VIII - atuar em favor da 

universalização e do 

aprimoramento da educação 

básica, mediante a formação e a 

capacitação de profissionais, a 

realização de pesquisas 

pedagógicas e o desenvolvimento 

de atividades de extensão que 

aproximem os dois níveis 

escolares.  

 

Meta 9: elevar a taxa de 

alfabetização da população com 

quinze anos ou mais para noventa 

e três inteiros e cinco décimos por 

cento até 2015 e, até o final da 

vigência deste PNE, erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir 

em cinquenta por cento a taxa de 

analfabetismo funcional. 

 

Estratégia: 

9.11. Implementar programas de 

capacitação tecnológica da 

população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos 

com baixos níveis de 

escolarização formal e para os(as) 

alunos(as) com deficiência, 

articulando os sistemas de ensino, 

a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e 

Tecnológica, as universidades, as 

cooperativas e as associações, por 

meio de ações de extensão 

desenvolvidas em centros 

vocacionais tecnológicos, com 

tecnologias assistivas que 

favoreçam a efetiva inclusão 

social e produtiva dessa 

população; 

Art. 4º A instituição de educação 

superior que ministra programas e 

cursos de formação inicial e 

continuada ao magistério, 

respeitada sua organização 

acadêmica, deverá contemplar, em 

sua dinâmica e estrutura, a 

articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão para garantir efetivo 

padrão de qualidade acadêmica na 

formação oferecida, em 

consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

(PDI), o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC). 

Objetivos da Extensão 

Universitária definidos no PNE: 

 

I- Reafirmar a extensão 

universitária como processo 

acadêmico definido e efetivado 

em função das exigências da 

realidade, indispensável na 

formação do estudante, na 

qualificação do professor e no 

intercâmbio com a sociedade. 

 

V – Enfatizar a utilização de 

tecnologia disponível para ampliar 

a oferta de oportunidades e 

melhorar a qualidade da educação, 

aí incluindo a educação 

continuada e a distância. 

Art. 44. A educação superior 

abrangerá os seguintes cursos e 

programas: 

 

IV - de extensão, abertos a 

candidatos que atendam aos 

requisitos estabelecidos em cada 

caso pelas instituições de ensino. 

 

Meta 12: elevar a taxa bruta de 

matrícula na educação superior 

para cinquenta por cento e a taxa 

líquida para trinta e três por cento 

da população de dezoito a vinte e 

quatro anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, quarenta por 

cento das novas matrículas, no 

segmento público. 

 

Art. 16. A formação continuada 

compreende dimensões coletivas, 

organizacionais e profissionais, 

bem como o repensar do processo 

pedagógico, dos saberes e valores, 

e envolve atividades de extensão, 

grupos de estudos, reuniões 

pedagógicas, cursos, programas e 

ações para além da formação 

mínima exigida ao exercício do 

Objetivos da extensão na UFVJM: 

 

V. Incentivar a articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão 

nas ações de extensão 

universitária. 

 

VI. Contribuir para o 

aprimoramento das concepções e 

práticas curriculares, propondo a 

inserção das ações extensionistas 
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Estratégia: 

12.7. Assegurar, no mínimo, dez 

por cento do total de créditos 

curriculares exigidos para a 

graduação em programas e 

projetos de extensão universitária, 

orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de 

grande pertinência social; 

magistério na educação básica, 

tendo como principal finalidade a 

reflexão sobre a prática 

educacional e a busca de 

aperfeiçoamento técnico, 

pedagógico, ético e político do 

profissional docente 

como componente curricular e 

integralizadora da formação 

profissional e cidadã. 

Art. 53. No exercício de sua 

autonomia, são asseguradas às 

universidades, sem prejuízo de 

outras, as seguintes atribuições: 

 

III - estabelecer planos, programas 

e projetos de pesquisa científica, 

produção artística e atividades de 

extensão; 

Meta 13: elevar a qualidade da 

educação superior e ampliar a 

proporção de mestres e doutores 

do corpo docente em efetivo 

exercício no conjunto do sistema 

de educação superior para setenta 

e cinco por cento, sendo, do total, 

no mínimo, trinta e cinco por 

cento doutores. 

 

Estratégia: 

13.7. Fomentar a formação de 

consórcios entre instituições 

públicas de educação superior, 

com vistas a potencializar a 

atuação regional, inclusive por 

meio de plano de 

desenvolvimento institucional 

integrado, assegurando maior 

visibilidade nacional e 

internacional às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; 

 

 

Art, 17. § 1º- Atividades ou 

cursos de extensão, oferecida por 

atividades formativas diversas, em 

consonância com o projeto de 

extensão aprovado pela instituição 

de educação superior formadora. 

 

Art. 52. As universidades são 

instituições pluridisciplinares de 

formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de 

pesquisa, de extensão e de 

domínio e cultivo do saber 

humano, que se caracterizam por: 

 

I - produção intelectual 

institucionalizada mediante o 

estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto 

do ponto de vista científico e 

cultural, quanto regional e 

nacional; 

 

II - um terço do corpo docente, 

pelo menos, com titulação 

acadêmica de mestrado ou 

doutorado; 

 

III - um terço do corpo docente 

em regime de tempo integral. 

Meta 14: elevar gradualmente o 

número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo 

a atingir a titulação anual de 

sessenta mil mestres e vinte e 

cinco mil doutores. 

 

Estratégia: 

14.10. Promover o intercâmbio 

científico e tecnológico, nacional 

e internacional, entre as 

instituições de ensino, pesquisa e 

extensão; 

 

Art. 17. § 3º A formação 

continuada, na forma do artigo 16, 

deve se dar pela oferta de 

atividades formativas e cursos de 

atualização, extensão, 

aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado e doutorado que 

agreguem novos saberes e 

práticas, articulados às políticas e 

gestão da educação, à área de 

atuação do profissional e às 

instituições de educação básica, 

em suas diferentes etapas e 

modalidades da educação. 

 

 

Fonte: organizado pela pesquisadora, 2018. 

 

Levando em consideração que a extensão universitária se apresenta como um 

caminho para a formação continuada dos profissionais da educação, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica apontam que a qualidade social da educação 

brasileira é uma conquista a ser construída de forma negociada, pois significa algo que se 

concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos, que nela atuam direta e 

indiretamente. (BRASIL,2015). 



 

 

102 

Nas orientações das diretrizes o conceito de qualidade na escola, numa 

perspectiva ampla e basilar, remete a uma determinada ideia de qualidade de vida na 

sociedade e no planeta Terra. Inclui tanto a qualidade pedagógica, quanto a qualidade política, 

uma vez que, requer compromisso com a permanência do estudante na escola, com o sucesso 

e com a valorização dos profssionais da educação. 

A escola de qualidade, tal qual indicada nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica (2013), adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os 

sujeitos e as aprendizagens, o que pressupõe, sem dúvida, atendimento a requisitos, tais como: 

 

I – Revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, 

abrangendo espaços sociais na escola e fora dela; 
II – Consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade 

e à diversidade cultural, resgatando e respeitando os direitos humanos, individuais e coletivos 

e as várias manifestações de cada comunidade; 

III – Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem, e na avaliação das 
aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes; 

IV – Inter-relação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de 

trabalho do professor, tendo como foco a aprendizagem do estudante; 

V – Preparação dos profssionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, 
monitores e outros; 

VI – Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço 

formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade; 
VII – Integração dos profssionais da educação, os estudantes, as famílias, os agentes da 

comunidade interessados na educação; 

VIII – Valorização dos profssionais da educação, com programa de formação continuada, 

critérios de acesso, permanência, remuneração compatível com a jornada de trabalho defnida 
no projeto político-pedagógico; 

IX – Realização de parceria com órgãos, tais como os de assistência social, desenvolvimento 

e direitos humanos, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde, 

meio ambiente (BRASIL, 2013, p.22). 
 

 

Neste contexto, a partir dos requisitos propostos pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a conquista da escola social, é possível constatar na legislação uma 

preocupação com a integração, preparação e valorização dos profissionais da educação e 

ainda uma mudança nos pilares estruturantes para a formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação, que estimulam o uso da extensão como um importante caminho. 

 Ainda em observância às questões legais que estimulam a institucionalização da 

extensão nas universidades, e, em especial na UFVJM, cabe mencionar que se constatou 

também que o Ministério da Educação apresenta em seu site nove políticas públicas federais 

dirigidas à formação de profissionais da Educação Básica. Contudo, alguns dos programas 

necessitam da colaboração das Universidades, Estados e Municípios para serem executados.  

Esses programas, por não se constituírem diretamente como objeto do estudo, não receberão 

um tratamento analítico na pesquisa, mas poderão estimular a continuidade do estudo em 

questão. 
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Talvez os programas que tem origem em âmbito federal, estadual e municipal – 

por demandar uma articulação entre os entes e por se constituir como políticas educacionais  

legitimadas pelo Estado – possam, aliadas à legislação vigente, auxiliar na percepção da 

extensão como um caminho possível para que se alcance as metas propostas para a formação 

continuada dos profissionais da educação. Assim, diante tal percepção, não se poderia deixar 

de analisar quais seriam então as propostas, programas, projetos e/ou políticas educacionais 

desenvolvidas pelos entes federados.  

Os programas propostos pelo governo federal têm como objetivo promover 

aceleração de estudos, melhorar processos de alfabetização de crianças, melhorar o ensino de 

língua portuguesa e matemática, incentivar o uso didático-pedagógico das Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TIC, criar ambiente virtual colaborativo de aprendizagem e 

melhorar a gestão. Objetivos que implicam na capacitação de educadores realizando 

processos de formação continuada em serviço, conforme quadro 4. 

 

Quadro 4- Políticas Públicas para formação 

Políticas Públicas para formação continuada para professores 

ÂMBITO NACIONAL 

Programa/curso Objetivo 

Formação no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa 

Curso presencial de 2 anos para os Professores alfabetizadores, com 

carga horária de 120 horas por ano, metodologia propõe estudos e 

atividades práticas. Os encontros com os Professores alfabetizadores são 

conduzidos por Orientadores de Estudo. Estes são professores das redes, 

que estão fazendo um curso específico, com 200 horas de duração por 

ano, em universidades públicas.  

ProInfantil 

O ProInfantil é um curso em nível médio, a distância, na modalidade 

Normal. Destina-se aos profissionais que atuam em sala de aula da 

educação infantil, nas creches e pré-escolas das redes públicas e da rede 

privada, sem fins lucrativos, que não possuem a formação específica para 

o magistério. 

Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica – 

Parfor 

O Parfor induz e fomenta a oferta de educação superior, gratuita e de 

qualidade, para professores em exercício na rede pública de educação 

básica, para que estes profissionais possam obter a formação exigida pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e contribuam 

para a melhoria da qualidade da educação básica no País. 

Proinfo Integrado 

O Proinfo Integrado é um programa de formação voltado para o uso 

didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação – 

TIC no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos 

tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e 

digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD 

Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos 

Educacionais 

e-Proinfo 

O e-Proinfo é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que 

permite a concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos 

de ações, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, 

projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de 

apoio a distância e ao processo ensino-aprendizagem. 

Pró-letramento O Pró-Letramento é um programa de formação continuada de professores 
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para a melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e 

matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. O programa é 

realizado pelo MEC, em parceria com universidades que integram a Rede 

Nacional de Formação Continuada e com adesão dos estados e 

municípios. 

Gestar II 

O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar oferece formação 

continuada em língua portuguesa e matemática aos professores dos anos 

finais (do sexto ao nono ano) do ensino fundamental em exercício nas 

escolas públicas. A formação possui carga horária de 300 horas, sendo 

120 horas presenciais e 180 horas a distância (estudos individuais) para 

cada área temática. O programa inclui discussões sobre questões prático-

teóricas e busca contribuir para o aperfeiçoamento da autonomia do 

professor em sala de aula. 

Política Nacional de Formação de 

Professores com Residência 

Pedagógica 

A Residência Pedagógica faz parte da modernização do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e traz novidades, 

como a formação do estudante do curso de graduação, que terá estágio 

supervisionado, com ingresso a partir do terceiro ano da licenciatura, ao 

longo do curso, na escola de educação básica. O objetivo principal é a 

melhoria da qualidade da formação inicial e uma melhor avaliação dos 

futuros professores, que contarão com acompanhamento periódico. O 

programa tem como requisito a parceria com instituições formadoras e 

convênios com redes públicas de ensino. 

Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores 

A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores foi criada em 

2004, com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos 

professores e alunos. O público-alvo prioritário da rede são professores 

de educação básica dos sistemas públicos de educação. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018 com base nos dados disponibilizados pelo MEC e Secretaria de Estado 

de Educação – SEE. 

 

No âmbito Estadual, a Secretaria de Estado de Educação – SEE em seu site 

apresentou dois programas dirigidos à formação de professores e alunos da Educação Básica, 

sendo eles: a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores e a 

Formação pela Escola, conforme quadro 5. 

 

Quadro 5- Politícas Públicas para formação 

ÂMBITO ESTADUAL 

Programa/curso Objetivo 

Escola de Formação e 

Desenvolvimento Profissional de 

Educadores 

Espaço destinado à formação continuada e desenvolvimento dos 

profissionais da educação do Estado. Os cursos serão voltados para 

professores e os outros profissionais relacionados ao processo 

educacional, como inspetores escolares, auxiliares de serviços gerais, 

gestores, entre outros. E as oportunidades também serão abertas aos 

profissionais das redes públicas municipais. 

Formação pela Escola 

Programa de formação continuada, na modalidade a distância, que tem 

por objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e 

parceiros envolvidos com a execução, o monitoramento, a avaliação, a 

prestação de contas e o controle social dos programas e ações 

educacionais financiados pelo FNDE. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018 com base nos dados disponibilizados pelo MEC e Secretaria de Estado 

de Educação – SEE. 
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No programa Escola de Formação e Desenvolvimento Profissionais de 

Educadores são oferecidos os cursos de formações à distância: Educação Financeira nas 

Escolas, Formação pela Escola, Gestão Financeira da Caixa Escolar e Saúde Vocal do 

Professor. Além disso, são ofertados os cursos  para formações dos Coordenadores 

Pedagógicos: Avaliação Educacional, Conselho de Classe, Coordenador Pedagógico, 

Enturmação, Língua Portuguesa: na prática a teoria é ativa, Matemática: Geogebra: uma 

ferramenta para as metodologias ativas e Planejamento, Plano de Ensino e Plano de Aula.  

Diante do exposto, é possível finalizar as discussões referentes a presente 

categoria de forma a apresentar uma importante constatação em torno da ideia de que existe 

uma legislação educacional que se encontra em vigor em território brasileiro que normatiza/ 

orienta/fundamenta a formação continuada por meio de ações de extensão em território 

brasileiro, no entanto, quando se analisa a aplicabilidade de tais legislações do ponto de vista 

das formas que as mesmas assumem nas políticas educacionais elaboradas pelos entes, não se 

percebe de forma explícita a menção a processos de extensão. Portanto, cabe aos envolvidos 

no processo o conhecimento sobre a legislação para que possam transformar as ações de 

extensão, além de possibilidades, em demanda legal.  

Menciona-se, mesmo não sendo foco do estudo, que despertou a atenção às 

políticas públicas para formação dos profissionais da educação, de autoria federal e estadual, 

que chegam aos municípios, mas que nos despertaram a indagação: qual lugar tem os 

municípios na organização dessas políticas?  

4.2 Possíveis relações entre as politicas públicas nacionais e estaduais para a formação 

continuada e as atividades extensionistas da UFVJM 

 

Partindo para a análise das atividades extensionistas da UFVJM e a articulação 

das mesmas com o cenário nacional, por meio dos formulários de registros de ações 

extensionistas e seus anexos, não há informação relacionada à possível adesão aos programas 

disponibilizados pelos governos federal e estadual, tendo em vista não existir este campo para 

preenchimento do usuário e as políticas de financiamanto para atividades de extensão se 

direcionarem a recursos oriundos das diversas fontes externas e do orçamento anual da 

Instituição.  

Por outro lado, os temas e demandas das ações extensionistas guardam possível 

relação temática com as políticas públicas institucionalizadas no âmbito federal e estadual,  
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com as demandas propostas pela LDB e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior e para a formação continuada. 

Cabe ressaltar que, quanto aos programas federais previstos no site do MEC, todas 

as ações de extensão objeto de estudo têm relação com a “Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores”, na medida em que foram propostos: projetos, cursos e eventos 

destinados à formação continuada dos profissionais da educação básica, conforme quadro 6. 

 

Quadro 6 - Temáticas das políticas de formação 

Temáticas tratadas nas políticas e programas 

federais e estaduais 

Temáticas/linhas tratadas nos programas, 

projetos e ações de extensão da UFVJM 

Alfabetização Alfabetização, leitura e escrita 

Formação continuada de professores Formação docente 

Educação Infantil 
Org. da Sociedade civil e movimentos soc. e 

pop 

Formação de Professores da Educação Básica 
Metodologias e estratégias de 

ensino/aprendizagem 

Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC Jovens e adultos  

Ambiente virtual colaborativo de aprendizagem Educação Profissional 

Qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e 

matemática nos anos/séries iniciais do ensino 

fundamental 

Desenvolvimento rural e questão agrária 

Gestão da Aprendizagem Escolar Espaços de Ciência 

Formação continuada e desenvolvimento dos 

profissionais da educação 
 

            Fonte: organizado pela pesquisadora, 2018. 

 

No entanto, observa-se, também, a relação com a temática desenvolvida no 

programa “Proinfantil”, nos projetos de extensão apresentados nos “Estudos e debates sobre a 

educação infantil: ações de formação integradas às atividades desenvolvidas pelo fórum”; 

nos eventos “III Seminário de Educação Infantil”; “I Fórum Regional de Educação Infantil 

dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha - FREIMJ” e “II Seminário de Educação Infantil”, 

ambas as ações propostas tiveram como objetivo propiciar aos alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia e docentes da educação infantil de Diamantina informações sobre 

as múltiplas linguagens a serem trabalhadas na Educação Infantil, através de atividades de 

capacitação e palestras sobre o assunto. 

O programa e-Proinfo, em estreita relação com a temática e a metodologia de 

trabalho, é apresentado em ambiente virtual colaborativo de aprendizagem através do projeto 

de extensão: “Oficinas de formação aos professores de ciências para o uso das TICE no 
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município de Diamantina” que teve por objetivo promover ações de formação contínua dos 

professores de Ciências da educação básica e de estudantes dos cursos de licenciatura da 

UFVJM com o foco voltado para a elaboração, validação e desenvolvimento de atividades 

investigativas a partir das Tecnologias de Informação e Comunicação para o Ensino- TICE.  

Da mesma forma o “Projeto Interinstitucional de Formação de Gestores 

Pedagógicos” que teve o objetivo de contribuir para a reflexão sobre a função e ação do 

pedagogo em atuação no espaço escolar, por meio da utilização de metodologias utilizadas no 

contexto da Educação a Distância, se articula com três das grandes dimensões, propostas pelo 

Plano de Ações Articuladas - PAR: dimensão 1 - Gestão Educacional; dimensão 2 - Formação 

de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; dimensão 3 - Práticas 

Pedagógicas e Avaliação, tendo em vista ser de caráter participativo e promover uma análise 

compartilhada da situação educacional da rede municipal. 

Desse modo é possível concluir que o projeto em análise demonstrara a 

importância da utilização de novos recursos para a aprendizagem e ainda fortalece a função da 

Universidade, no que se refere ao processo de colaboração entre os entes em prol a criação de 

estratégias, que se configurem como um enfrentamento para as demandas indicadas no 

diagnóstico proposto no PAR. 

Outro programa que merece destaque é o Pró-Letramento que consiste na 

proposta de formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de 

aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. 

Nesse caso, podemos concluir que existe uma relação muito próxima com o projeto de 

extensão “Oficinas pedagógicas: Uma proposta para a formação continuada de professores 

de matemática do ensino fundamental da rede pública do município de Teófilo Otoni- MG”, 

pois este teve como objetivo qualificar os docentes para o uso de tecnologias e discutir sobre 

metodologias alternativas para o ensino de matemática para alunos da educação básica. 

Por fim, nos casos da politícas públicas estaduais previstas no site da Secretaria de 

Estado de Educação – SEE, todas as ações propostas pela extensão da UFVJM guardam uma 

relação com o programa Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores 

– apesar de não constar nos documentos oficiais afirmativas de adesão, as temáticas, objetivos 

e metodologias utilizadas direcionam para a formação continuada e desenvolvimento dos 

profissionais da educação do Estado, com abertura para professores e outros profissionais 

relacionados ao processo educacional. 
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4.2.1 Características dos projetos de formação na extensão 

 

Passando para apresentação das características das ações extensionistas 

desenvolvidas pela UFVJM no período de 2013 a 2016, foram elaborados os quadros 7,8 e 9 a 

seguir apresentados, com o propósito de apresentar os elementos básicos para a oferta de 

projetos, cursos e eventos. 

Ao analisar as ações extensionistas, tivemos como elemento direcionador o 

questionamento de como a Instituição objeto da pesquisa tem tratado a formação continuada 

dos Profissionais da Educação Básica no seu território de atuação, haja vista que, caracteriza-

se como uma universidade multicampi, com ênfase de atuação nos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri e está presente nos municípios de Diamantina, Teófilo Otoni, Unaí e Janaúba. 

Em análise ao quadro 7 e aos formulários de registro de ações, foi possível 

confirmar que os projetos de formação oferecidos pela extensão da UFVJM priorizaram, em 

sua maioria, a formação continuada dos professores da Educação Básica do Município de 

Diamantina, além de contemplar a formação inicial dos estudantes de graduação em 

Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Educação do Campo, Licenciatura em Educação 

Física, Bacharelado em Humanidades, Bacharelado em Ciência e Tecnologia e Enfermagem. 

O que nos ajuda a confirmar a importância das atividades extensionistas como um caminho 

para a formação continuada de professores. 

 

Quadro 7 - Características dos projetos de formação na extensão 

Título 
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Público Beneficiário 

 

 

 

Município  Ano 

1-Capacitação de Profissionais de Saúde e 

Gestores sobre Aspectos Sociais da Saúde de 

Homens. 

X X 40 h 

Profissionais de saúde e gestores 

(secretário de saúde, coordenadores 

de Programas e Áreas Específicas) 

que trabalham no município de 

Diamantina, MG. 

Diamantina 2013 

2-Oficinas pedagógicas: Uma proposta para a 

formação continuada de professores de 

matemática do ensino fundamental da rede 

pública do município de Teófilo Otoni- MG. 

 X 12 h 
Professores de matemática da rede 

pública do município de Teófilo 

Otoni- MG. 

Teófilo 

Otoni 
2015 

3-Oficinas de formação aos professores de 

ciências para o uso das TICE no município de 

Diamantina. 

 X 96 h 

Professores de ciências da educação 

básica e da UFVJM e estudantes das 

licenciaturas de Ciências 

Diamantina 2015 

4- Estudos e debates sobre educação infantil: 

Ações de formação integradas às atividades 

desenvolvidas pelo Fórum. 

X X 12 h 
Estudantes, professores da Educação 

Básica e e a comunidade externa da 

UFVJM. 

Diamantina 2016 

5- Pró-Inclusão: Capacitação de professores para 

atuação na perspectiva da Educação Inclusiva no 

município de Diamantina 

 X 360 h Professores da rede regular de ensino 

do Município de Diamantina 
Diamantina 2015 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

 

Também podemos evidenciar pela leitura dos dados no quadro que, apenas os 

projetos “Oficinas pedagógicas: Uma proposta para a formação continuada de professores 

de Matemática do Ensino Fundamental da rede pública do município de Teófilo Otoni- MG” 

e “Capacitação de professores em aulas práticas de ciências: Uma proposta utilizando 

materiais alternativos” foram ofertados na cidade de Teófilo Otoni/MG, sendo que os campi 

de Unaí e Janúba não ofereceram atividades extensionistas voltadas para a formação inicial e 

continuada de professores.  

Pelo estudo do quadro verifica-se, também, que dois projetos se destacam em 

relação ao tema e ao público beneficiário que são “Capacitação de Profissionais de Saúde e 

Gestores sobre Aspectos Sociais da Saúde de Homens” voltados para a formação continuada 

dos profissionais da saúde (secretário de saúde, coordenadores de programas e áreas 

específicas que trabalham no município de Diamantina) com carga horária de 40 horas, e o 

“Projeto Interinstitucional de Formação de Gestores Pedagógicos” para a formação dos 

pedagogos e analistas educacionais com carga horária de 65 horas.  

Foi possível concluir que houve predominância de projetos voltados para a 

atividade de docência, desconsiderando as demais atividades pedagógicas, incluindo a gestão 

educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares de educação básica, com exceção 

para o “Projeto Interinstitucional de Formação de Gestores Pedagógicos” que teve como 

objetivo contribuir para a reflexão sobre a função e ação do pedagogo em atuação no espaço 

6- Projeto Interinstitucional de Formação de 
Gestores Pedagógicos 

 X 65 h Pedagogos e Analistas educacionais Diamantina 2015 

7- IV Estágio Interdisciplinar de Vivência em 

áreas camponesas, quilombolas e indígenas dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
X X 1000 h 

Estudantes UVJM e Jovens e/ou 

Educadores do Campo 
Diamantina 2015 

8- Pré-ENEM: Atividades voltadas para o ensino 

e aprendizagem de física, matemática e química 

nas escolas públicas de Diamantina-MG 

 X 288 h Alunos das escolas estaduais de 

Diamantina 
Diamantina 2015 

9- Astronomia e física vão às escolas do campo e 

às comunidades dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

X X 384 h 

Alunos do ensino fundamental e 

médio e professores da rede pública 

de ensino; estudantes das 

licenciaturas da UFVJM e 

comunidade local 

Diamantina 2015 

10- Capacitação de professores em aulas práticas 

de ciências: Uma proposta utilizando materiais 

alternativos 

 X 20 h Professores de ciências 
Teófilo 

Otoni 
2013 

11- Projeto de alfabetização de educação de 

pessoas jovens e adultas da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

PAEJA/UFVJM 

X X 20 h  

Alfabetizandos 

trabalhadores/estudantes do Campus 

II, Educadores da rede púlblica de 

educação da SER de Diamantina, 

graduando da UFVJM 

Diamantina 2013 

12- Fórum de educação de jovens e adultos do 

Vale do Jequitinhonha 
X X 20 h Educadores, educandos, gestores e 

graduandos UFVJM 
Diamantina 2013 

13- Educação sexual na formação de professores 

de Ciências/Biologia para a educação básica 
X X 12 h Discentes do curso de Ciências 

Biológicas 
Diamantina 2013 

14- Percepção de professores e alunos de uma 

escola do campo sobre a temática educação 

ambiental 
X X 20 h 

Estudantes e professores e 

comunidade de Sopa 
Diamantina 2013 
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escolar, por meio da utilização de metodologias utilizadas no contexto da Educação à 

Distância, considerando a aparente (dis)função deste especialista e a relevância da ação do 

mesmo no processo educativo. 

4.2.2 Características dos cursos de formação na extensão 

 

 

No caso dos cursos de formação ofertados, conforme quadro 8, assim como os 

projetos, também priorizaram a formação continuada dos professores da Educação Básica do 

município de Diamantina, além de contemplar a formação inicial dos estudantes de graduação 

nos cursos de “Formação política do educador: políticas públicas em educação” e 

“Educação de Jovens e Adultos: Especificidades e práticas”.  

 

Quadro 8 – Características dos cursos de formação de professores na xtensão 

           Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Ainda, foi possível constatar pelos formulários de registro de ações que o curso de 

“História oral” foi ofertado para a formação inicial e continuada dos discentes e vinculado ao 

Mestrado de Ensino em Saúde, pois se trata de um programa profissional, com natureza de 

formação em serviço dos envolvidos. 
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Público Beneficiário 

 

 

 

Instituição 

parceira 

 

 

 

Município 

 

 

 

Ano 

 

1 - Prática de Ensino de Geociências para 

docentes do Ensino Fundamental II 
 X 24 h 

Docentes das disciplinas de 

Ciências Naturais e 

Geografia do Ensino 

Fundamental II de escolas 

públicas e particulares. 

Escolas 

públicas e 

particulares de 

Diamantina 

 

Diamantina 
2016 

2- Curso de formação sobre educação 

alimentar e nutricional (EAN) para professores 

do Ensino Fundamental I da Rede Municipal 

de Educação de Diamantina/MG 

 X 16 h 

Professores do Ensino 

Fundamental I da Rede 

Municipal de Educação de 

Diamantina 

Secretaria 

Municipal de 

Diamantina 

Diamantina 2015 

3 - Formação política do educador: políticas 

públicas em educação 
X X 20 h 

Professores da rede pública 

de Diamantina, estudantes e 

funcionários. 

Sindicato único 

dos 

Trabalhadores 

em Educação-

MG 

Diamantina 2014 

4- História Oral X X 8 h 
Discentes do Mestrado 

Profissional de Ensino em 

Saúde. 

UFVJM 
 

Diamantina 
2014 

5- Educação de Jovens e Adultos: 

Especificidades e práticas 
X X 8 h 

Estudantes, professores da 

Educação Básica, 

educadores da EJA. 

UFVJM Diamantina 2013 
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Diante disso, podemos verificar no mesmo quadro e pela análise dos formulários 

de registro de ações que os objetivos e a organização dos cursos foram contemplados pela 

carga horária proposta, e contou com a apresentação de conceitos e desenvolvimento de 

atividades práticas, apesar da carga horária mínima de oito horas.  

No entanto, um fato que nos chama a atenção diz respeito ao objetivo dos cursos 

ofertados “Prática de Ensino de Geociências para docentes do Ensino Fundamental II” e 

“Curso de formação sobre educação alimentar e nutricional (EAN) para professores do 

Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Educação de Diamantina/MG” que propõem a 

organização dos currículos das escolas de Educação Básica, indicando a formação continuada 

dos docentes das escolas públicas e particulares para aprofundamento de conceitos básicos 

das disciplinas ofertadas pelas instituições de ensino, ou seja, incluindo a abordagem de novo 

conteúdo, ou estimulando nova prática de ensino nos ambientes educativos.   

Além disso, diante da análise aprofundada dos dados acima apresentados, foi 

possível concluir que os cursos ofertados pela UFVJM para a formação inicial e continuada 

no período de 2013 a 2016 desempenharam um papel relevante na formação discente e 

docente, apesar de terem sido ofertados, predominantemente, para os professores da educação 

básica.  

No caso da oferta de cursos, predominantemente, para as atividades de docência, é 

possível intiuir uma certa desconsideração de que os profissionais da Educação Básica 

compreendem, também, as demais atividades pedagógicas, incluindo a gestão educacional dos 

sistemas de ensino e das unidades escolares de Educação Básica, nas diversas etapas e 

modalidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, Educação 

Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Escolar Quilombola e Educação a 

Distância), conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior  e para a formação continuada (BRASIL,2015). 

Na mesma direção é importante destacar que cinco cursos de extensão ofertados 

no período de quatro anos são insuficientes, considerando o número de licenciaturas no 

campus de Diamantina. Destaca-se também a exclusividade da oferta de ações extensionistas 

em apenas um município, já que existe a demanda de formação dos profissionais da educação 

que se estende a toda base territorial atendida pelos campi da UFVJM.   
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4.2.3 Características dos eventos de formação na extensão 

 

 

Analisando-se o quadro 9, abaixo apresentado, e os formulários de registro de 

ações, identificamos que os eventos de formação oferecidos pela extensão da UFVJM também 

priorizaram a formação continuada dos professores da Educação Básica do Município de 

Diamantina, além de contemplar a formação inicial dos estudantes de graduação em 

Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Educação do Campo, Bacharelado em 

Humanidades, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Licenciatura em Letras Português- 

Inglês e Letras Português-Espanhol e Licenciatura em História. 

 

Quadro 9 – Características dos eventos de formação na extensão 
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Público Beneficiário 

 

 

 

Município  Ano  

1- II Encontro de Estudos Pedagógicos do curso de 

licenciatura em Pedagogia - “Diálogos e Diferenças” 
X X 15 h 

Discentes dos cursos de BHu e 

Pedagogia e demais cursos de 

graduação e profissionais da 

educação básica. 

Diamantina 2016 

2- III Seminário de Educação Infantil X X 10 h 

Estudantes do curso de Pedagogia, 

BHu, profissionais da Educação 

Infantil da cidade de Diamantina e 

demais interessados. 

Diamantina 2016 

3 - I Seminário em Educação do Campo: formação de 

professores 
X X 4 h Discentes, professores da Educação 

Básica da cidade de Diamantina 
Diamantina 2016 

4- Aulas práticas de Biologia 

Celular/Bioquímica/Microbiologia para Escolas do 

Município de Janaúba-MG 

X X 8 h 
Alunos do 1º ano do ensino médio 

do Centro de Educação e Cultura/ 

Janaúba. 

Janaúba 2016 

5- Oficina: A investigação na formação de professores X X 4 h Discentes, professores da Educação 

Básica da cidade de Diamantina 
Diamantina 2015 

6- A questão da interdisciplinaridade na formação 

Universitária: uma análise crítica 
X X 8 h 

Discentes, docentes e técnicos 

administrativos da UFVJM, 

professores da Educação Básica da 

cidade de Diamantina e a 

comunidade externa da UFVJM. 

Diamantina 2015 

7- I Fórum Regional de Educação Infantil dos Vales do 

Mucuri e Jequitinhonha- FREIMJ 
X X 18 h 

Toda a comunidade, especialmente 

para estudantes; servidores de 

instituições de educação, redes 

públicas e particulares de Teófilo 

Otoni e região; gestores públicos; 

conselheiros municipais; Ministério 

Público, e pais de crianças que 

frequentam a Educação Infantil. 

Teofilo 

Otoni 
2015 

8- II Seminário de Educação Infantil X X 10 h 

Estudantes dos cursos de Pedagogia 

e BHu e professores da Educação 

Infantil da rede Pública de 

Diamantina. 

Diamantina  2015 

9- 1º Seminário de Formação de Professores de Inglês 

da Rede Pública 
X X 4 h 

Os pesquisadores, professores do 

ensino superior e do ensino básico, 

alunos de graduação e pós-graduação 

de Letras e Ciências Humanas. 

Diamantina 2013 

10 – A Investigação na Formação de Professores 

 

Palestra: A disciplina história no sistema educativo 

português e os pressupostos históricos e pedagógicos 

X X 16 h 
Estudantes, professores da educação 

básica e professores do curso de 

Licenciatura em História. 

Diamantina 2015 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Ressalta-se que o evento “Aulas práticas de Biologia 

Celular/Bioquímica/Microbiologia para Escolas do Município de Janaúba-MG” teve como 

objetivo realizar uma aula prática no Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia da 

UFVJM Janaúba, com alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Centro de Educação e 

Cultura – Cec Diocesano em Janaúba. Houve a participação dos estudantes do curso de 

Bacharelado de Ciência e Tecnologia.  

Além disso, constou no roteiro para relatório, no ítem avaliação da interação com 

ensino e pesquisa, que esta ação de extensão foi de muita relevância para o aprendizado dos 

alunos do ensino médio do Cec Diocesano do município de Janaúba, uma vez que estes 

puderam ter contato com microscópios e vidrarias utilizadas rotineiramente em um laboratório 

de biologia, podendo assim, aliar a teoria que vêem em sala de aula com a prática.  

Evidenciou-se que os discentes da UFVJM participaram como monitores dessa 

ação leram trabalhos relacionados com o tema abordado na aula prática e discutiram-os com a 

coordenadora do projeto, com a professora e com técnicas colaboradoras. Estes monitores 

tiveram uma participação ativa, orientando os alunos do ensino médio, bem como tirando 

dúvidas acerca dos temas abordados em aula. 

Deve-se observar ainda que, diferentemente dos cursos de extensão acima 

apresentados, pela primeira vez verifica-se a participação da Pró-Reitoria de Graduação na 

organização do I Fórum Regional de Educação Infantil dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, 

realizado em Téofilo Otoni, demonstrando a estreita relação desta com os cursos de 

graduação. Também se observa, pela primeira vez, a participação de outro campus da UFVJM 

no cenário extensionista de formação docente. 

Ademais, pela leitura dos formulários de registro de ações dos eventos foi 

possível concluir que a carga horária estipulada, mínima de quatro horas e máxima de 18 

horas, atendeu aos objetivos propostos e à metodologia utilizada para apresentação do 

conteúdo proposto. No caso do público beneficiário dos eventos, identificamos que a sua 

maioria se estendeu à participação dos discentes de graduação e dos profissionais da educação 

básica da cidade de Diamantina/MG. 

 

da formação de professores de história na Universidade 
do Minho 

 

Oficina: Iniciação à metodologia de investigação: o 

trabalho com narrativas, desenhos e trabalhos 

produzidos pelos alunos na educação básica. 
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Ressalta-se, ainda, que apenas o evento “I Fórum Regional de Educação Infantil 

dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha- FREIMJ” chancelou a participação de toda a 

comunidade, especialmente servidores de instituições de educação, redes públicas e 

particulares de Teófilo Otoni e região, além dos gestores públicos, conselheiros municipais, 

Ministério Público e pais de crianças que frequentam a Educação Infantil, o que ampliou e 

aprofundou as relações entre a UFVJM e outros setores da sociedade. 

Cabe concluir novamente que, assim como nos cursos acima apresentados, houve 

uma predominância dos eventos na atividade docência, desconsiderando as demais atividades 

pedagógicas, incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares 

de educação básica, com ressalva para o I Fórum Regional de Educação Infantil dos Vales do 

Mucuri e Jequitinhonha- FREIMJ, que apesar do assunto específico à docência mostrou uma 

abertura de discussão por representantes de diversas categorias e toda a comunidade.  

Retomando a problemática da pesquisa “As ações de formação continuada dos 

profissionais da educação básica desenvolvidas pela extensão têm atendido o território de 

atuação da UFVJM?”. Pela análise das ações foi possível constatar que os Profissionais da 

Educação Básica foram contemplados pela Extensão Universitária da UFVJM. Foram 

oferecidos doze projetos em Diamantina e dois em Teófilo Otoni; cinco cursos em 

Diamantina; oito eventos em Diamantina; um em Teófilo Otoni e um em Janaúba. 

Nessa direção é fundamental ressaltar a importância do diálogo proposto, 

partindo-se do pressuposto que ensino-pesquisa-extensão estão intimamente ligados. Por 

outro lado, é importante estabelecer diretrizes norteadoras para a submissão de futuras ações à 

Instituição, pautadas na escola de qualidade social e em atenção às políticas públicas vigentes, 

de modo a atender as demandas no cenário em que a UFVJM está envolvida. 

Nesse sentido, a extensão na UFVJM tem como objetivo específico fomentar o 

estabelecimento de programas e projetos de extensão vinculados a realidade local, regional e 

nacional, reconhecendo como ações prioritárias os de caráter local e regional (BRASIL, 

2009).  

A partir disso, é possível concluir que a extensão tem como finalidade intervir na 

localidade em que se encontra, formando cidadãos para atuar na sociedade, unindo ensino, 

pesquisa e extensão, não limitando apenas a formação universitária aos alunos de graduação. 

Nunes e Silva (2011, p. 126) trazem em suas contribuições que: 

 

o princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão é 

fundamental no fazer acadêmico. A relação entre o ensino e a extensão conduz a 

mudanças no processo pedagógico, pois alunos e professores constituem-se em 
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sujeitos do ato de aprender. Ao mesmo tempo em que a extensão possibilita a 

democratização do saber acadêmico, através dela, esse saber retorna à universidade 

testado e reelaborado. A relação entre pesquisa e extensão ocorre quando a produção 

do conhecimento é capaz de contribuir para a transformação da sociedade. A 

extensão como via de interação entre universidade e sociedade constitui-se em 

elemento capaz de operacionalizar a relação entre teoria e prática. 

 

Logo, os alunos quando participam de ações de extensão têm a possibilidade de 

entender, pensar em suas práticas e sugerir possíveis adaptações de modo a atender o interesse 

local. Desse modo, na fase de construção da identidade profissional, o futuro professor 

adquire em sua formação experiências e vivências muitas vezes não percebidas na graduação. 

Portanto, considerando que ações extensionistas de formação inicial e continuada 

na área da Educação são ações tidas como prioritárias, os autores de projetos precisam se 

atentar para as temáticas prioritárias e privilegiar as demais regiões atendidas pela UFVJM, 

por meio dos seus campi, na pesperpectiva de ampliar e aprofundar as relações entre a 

Universidade e outros setores da sociedade. 

Sugerimos uma frequência maior na oferta de cursos, projetos e eventos de 

extensão com o objetivo de fomentar a formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação com as temáticas voltadas para as atividades de docência e demais atividades 

pedagógicas, incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares, 

e que estimulem a participação dos Municípios atendidos pelos campi da UFVJM, além da 

cidade de Diamantina.  

Ao finalizar a categoria, pode-se concluir que as temáticas tratadas nos programas, 

projetos, ações de extensão e nos documentos em análise na presente pesquisa desvelam, entre 

outras questões, uma aparente relação e/ou interação com as políticas vigentes, em especial no 

aspecto que se refere a interdisciplinaridade proporcionada pela diversidade de temáticas 

tratadas, que abrem a possibilidade de diálogo da educação com as diferentes áreas do 

conhecimento, se estabelecendo em atendimento às diretrizes da Extensão da UFVJM e 

possibilitando um diálogo multi,  inter e transdisciplinar, proporcionado pela apresentação de 

propostas em diálogo com a educação de profissionais das áreas de Educação e Saúde. 

Ainda pode-se desvelar a necessidade de maior alcance territorial das ações de 

extensão, tendo em vista que existe um número significativo de atividades de extensão que 

foram desenvolvidas no contexto temporal de 2013 a 2016, mas poucas delas com o objetivo 

de extrapolar o contexto circunvizinho do Campus JK, sinalizando então para a necessidade 

de que se volte o olhar das ações para a ampliação aos demais territórios, cujo atendimento 
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encontra-se previsto no Plano de Desenvolvimento insitucional da UFVJM (2012/2016) e o 

diálogo se explicita no plano de extensão Universitária da UFVJM.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação, intitulada “A formação continuada dos profissionais da 

Educação Básica no território de atuação da UFVJM: uma análise das propostas de extensão” 

teve como objetivo mapear ações de extensão desenvolvidas pela UFVJM para formação 

continuada dos profissionais da educação básica no período de 2013 a 2016. A problemática 

norteadora consistiu em verificar se as ações de formação continuada dos profissionais da 

educação básica desenvolvidas pela extensão têm atendido o território de atuação da UFVJM. 

O resultado deste estudo é revelador em vários sentidos e permite reflexões e, sobretudo, 

novas indagações e sugestões acerca do tema. 

As políticas institucionais de Extensão Universitária da UFVJM surgiram das 

discussões do FOREXT e a sua institucionalização ocorreu a partir da criação da Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura (PROEXC), em 2008. Regimentalmente a pró-reitoria, localizada na 

cidade de Diamantina, foi constituída por meio da Resolução nº 14- CONSU, de 3 de agosto 

de 2012. 

Contudo, após um ano da sua criação, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – 

PROEXC vivenciou um intenso processo de expansão das ações de Extensão e Cultura da 

UFVJM, pois, em 17 de abril de 2009, foi aprovada pelo CONSEPE a Política de Extensão da 

UFVJM. A política trouxe como diretrizes a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão, o impacto e transformação social, a interação social e a interdisciplinaridade. 

Para consecução dos seus objetivos e metas, previstas na Política de Extensão, as 

ações extensionistas na UFVJM podem ser registradas com fomento e/ou sem fomento na 

forma de programa, projeto, evento e prestação de serviço por meio de formulário específico. 

No caso de registro de ações com fomento, a UFVJM instituiu quatro programas de 

financimaneto, sendo eles: Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), Programa 

de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte (PROCARTE), Programa de Extensão Universitária 

(PROEXT) e Programa de Extensão com Interface em Pesquisa. Estes programas, por meio 

dos seus editais de seleção, receberam no decorrer do período de 2013 a 2016 um número 

expressivo de projetos. 

Diante do estudo, pôde-se depreender que a extensão vem se consolidando na 

instituição desde a criação da PROEXC, em 2008. No período de 2007 a 2016 foram 

registradas o total 1.648 ações extensionistas, sendo 49 programas, 896 projetos, 206 cursos, 

495 eventos e 2 serviços e contou com a participação das unidades acadêmicas e pró-reitorias 

dos campi de Diamantina, Teófilo Otoni, Janaúba e Unaí. 
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No âmbito da Instituição, evidenciou-se, também, que a extensão de fato integra a 

política acadêmica da Universidade e, mesmo com algumas restrições, está presente na prática 

de suas diferentes unidades acadêmicas e pró-reitorias. 

No que diz respeito à relação da UFVJM com a educação básica, constatou-se que 

há a previsão dessa relação nos formulários de registros das ações de projetos, cursos e 

eventos promovidos e, conforme os dados da PROEXC, a área da educação obteve número 

expressivo de atuação no período de investigação.  

Esses aspectos apontam que, institucionalmente, a política de extensão da UFVJM 

apresenta consonância com a política nacional do FORPROEX e com as políticas nacionais e 

estaduais que têm requerido a aproximação da universidade com a educação básica, tais como 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, com o Plano Nacional de 

Educação (2014-2021) - Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, com as Diretrizes da 

Educação Básica – Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 e com a Política de Extensão da 

UFVJM – Resolução nº 06 CONSEPE, de 17 de abril de 2009. 

No tocante ao objeto deste estudo, isto é, o mapeamento das ações de extensão 

desenvolvidas para a formação continuada dos profissionais da educação básica, foram 

revelados 14 projetos, 5 cursos e 10 eventos relacionados à temática central da pesquisa.  Para 

o desenvolvimento da análise e discussão da pesquisa, foram criadas duas categorias, uma que 

apontou a legalização da extensão como um caminho para a formação continuada dos 

profissionais da educação em território brasileiro e na UFVJM, e outra apresentou as 

possíveis relações entre as políticas públicas nacionais e estaduais para a formação continuada 

e as atividades extensionistas da UFVJM. 

Pela análise da primeira categoria, a pesquisa revelou que, segundo legislação 

vigente, percebe-se historicamente a preocupação em território brasileiro com a formação 

continuada de profissionais da educação, que se encontra legitimada pelos documentos 

considerados estruturantes para a organização de tais processos nas insituições educacionais, 

como podemos constatar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, 

no Plano Nacional de Educação (2014-2021) - Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014,  nas 

Diretrizes da Educação Básica - Resolução nº º 2, de 1º de julho de 2015 e na Política de 

Extensão da UFVJM - Resolução nº 06 CONSEPE, de 17 de abril de 2009. 

No âmbito da União, por meio do Ministério da Educação, encontram-se 

disponíveis em seu site nove políticas públicas federais dirigidas à formação de profissionais 

da Educação Básica, contudo alguns dos programas necessitam da colaboração das 

Universidades, Estados e Municípios para serem executados. Evidenciou-se que as políticas 
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públicas tiveram como objetivo principal promover aceleração de estudos, melhorar processos 

de alfabetização de crianças, melhorar o ensino de língua portuguesa e matemática, incentivar 

o uso didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC e a criação 

de ambiente virtual colaborativo de aprendizagem e melhorar a gestão. Todos esses objetivos 

implicam na capacitação de educadores, realizando processos de formação continuada em 

serviço. 

Por outro lado, no âmbito estadual, evidenciaram-se dois programas dirigidos à 

formação de professores e alunos da Educação Básica, sendo a “Escola de Formação e 

Desenvolvimento Profissional de Educadores” e “Formação pela Escola”. Os Programas 

foram oferecidos à distância e apresentaram as seguintes temáticas: Educação Financeira nas 

Escolas, Formação pela Escola, Gestão Financeira da Caixa Escolar e Saúde Vocal do 

Professor. Além disso, foram ofertados cursos  para formação dos Coordenadores 

Pedagógicos, ou seja, Avaliação Educacional, Conselho de Classe, Coordenador Pedagógico, 

Enturmação, Língua Portuguesa: na prática a teoria é ativa, Matemática: Geogebra: uma 

ferramenta para as metodologias ativas e Planejamento, Plano de Ensino e Plano de Aula. 

No que diz respeito à análise dessa categoria, foi possível uma importante 

constatação de que existe uma legislação educacional que se encontra em vigor em território 

brasileiro que normatiza/orienta/fundamenta a formação continuada por meio de ações de 

extensão em território brasileiro. No entanto, quando se analisa a aplicabilidade de tais 

legislações, do ponto de vista das formas que a mesmas assumem nas políticas educacionais 

elaboradas pelos entes, não se percebe de forma explícita a menção a processos de extensão. 

Diante desse fato, a pesquisa sugere aos envolvidos no processo de extensão da 

UFVJM, o conhecimento da legislação para o desenvolvimento das futuras ações 

extensionistas, de modo que as temáticas apresentadas nos programas do governo federal e 

estadual, que ainda não foram objeto de registro de atividades, sejam promovidas com o 

objetivo da ampliação dos conteúdos de formação continuada dos profissionais da Educação 

Básica.  

Pela análise da segunda categoria, a pesquisa demonstrou que, diante do estudo 

das atividades extensionistas da UFVJM e a articulação das mesmas com o cenário nacional, 

por meio dos formulários de registros de ações extensionistas e seus anexos, não há 

informações relacionadas à possível adesão aos programas disponibilizados pelos governos 

federal e estadual. Não obstante à adesão, verificou-se que as ações de extensão objeto de 

estudo tiveram relação temátia com o programa do MEC a “Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores”. 
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Foram encontradas ações extensionistas aliadas as seguintes temáticas propostas 

pelas políticas e programas federais e estaduais, a saber: Alfabetização, leitura e escrita; 

Formação docente; Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem; Educação de Jovens e 

adultos; Desenvolvimento rural e questão agrária; Formação continuada e desenvolvimento 

dos profissionais da educação e Ambiente virtual colaborativo de aprendizagem. 

No âmbito das políticas públicas estaduais previstas no site da Secretaria de 

Estado de Educação – SEE, todas as ações propostas pela extensão da UFVJM guardam uma 

relação temática com o programa Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de 

Educadores, apesar de não constar nos documentos oficiais afirmativas de adesão. 

Neste sentido, a fim de concretizar a linha de pensamento utilizada na construção 

do presente texto, pode-se concluir que ao analisar as características dos projetos de extensão, 

objeto do estudo, utilizou-se como elemento direcionador o questionamento de como a 

Instituição pesquisada tem tratado a formação continuada dos Profissionais da Educação 

Básica no seu território de atuação. A UFVJM caracteriza-se como uma universidade 

multicampi, com ênfase de atuação nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e está presente nos 

municípios de Diamantina, Teófilo Otoni, Unaí e Janaúba. 

A partir dessas informações, foi possível concluir que os projetos de formação 

oferecidos pela extensão da UFVJM priorizaram, em sua maioria, a formação continuada dos 

professores da Educação Básica do Município de Diamantina, além de contemplar a formação 

inicial dos estudantes de graduação em Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em 

Educação do Campo, Licenciatura em Educação Física, Bacharelado em Humanidades, 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia e Enfermagem, sendo que, apenas dois projetos foram 

ofertados na cidade de Teófilo Otoni/MG. 

Foi possível concluir, também, que houve uma predominância de projetos 

voltados para a atividade de docência, desconsiderando as demais atividades pedagógicas, 

incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares de educação 

básica, com exceção para o Projeto Interinstitucional de Formação de Gestores Pedagógicos.  

Em se tratando dos cursos de formação continuada dos professores da Educação 

Básica ofertados para o Município de Diamantina foi possível observar e concluir que os 

cursos ofertados pela UFVJM para a formação inicial e continuada no período de 2013 a 2016 

desempenharam um papel relevante na formação discente e docente, apesar de terem sido 

ofertados, predominantemente, para os professores da educação básica. 

No tocante ao quantitativo de cursos ofertados no período de quatro anos, ele pode 

ser considerado insuficiente, considerando o número de licenciaturas no campus de 
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Diamantina, bem como a exclusividade na oferta de ações extensionistas em apenas um 

Município, já que existe a demanda de formação dos profissionais da educação que se estende 

a toda base territorial atendida pelos campi da UFVJM.   

Por fim, quanto aos eventos promovidos pela Instituição no período de 2013 a 

2016, também priorizaram a formação continuada dos professores da Educação Básica do 

Município de Diamantina, além de contemplar a formação inicial dos estudantes de graduação 

em Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Educação do Campo, Bacharelado em 

Humanidades, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Licenciatura em Letras Português- 

Inglês e Letras Português-Espanhol e Licenciatura em História.  

No que concerne à problemática da pesquisa – “As ações de formação continuada 

dos profissionais da educação básica desenvolvidas pela extensão têm atendido o território de 

atuação da UFVJM?” – constatou-se que os Profissionais da Educação Básica foram 

contemplados pela Extensão Universitária da UFVJM. No entanto, foram oferecidos doze 

projetos em Diamantina e dois em Teófilo Otoni; cinco cursos e oito eventos em Diamantina, 

um evento em Teófilo Otoni e um em Janaúba. 

Ademais, considerando que ações extensionistas de formação inicial e continuada 

na área da Educação são ações tidas como prioritárias, os autores de projetos precisam se 

atentar para as temáticas prioritárias e privilegiar as demais regiões atendidas pela UFVJM, 

por meio dos seus campi, na pesperpectiva de ampliar e aprofundar as relações entre a 

Universidade e outros setores da sociedade. 

Desta forma, pode-se indicar, como encaminhamento final, a necessidade de que a 

UFVJM volte o olhar para a ampliação territorial das ações para os demais territórios, cujo 

atendimento encontra-se previsto no Plano de Desenvolvimento Insitucional (2012/2016) e na 

sua Política de Extensão, tendo em vista que existe um número significativo de atividades que 

foram desenvolvidas no contexto temporal de 2013 a 2016, mas poucas, com o objetivo de 

extrapolar o contexto circunvizinho do Campus JK.  

Para tanto, esta pesquisa traz como sugestão a utilização da Educação à Distância 

para a ampliação do alcance das ações extensionistas para os demais campi da UFVJM, 

conforme ficou evidenciado no Programa Escola de Formação e Desenvolvimento 

Profissionais de Educadores promovido pelo estado de Minas Gerais, e no projeto de extensão 

Projeto Interinstitucional de Formação de Gestores Pedagógicos. 

É importante salientar também algumas indagações que surgiram ao longo dessa 

pesquisa. Indagações que podem viabilizar e direcionar novas investigações, dentre elas: 
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1) Qual lugar tem os municípios na organização das políticas públicas de 

formação dos profissionais da Eduação Básica? 

2) O que levou a UFVJM no período de 2013 a 2016 a priorizar, em sua maioria, 

a oferta de ações extensionistas de formação continuada dos profissionais da Educação Básica 

no município de Diamantina/MG?  

Por fim, apesar da instituição ter revelado no cenário extensionista projetos, 

cursos e eventos voltados para a formação inicial e continuada que se encontram em 

consonância com as políticas nacionais e estaduais, percebe-se a necessidade de um maior 

investimento em propostas que tenham uma vertente mais específica para profissionais em 

atuação na Educação Básica, considerando o cenário individual de cada categoria e da região 

que está inserido. Haja vista, ser grande o número de propostas de extensão, mas em relação à 

educação, ainda podem ser consideradas reduzidas diante da abrangência da área de atuação 

da UFVJM. 
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ANEXO –A  Requerimento nº 001 MPS/2018 - Solicitação de acesso à informação das 

ações de extensão da PROEXC 
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ANEXO B – Resposta ao requerimento nº 001 MPS/2018 
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