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INTRODUÇÃO

Este estudo tem o objetivo refletir sobre a experiência do Projeto de Extensão que

foi denominado “Formação Continuada de Professores e Gestores da Educação

Infantil  do  município  de  Videira/SC”3.  A  formação  continuada  em  serviço  foi

fornecida pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense –

campus  Videira,  em  parceria  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  do

município4.  O projeto de extensão,  por  sua vez,  tem como finalidade prover  a

interação entre a Instituição Acadêmica e a Comunidade na qual está inserida,

provocando conhecimento  e  trazendo benefícios  para  ambos.  Rodrigues et  al.

(2013, p. 142) explica que,

1 Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia  Catarinense –  campus Videira.  Bolsista  do  Projeto  de  Formação  Continuada  para
Professores e Gestores da Educação Infantil de Videira/SC. E-mail: patrícia_zag@hotmail.com.
2 Mestre em Educação, Professora do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de
Educação  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense –  campus Videira.  Coordenadora  do  Projeto  de
Formação Continuada para Professores e Gestores da Educação Infantil de Videira/SC. E-mail:
francini.grzeca@ifc.edu.br.
3 O projeto de formação continuada é contemplado com bolsa de extensão conforme Edital Interno
do IFC – Campus Videira – Nº 007/2017- DG.
4 Esta  ação  social  foi  construída,  pois  o  IFC  –  campus Videira  possuir  caráter  de  centro
universitário e ter o compromisso em atender ao Art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), Lei n. 9.394/1996, no que se refere a finalidade da educação superior em colaborar na
formação continuada dos profissionais diplomados e na promoção da extensão “visando à difusão
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na instituição” (BRASIL, 1996). 



A Extensão Universitária possui papel importante no que se diz respeito
às contribuições que pode trazer frente à sociedade. É preciso, por parte
da  Universidade,  apresentar  concepção  do  que  a  extensão  tem  em
relação  a  comunidade  em  geral.  Colocar  em  prática  aquilo  que  foi
aprendido em sala de aula e desenvolvê-lo fora dela. A partir do momento
em que há esse contato entre o aprendiz e a sociedade beneficiada por
ele, acontece por parte dos dois lados, benefícios.

O projeto de extensão vai além de apenas estabelecer uma relação entre a

instituição  acadêmica  e  a  comunidade,  ou  seja,  ao  mesmo  tempo  em  que

proporciona  o  diálogo  e  desenvolve  ações  que  dêem  conta  de  superar  as

desigualdades sociais, também qualifica a formação acadêmica se transformando

em um processo  educativo,  cultural  e  científico  para  o  acadêmico  (SÍVERES,

2013). 

Síveres  (2013,  p.  99)  ainda  complementa  dizendo  que  essa  troca  de

saberes  entre  o  acadêmico  e  a  comunidade,  “[...]  terá  como  consequência  a

produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e

regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva

da  comunidade  na  atuação  da  universidade.”  Dessa  forma,  a  extensão

universitária possibilita a ligação entre o ensino-pesquisa-extensão, ampliando o

processo de ensino-aprendizagem (RODRIGUES et al., 2013). A extensão deve

ser vista como uma forma de conhecimento para a sociedade, mas também como

forma da sociedade fornecer conhecimento para a instituição acadêmica.

É de suma importância entender que as ações e os objetivos da extensão

estão  vinculados  as  necessidades  encontradas  na  comunidade  local.  “Ao

estruturar  um  projeto  de  extensão,  a  preocupação  deve  se  centralizar  nas

motivações dessas práticas e dos conceitos que permeiam as ações dos docentes

e  discentes  envolvidos”  (SÍVERES,  2013,  p.  99).  Contudo,  a  proposta  desse

projeto  de  extensão  em  desenvolver  a  formação  continuada  em  serviço  para

professores de berçário I da educação infantil do município de Videira, se deu pelo

fato que somente no ano de 2015 foram contratados professores com formação

específica e por concurso público para atuar em turmas de Berçário.



Anteriormente, as ações de cuidar educar em turmas de berçário I eram

desenvolvidas por  atendentes  contratadas com o cargo de serviços  gerais,  ou

seja, era realizado por pessoas leigas no ofício da docência com bebês. O recente

ingresso destes profissionais neste espaço de atuação da docência configurou-se

em uma importante demanda de formação continuada no contexto local.

Sabemos que historicamente a formação de professores tem sido abordada

com influência de concepções formativas que objetivam solucionar os problemas

que  supostamente  atingem  todo  o  professorado.  Derivam  desta  perspectiva,

formações genéricas e totalitárias em que predomina o modelo de “treinamento”5.

Tardif (2012) propõe que se deve parar de pensar no professorado como técnicos

que ampliam o conhecimento ou que sejam apenas agentes sociais6, sua crítica

diz que,

[...]  nessas  duas  visões,  o  professor  não  passa  de  um  boneco  de
ventríloquo:  ou  aplica  saberes  produzidos  por  peritos  que  detêm  a
verdade a respeito de seu trabalho ou é o brinquedo inconsciente no jogo
das forças sociais que determinam o seu agir, forças que somente os
pesquisadores das ciências sociais podem realmente conhecer. (TARDIF,
2012, p. 230).

Esse tipo de formação continuada em forma de treinamento vem sendo

cada vez mais contestado. A crítica que se estabelece nesse modelo de formação

aborda diversos aspectos, como: a descontextualização dos professores de suas

práticas,  dos  seus  contextos  sociais  e  formativos;  a  generalização  das

problemáticas educacionais; a formação como um esforço individual do docente; a

racionalidade técnica que toma o professorado como um aplicador de técnicas

pedagógicas. Libâneo (2010, p. 82) explica que, 

Além disso,  o  professorado  enfrenta  críticas  depreciadoras  vindas  de
vários  pontos,  levando a um incômodo desprestígio  da  sua  profissão.

5 Grifo das autoras.
6 “Cuja atividade é determinada exclusivamente por forças ou mecanismos sociológicos”. (TARDIF,
2012, p. 229). 



Entretanto,  é  certo  que  a  formação  geral  de  qualidade  dos  alunos
depende de formação de qualidade dos professores. 
 

A qualificação da formação continuada em serviço de professores precisa

potencializar a reflexão dos profissionais da educação sobre sua ação pedagógica

e sobre seu contexto educativo. “A ideia é a de que o professor possa “pensar”

sua  prática,  ou  em  outros  termos,  que  o  professor  desenvolva  a  capacidade

reflexiva  sobre  a  sua  própria  prática”  (LIBÂNEO,  2010,  p.  84).  Neste  sentido,

pensar em estratégias metodológicas para a formação continuada de professores,

que atenda as demandas atuais, exige a garantia da atuação do professorado em

um papel  mais ativo, crítico e criativo nos programas de formação continuada.

Num constante exercício de auto-avaliação “do que se faz”7  e “o porquê se faz”8

em sua prática pedagógica.

A formação  continuada  em  serviço  é  caracterizada  como  um  processo

formativo que considera os saberes e fazeres dos profissionais a partir  da sua

prática pedagógica cotidiana. Romanowski (2007, p. 135) explica que a formação

continuada em serviço, é caracterizada a partir da “[...] pesquisa ação, reflexão na

ação e da ação. As problemáticas analisadas são as da realidade da sala de aula

e, preferencialmente, resolvidas em tempo e lugar reais.” Dessa forma, o projeto

de extensão realizado buscou consolidar-se numa importante ação de formação

continuada  em  serviço  com  o  objetivo  de  mediar  a  qualificação  das  práticas

educativas  das  instituições  de  educação  infantil  do  entorno  do  IFC  Campus

Videira. 

Tinha como intuito atuar na construção de propostas pedagógicas para a

educação  da  pequena  criança  que  atenda  à  especificidade  da  infância,  que

preserve a infância em espaços institucionalizados. Sobretudo, colaborando para

que a educação infantil, direito previsto na LDB (BRASIL, 1996), seja efetivamente

7 Grifo das autoras.
8 Grifo das autoras.



universalizada por  meio da oferta  de uma educação de qualidade socialmente

referenciada. 

Nessa  perspectiva,  o  projeto  configurou-se  em  um  importante  meio  de

estudos sobre a especificidade da prática pedagógica em berçário, abordando os

aspectos históricos, políticos e sociais. Objetivando, assim, a problematização da

organização  do  trabalho  pedagógico  no  âmbito  da  educação  infantil  das

instituições  participantes  da  formação,  refletindo  sobre  a  função  política

pedagógica das ações educacionais em turmas de Berçário. Tomando como eixo

do trabalho formativo a prática pedagógica aliada à reflexão crítica,  buscou-se

ampliar  as  referências teóricas  sobre a especificidade do trabalho com bebês,

para assim, qualificar as práticas educativas que se desenvolvem neste espaço.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A construção da proposta desta ação de formação continuada em serviço

para profissionais que atuam em turmas de berçário no município de Videira/SC

foi  fundamentada  nas  contribuições  teóricas  da  área  que  apontam  para  a

necessidade de inovações metodológicas que transforme a realidade. Os estudos

também  foram  embasados  em  concepções  que  trazem  o  professorado  como

protagonista no processo de formação, tornando a sua prática educativa como

eixo de estudo e reflexão.  

Neste sentindo, o projeto de extensão teve como proposta metodológica a

realização de encontros mensais, nos quais ocorreu a mediação dos processos

formativos a partir de estudos teóricos, oficinas, relatos de experiências e a escrita

de  memorial  de  vida.  O  desenvolvimento  do  projeto  de  extensão  ocorreu  na



perspectiva de formação em serviço das professoras de berçário I. Os encontros

presenciais aconteceram em datas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de

Educação de Videira, entre os meses de agosto a dezembro de 2017, totalizando

40 horas de formação, sendo 28 horas de formação presencial  e 12 horas de

ações de estudos e escritas a distância. 

Os encontros foram organizados em quatro módulos. O primeiro focou na

profissionalização dos professores que atuam em turmas de Berçário por meio do

estudo das legislações e políticas públicas destinadas a esta etapa da Educação

Básica9.  O  segundo,  por  sua  vez,  abordou  as  teorias  de  aprendizagem  e

desenvolvimento humano que subsidiam as práticas pedagógicas com bebês10. O

terceiro módulo propôs o olhar sobre a especificidade das práticas pedagógicas no

Berçário,  o  currículo,  o  planejamento e a avaliação11.  E o quarto módulo seria

proposta a escrita de um relato de experiência, como ação de conclusão do curso.

Contudo, o diagnóstico da turma e o planejamento dos temas de estudos

posteriores ao primeiro encontro do projeto ocorreram a partir da escrita de um

memorial  de  vida  de  cada  participante.  No  memorial  de  vida,  as  cursistas

deveriam se apresentar, contar sobre a trajetória acadêmica e profissional, relatar

9 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Critérios para um atendimento 
em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. 6 ed. Brasilia: MEC, SEB, 2009.
10 OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos. Creches: crianças, faz de conta e Cia. 16 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2011.
11 BARBOSA, Maria Carmem. Especificidades da ação pedagógica com bebês, 2010. In: BRASIL, 
MEC. Consulta pública sobre as orientações curriculares nacionais da educação infantil. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7154-2-2-artigo-mec-acao-
pedagogica-bebes-m-carmem/file Acesso 22 de agosto 2017.
FOCHI, Paulo Sergio. Mas os bebês fazem o quê no berçário, heim?: documentando ações de 
comunicações, autonomia e saber-fazer de crianças de 6 a 14 meses em um contexto de vida 
coletiva. 2013. 172 f. Dissertação (Mestre em educação) – Faculdade de Educação, Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.
MALLMANN, Elisete. Materiais potencializadores e os bebês-potência: possibilidades de 
experiências sensoriais e sensíveis no contexto de um berçário. 2015. 161 f. Dissertação (Mestre 
em Educação) – Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.
VARGAS, Garcia Maria Santos de. Bebês em suas experiências primeiras: perspectivas para 
uma escola da infância. 2014. 226 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2014.



as  tensões  e  dificuldades  que  envolvem o  trabalho,  como  também,  expor  as

expectativas com a formação em curso.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados e discussões apresentados neste artigo focam na estratégia

metodológica  de  escrita  do  memorial  de  vida  utilizada  durante  formação

continuada e que teve por objetivo dar a palavra aos protagonistas da formação. O

memorial de vida escrito pelas cursistas foi utilizado como estratégia de autoria do

professorado  sobre  seu  processo  formativo,  sobre  sua  prática  pedagógica  e

também como diagnóstico inicial da turma. 

Colocar as professoras como protagonistas do processo de formação, vai

de  encontro  com a  fala  de  Libâneo  (2010),  quando  o  mesmo  diz  que  esses

momentos possibilitam que o professorado amplie a sua capacidade de refletir

sobre a sua prática, pois este movimento “[...] atribui ao professor um papel ativo

na formulação dos objetivos e meios do trabalho, entendendo que os professores

também têm teorias que podem contribuir para a construção de conhecimentos

sobre o ensino.” (LIBÂNEO, 2010, p. 85). 

Os textos produzidos possibilitaram conhecer os sujeitos envolvidos neste

projeto,  suas trajetórias  formativas,  as  tensões  e  dificuldades que  envolvem o

trabalho e as expectativas com a formação em curso. Constituindo-se assim em

um  instrumento  de  planejamento  dialogado  com  diferentes  vozes,  traçando  o

percurso  formativo,  os  objetivos  e  os  temas estudados.  Como a  escrita  deste

memorial não teve um roteiro para seguir, as professoras criaram seus textos com

as  informações  que  cada  uma  quis  compartilhar,  os  dados  analisados  serão

proporcionais a manifestação deste nos textos.

O grupo de participantes foi composto por 21 professoras, destas 18 são

docentes  de  sala  de  Berçário  I,  três  são  professoras  da  educação  infantil  do



município  e  que  no  momento  estão  ocupando  cargo  de  gestão  na  secretaria

municipal de educação12, conforme é possível analisar no GRÁFICO 1. 

Gráfico 1 - Grupo de participantes do curso de formação continuada em serviço
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Fonte: As autoras.

Das 21 cursistas, 20 participaram da escrita do memorial de vida. Dessas,

10 mencionaram informações quanto à idade, o que possibilitou analisar que a

idade das professoras varia de 23 e 53 anos, conforme GRÁFICO 2. Quanto ao

regime de trabalho, cinco participantes escreveram serem professoras efetivas da

rede e seis admitidas em caráter provisório, por meio de contrato.

12 Uma participante ocupa o cargo de assessora de nível I e duas participantes ocupam o cargo de
assessora de nível II.



Gráfico 2 – Média de idade das participantes do curso de formação continuada em serviço
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Fonte: As autoras.

Referente  à  formação  inicial,  18  cursistas  informaram  a  modalidade  de

ensino  na  qual  frequentaram.  Dessas,  apenas  duas  cursaram  na  modalidade

semi-presencial,  quatro  na  modalidade  EAD  (Ensino  a  Distância)  e  12  na

modalidade  presencial,  conforme  GRÁFICO  3.  As  graduações  ocorreram  em

universidades particulares e públicas, sendo que, 16 cursaram em universidades

particulares e apenas duas em instituições públicas. Somente uma aluna declarou

ainda estar cursando a faculdade de Licenciatura em Pedagogia. Das 20 cursistas,

16 delas possuem pós-graduação em nível de especialização em diferentes áreas:

educação  infantil;  anos  iniciais;  educação  especial  e  inclusão;  práticas

interdisciplinares; entre outras. 



Gráfico 3 - Modalidade de ensino acadêmico das participantes
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Nove delas informaram a data que iniciaram na rede pública de ensino em

Videira, variando entre os anos 2000 e 2016. Já o tempo de atuação no berçário I,

apenas uma trabalha a 24 anos com bebês,  duas delas fazem três anos que

atuam no berçário I, cinco cursistas fazem dois anos e seis delas é o primeiro ano

que trabalham com crianças de berçário.  Das 20 cursistas,  17  relataram suas

experiências anteriores ao berçário, sendo que uma já trabalhou como professora

não  habilitada,  uma  como  segunda  professora  no  ensino  médio,  três  como

segunda professora em anos iniciais, duas delas já foram diretora de escola de

educação infantil  pública, duas já foram atendentes, quatro já trabalharam com

anos iniciais, quatro em escolas particulares e 13 já trabalharam como professoras

educação infantil.



Cinco das cursistas informaram que autores como Paulo Freire, Vygotsky,

Piaget,  Bruner,  Wallon,  Durkhein,  Paro,  Kramer,  Libâneo,  entre  outros,  foram

utilizados como base teórica na formação acadêmica da graduação. Essa base

teórica foi utilizada na elaboração do trabalho de conclusão de curso, onde setes

delas informaram que os assuntos estavam relacionados com o meio ambiente,

cidadania,  a  participação  da  família  na  educação  infantil,  ludicidade,  ética,

preconceito linguístico e a escolarização de pessoas autistas. Na pós-graduação,

somente cinco informaram o assunto escolhido, uma cursista utilizou o mesmo

tema que na graduação, outras utilizaram temas relacionados com a gestão de

pessoas nas organizações e com contação de história empregada na disciplina de

Língua Portuguesa e Artes. Uma participante escolheu a educação infantil como

tema de trabalho de conclusão de curso e somente uma teve o objeto de estudo

relacionado com as práticas em berçário.

Na escrita do memorial de vida, algumas professoras do curso de formação

continuada em serviço declararam certa dificuldade em trabalhar com turmas de

Berçário. Em vários momentos, pode-se verificar a insegurança sobre as práticas

e a mediação de processos educativos com os bebês.13   

“Ainda sinto muitas dificuldades no trabalho direto com os bebês,  que
acredito que só o tempo e a experiência me trarão respostas, conclusões.
Em muitas situações não sei como agir, muitas vezes me culpo por não
saber se estou atuando da melhor forma.”  (PROFESSORA A)

“ainda encontro dificuldades, pois nossas capacitações na maioria das
vezes teóricas e o que nós precisamos é de ideias e conhecimentos para
trabalhar  com  bebês  dentro  das  nossas  condições  de  trabalho”.
(PROFESSORA S)

Foi  possível  compreender  que  muitas  necessitam  de  mais  estudos

relacionados  a  especificidade  com  bebês,  nas  quais  apontem  quais  ações

pedagógicas vem ser tomadas em determinados momentos do cotidiano com essa

faixa geracional. Além disso, percebe-se que as formações continuadas que elas

13 Para preservar a identidade dos sujeitos dessa pesquisa, utilizaremos as letras alfabéticas para 
substituir o nome de cada participante.



tiveram não deram conta dos aspectos de suas realidades imediatas, apontada na

crítica de capacitações teóricas no trecho que segue.

Perceber que existe uma forte demanda por estudos voltados as práticas

docentes com bebês, pois na escrita havia um grande apelo por formação que

ofereça elementos que ampliem e diversifique as ações relacionadas com crianças

desta faixa etária. Entre os temas, destaca-se: os primeiros socorros com bebês e

procedimentos  de  alimentação,  práticas  musicais  com  bebês,  práticas  com

crianças com deficiência, práticas diferenciadas e novas ideias. Como também,

elementos  que  apontam  para  as  dificuldades  e  desafios  que  as  profissionais

encontram no seu cotidiano, como falta de materiais e espaço, organização da

escola, valorização profissional.

CONCLUSÃO

As conclusões desta  reflexão apontam para  a necessidade em fornecer

formação continuada em serviço para professores que atuam na educação infantil

no município de Videira/SC. A formação deve ser ofertada de uma maneira que

enriqueça as práticas educativas das instituições infantis participantes dos cursos,

reconhecendo a especificidade que a educação infantil tem, além de defender a

importância  de  planejar  as  ações  pedagógicas  de  uma  forma que  ampliem a

experiências culturais das crianças pequenas. 

Devemos destacar a importância de um referencial teórico que problematize

a necessidade de inovação nas abordagens de formação continuada para e com

os professores, e que ajude a superar as inseguranças e os desafios encontrados

pelas professoras no dia-a-dia  em sala de aula.  Contudo,  o memorial  de vida

escrito  pelas  professoras  atingiu  parcialmente  os  objetivos  propostos.  Como

instrumento de diagnóstico e de leitura do grupo,  o  mesmo foi  relevante,  pois



possibilitou ao grupo de formadoras conhecerem as professoras, suas trajetórias

formativas e reconhecer as demandas de formação das participantes. 

Porém,  como  instrumento  de  autoria  de  cada  professora  participante  a

expectativa  foi  parcialmente  frustrada,  devido  a  resistência  das  cursistas  em

envolverem-se na ampliação do texto inicial e usarem a escrita com instrumento

de análise e reflexão de sua formação e prática docente, conforme a proposta

inicial.  Considera-se  que  tal  resistência  possa  ter  ocorrido  pela  dificuldade  de

redação exposta nos textos produzidos. Mas também, pela expectativa de que a

formação  continuada  apresentasse  soluções  de  caráter  prático  para  as

inquietações dos docentes, no sentido de apresentar receitas e não de propor o

estudo e a reflexão de sua prática docente.

Pode-se  concluir  que  os  cursos  de  formação  continuada  devem  ser

pensados  de  forma inovadora  e  que  atenda  as  expectativas  do  professorado,

ampliando as ações realizadas com bebês.  Mas que também deve haver, por

parte do professorado, a conscientização de que as suas práticas pedagógicas

podem  ser  expandidas  através  da  problematização  e  da  reflexão  das  suas

próprias ações em sala de aula.
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