
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão
Universitária
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações,  atividades e pesquisas
advindas da extensão universitária”

ÁREA TEMÁTICA:(marque uma das opções)

(    )  COMUNICAÇÃO
(    )  CULTURA
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
( X )  EDUCAÇÃO
(    )  MEIO AMBIENTE
(    )  SAÚDE
(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
(    )  TRABALHO

O DIZER DOS PARTICIPANTES SOBRE AS MARCAS DEIXADAS PELO
PROJETO EXTENSIONISTA: PENSAR A CRIANÇA E AS PRÁTICAS

Daiana Camargo (UEPG - camargo.daiana@hotmail.com)1

Marilúcia Antônia de Rezende Perosa  (UEPG – malu.uepg@gmail.com)2

Maria Odete Vieira Tenreiro (UEPG - motenreiro@yahoo.com.br)3

Resumo: Este trabalho presenta as ações desenvolvidas no projeto de extensão “As Crianças, a educação infantil
e as práticas pedagógicas: entre o pensar e o fazer”. O intuito é relatar como o mesmo foi desenvolvido e discutir
elementos da avaliação realizada. Enfatizamos as vozes dos participantes., sobre as marcas deixadas pelo projeto
extensionista a fim de identificar como as aprendizagens ecoam nas práticas pedagógicas. Consideramos como
positiva a realização do projeto e com satisfação acolhemos os relatos e sugestões para que possamos refletir,
olhar para as demandas e especificidades apontadas, visando o delineamento do projeto para outras edições,
primando pelo fortalecimento da relação Universidade - Comunidade.
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

As Crianças, a educação infantil e as práticas pedagógicas: entre o pensar e o fazer

PÚBLICO-ALVO 

Professores das redes municipais e privadas de ensino de Ponta Grossa e região.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa, Castro, Ipiranga e Palmeira.

LOCAL DE EXECUÇÃO

1Coordenadora; UEPG – Departamento de Pedagogia; camargo.daiana@hotmail.com
2Supervisora; UEPG – Departamento de Pedagogia; malu.uepg@gmail.com 
3Supervisora; UEPG – Departamento de Educação; motenreiro@yahoo.com.br
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Os encontros ocorreram uma vez por mês nos sábados e tiveram como espaço as

salas de aula do Campus Central da UEPG ou as instalações do Projeto de Desenvolvimento

Educacional  –  PDE,  no  Campus  de  Uvaranas.  Realizamos  um  total  de  X  encontros  e

totalizamos X horas de trabalho direto com o grupo envolvido, ou seja, acadêmicos do Curso

de Licenciatura em Pedagogia, professores da rede municipal de Educação de Ponta Grossa,

de Castro, Ipiranga e Carambeí. 

JUSTIFICATIVA

Considerando o século XXI como extremamente profícuo para o desenvolvimento de

uma  Educação  Infantil  de  qualidade,  tanto  do  ponto  vista  das  conquistas  sociais,  dos

determinantes  legais,  quanto  das  pesquisas  acadêmicas,  há  a  compreensão  de  que  urge

consolidar os avanços crescentes conquistados, com a permanente inclusão de tal pauta na

formação dos profissionais da Pedagogia e demais áreas correlatas à educação de crianças

pequenas.  

Partindo dessa consideração, precisamos nos debruçar de forma mais intensa e pontual

nas questões que permeiam a prática pedagógica desenvolvida com as crianças pequenas. Tal

necessidade deriva da demanda trazida pelos próprios acadêmicos  do curso,  que,  desde o

primeiro  ano,  inserem-se  nas  escolas  e  discutem  com  seus  professores  das  diferentes

disciplinas  sobre  as  questões  vivenciadas  e  problematizadas  e  também  das  demandas

apresentadas pelos professores e demais profissionais vinculados à criança pequena.  

Mediante  a  questão  apontada,  observamos  que  algumas  temáticas  necessitavam de

maior  aprofundamento  de  estudos  e  de  compreensão.  Como:  as  práticas  pedagógicas

direcionadas às crianças da creche4 (crianças de 0 a 3 anos) e da pré escola (crianças de 4 e 5

anos); o trabalho com as múltiplas linguagens; o brincar; o corpo e o movimento; as culturas

da infância; interações e sociabilidade; a afetividade, dentre outras que possam vir a surgir.  

Desta forma,  ofertamos que viesse ao encontro dos interesses e necessidades tanto

para  a  formação  inicial  dos  acadêmicos  do  curso  de  Pedagogia  da  UEPG,  quanto  para

profissionais atuantes nas diversas esferas em que a criança é o sujeito de suas intervenções.

Nessa  perspectiva,  tanto  o  eixo  do  Ensino,  quanto  o  da  Extensão  e  da  pesquisa  são

privilegiados, de forma a garantir que a Universidade cumpra seu papel de catalizadora do

conhecimento científico em prol da sociedade.
4A nomenclatura CRECHE e PRÉ ESCOLA, são utilizadas pela LDB 9.394/96 e pela Lei 12.796 que alterou alguns artigos
da LDB.
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OBJETIVOS

O projeto ora proposto teve por objetivos: contribuir com a formação do licenciando

em Pedagogia da UEPG, futuro professor/pedagogo da primeira etapa da Educação Básica.

Oportunizar um maior aprofundamento sobre as temáticas que permeiam a Educação Infantil

e  que são necessárias  para a  formação do futuro profissional  que atuará  com as crianças

pequenas. 

Oferecer a diferentes profissionais atuantes nas diversas esferas em que a criança é

o sujeito de suas intervenções, discussões ricas e significativas que contribuam com o seu

pensar e fazer pedagógico. 

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do projeto “As Crianças,  a Educação infantil  e as práticas

pedagógicas: entre o pensar e o fazer” realizamos palestras e discussões, rodas de conversa,

oficinas,  lanches  temáticos  e  cine  debate,  no intuito  de diversificar  as  ações  e atender  as

necessidades e interesses dos participantes.

A avaliação das ações desenvolvidas no projeto foi realizada em dois momentos: uma

primeira  no ano de 2018 para compor o relatório  parcial  do projeto contendo as  ações  e

registros  avaliativos  do  primeiro  ano  de  execução.  Tais  registros  nos  ampararam  para  o

delineamento das etapas para o segundo ano do projeto como:temas de palestras e de oficinas.

Para a avaliação final do projeto, em maio de 2019, foram disponibilizados novas questões

que  foram  organizadas  on-line,  via  Google  Forms.  Além  dos  registros  obtidos  via

questionário, o encontro de encerramento da segunda edição do projeto foi estruturado a fim

de trabalharmos com as memórias,  amparados na importância da história de vida de cada

participante e das marcas deixadas pelas vivencias conjuntas nestes dois anos de encontros,

diálogos,  experiências  e  formação.  As  questões  mobilizadoras  que  impulsionaram  as

discussões foram: Que marcas e memórias o curso deixou em você? Quais temas você destaca

como  relevantes?  Em  que  aspectos  da  sua  prática  pedagógica  o  curso  contribuiu?  Que

sugestões você daria para melhorar o curso em uma próxima edição? 

As questões foram inspiradas  nas  palavras  de Paulilo  (1999) quando aborda sobre

história de vida. O autor coloca que estes registros constituem um instrumento privilegiado

para análise e interpretação, pois reúne experiências subjetivas e contextos sociais. 
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Mediante  os  dados  revelados,  optamos  por  apresentar  as  principais  marcas  que  a

participação no projeto possibilitou aos envolvidos.

RESULTADOS

A efetivação do projeto de extensão intitulado, “As Crianças, a Educação Infantil e

as  Práticas  Pedagógicas:  entre  o  pensar  e  o  fazer”  possibilitou  aos  participantes-cursistas

diferentes situações de aprendizagem e reflexão, estruturadas em metodologias diversificadas

no intuito de propiciar a identificação da criança como foco central na prática pedagógica da

Educação  Infantil.  Amparados  em estudos  oriundos de  diferentes  áreas  de  conhecimento,

buscamos compreender a criança pequena em suas especificidades e articular teoria e prática a

fim de possibilitar experiências que permitam ao adulto/professor aproximar-se das crianças,

valorizando o estar junto, ouvir e participar das ações planejadas. 

Outro  movimento  interessante  propiciado  pelo  projeto  que  vale  destaque  é  o

fortalecimento das relações com as equipes dos Centros Municipais de Educação Infantil que

recebem nossos acadêmicos para estágio (docência e gestão) assim como o interesse pela

discussão  e  aprofundamento  nos  temas  relacionados  a  educação  da  criança,  que  levou

participantes  do projeto  de extensão a  integrar  o  Grupo de Pesquisa (Gepeedi-  Grupo de

Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Infantil).

Para mobilizarmos a reflexão sobre as marcas e memórias, indagamos: Que marcas

e memórias o curso deixou em você? Em que aspectos da sua prática pedagógica o curso

contribuiu?

A convivência entre diferentes pares com realidades diversas, a parceria, a troca de
experiências, o convívio com os professores (Participante 08)

As discussões sobre as brincadeiras, a reflexão sobre o que eu não permitia e após os
encontros eu passo a permitir com minha turma (Participante 15)

As  experiências  vividas  no  curso  fizeram  com  que  nós  pudéssemos  refletir  e
reorganizar a nossa prática. (Participante 27)

Provocou os  cursistas a  reviver  memórias  do brincar  […] movimentos do corpo,
práticas  prazerosas.  Um  professor  feliz  irá  transmitir  felicidade  aos  alunos
(Participante 45)

Aprender a enxergar, conhecer, respeitar a criança, ser mediador da brincadeira […]
(Participante 63)
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Nos depoimentos destacados, os participantes enaltecem a convivência com diferentes

pares e realidades, as reflexões trazidas para o debate e que as práticas pedagógicas com as

crianças foram alteradas graças as discussões realizadas. Essas questões nos revelam o quanto

a formação inicial e continuada para professores é fundamental no dia a dia das instituições de

ensino e quanto o projeto deixou marcas importantes nos professores.  Kramer (2002) nos

coloca que “Os profissionais [...] que atuam com crianças precisam assumir a reflexão sobre a

prática, o estudo crítico das teorias que ajudam a compreender as práticas, criando estratégias

de ação, rechaçando receitas ou manuais” (p.129).

Desta forma, é válido dizer que a formação dos professores se faz no encontro com o

outro, na partilha de ideias, nas reflexões conjuntas, nas trocas de vivências, nas experiências

partilhadas. Os depoimentos também vêem ao encontro do dizer de Drumond (2016) quando

trata do processo de formação de professores. 

[...] discutir uma “nova” formação significa que os conteúdos dessa formação devem
ser revistos, de modo a garantir aos (às) futuros (as) profissionais a aquisição de
referências para atuar na docência com crianças pequenas; e isso impõe a definição
de novos currículos de formação, que contemplem, além dos conhecimentos teóricos
e da pesquisa empírica, as informações em contexto real, a observação nas creches e
nas pré-escolas (p.142).

FOTO(S)

Figura 1 – Encontro de encerramento

Legenda:  Participantes do Projeto de Extensão “As Crianças, a Educação infantil e 
as práticas pedagógicas: entre o pensar e o fazer” .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliamos como positiva a execução do projeto, tendo como fundamento os relatos

dos participantes, a avaliação realizada via formulário e as considerações tecidas enquanto

proponente  em  conjunto  com  a  equipe  organizadora  do  projeto.  Os  participantes  ao

descreverem suas impressões e experiências, remetem à articulação teórico-prática do projeto,

destacam a importância das ações direcionadas aos conhecimentos teóricos, aos cuidados e

práticas pedagógicas com bebês, a validade da participação de profissionais das diferentes

áreas, enriquecendo as discussões sobre a criança pequena e a articulação cuidar/educar; a

realização de oficinas que permitiram “voltar a ser criança”. 

Assim, apontamos que o projeto, já em segunda edição, propiciou importante espaço

de formação inicial e continuada, por meio das apresentações, leituras, visualização e reflexão

por meio de filmes e documentários, da discussão de experiências entre diversos profissionais,

professores (de diferentes realidades e sistemas educacionais) e acadêmicos de Pedagogia.

Satisfatoriamente  finalizamos  o  projeto  contando  com  70  participantes,  a  cada

encontro  pudemos  reafirmar  a  importância  das  ações  extencionistas,  tendo a  comunidade

educativa  discutindo  temas  como  criança  e  infância,  formação  de  professores  e  práticas

pedagógicas a partir de diferentes realidades, com as indagações e considerações oriundas do

cotidiano escolar, que muito agregou ao projeto e nos auxiliou a delinear possíveis ações para

uma terceira edição. 
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