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RESUMO 

 

 
Dada a grande expansão de matrículas na educação infantil no país, torna-se necessário 
estudar como essa educação está sendo construída, ou seja, que oportunidades de 
desenvolvimento, sociabilidade e aprendizagem realmente vêm sendo oferecidas às crianças. 
Inúmeros estudos têm mostrado que a qualidade das práticas educacionais está 
intrinsecamente relacionada a um currículo bem construído e a um planejamento consistente 
das atividades, que atenda tanto as prescrições curriculares quanto os interesses das crianças. 
Por tudo isso, esta pesquisa objetivou investigar como se dá a transposição do prescrito no 
currículo para o planejamento e deste para o cotidiano de instituições de Educação Infantil, 
mais especificamente de pré-escolas. Para tanto, foram realizados estudos de caso em duas 
instituições públicas de educação infantil do município de São Paulo. Os dados foram 
coletados por meio de entrevistas com a supervisora da Diretoria Regional de Educação, 
professores, diretores e coordenadores pedagógicos. Foram realizadas observações do 
cotidiano de grupos de pré-escola e foram analisados os seguintes documentos: orientações 
curriculares municipais, projetos pedagógicos das unidades e planos dos professores. Os 
resultados indicam que a mediação do professor é fundamental para transpor o que está no 
currículo para o cotidiano, procurando integrar os interesses das crianças, concepções do 
projeto pedagógico da instituição e suas próprias intenções educativas. Nesse processo, o 
planejamento tem um papel importante no sentido de propiciar momentos de reflexão ao 
professor sobre sua prática, envolvendo a escrita sobre o que aconteceu e o registro do que 
está por vir, o debate com a equipe sobre o cotidiano e a pesquisa para subsidiar o seu 
trabalho.  
 
 
Palavras-chave: Planejamento Pedagógico. Currículo. Cotidiano. Educação Infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Considering the huge increase in Early Childhood Education (ECE) coverage in Brazil in the 
last few decades, it has become very important for Brazilian researchers to study the quality 
of this education. That is, to describe which are the social and learning opportunities available 
for children in ECE institutions. Many studies have shown that educational practices quality is 
strongly related to a well-structured curriculum and good pedagogical planning, which 
responds to curriculum prescriptions and also to children’s interests. Having said that, this 
research aimed to study how the curriculum is transposed into a pedagogical planning and 
then into everyday life in a pre-school. Two ECE institutions were investigated in São Paulo, 
using the case study methodology. Data were collected by means of interviews with teachers, 
supervisors and directors. Observations were made to describe the everyday life of preschool 
groups. The following documents were analyzed: municipal curriculum, ECE institution 
curriculum and pedagogical planning of the classrooms observed. The results indicate that 
teachers play a crucial role to implement the curriculum in everyday life. In their work, they 
usually try to compose a practice based on children´s interests, conceptions of the curriculum 
and their own conceptions about Education. In this process, the activity of planning is 
considered important in order to provide moments for teachers to think over their practices, 
once they have time to: write about the past and project the future; debate with the team about 
daily events and do research to support their work. 
 

Key-words: Pedagogical Planning. Pre-School Curriculum. Everyday Life. Early Childhood 

Education.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

“Eu falo para a coordenadora: ‘Não dá! Como 

agora eu vou falar com as crianças da avó, se eu 

estou no pardal?”  

(Madalena, professora da EMEI Loris 
Malaguzzi)  

 

 

Escolhi iniciar o presente texto com a fala de um dos entrevistados nesta pesquisa, 

pois ela expressa sinteticamente o que será problematizado e discutido aqui. Nesse trecho a 

professora se refere à dificuldade que encontrava para adequar a sua prática ao projeto 

pedagógico1 da escola2 (PP). Naquele momento, ela estava realizando um projeto de sala com 

as crianças3 sobre os pássaros, o que envolvia uma série de atividades iniciadas meses atrás, e 

por indicação da proposta pedagógica da instituição ela deveria trabalhar também o tema 

“ontem e hoje”, explorando com as crianças como viviam as pessoas no passado. Então, de 

acordo com essa professora era complicado desviar o foco do trabalho do “pardal” e levar 

para a “avó”, uma vez que as crianças estavam absolutamente envolvidas com o assunto 

“pássaros”.  

Esta tese busca descrever exatamente como as determinações dos projetos 

pedagógicos das instituições e dos documentos oficiais (nacionais e municipais) são recebidas 

e postas ou não em prática no cotidiano das instituições, com o protagonismo dos diversos 

sujeitos que dela fazem parte, mas, sobretudo, tendo o foco nas mediações feitas pelo 

professor4, principalmente quando ele se lança na tarefa de planejar o cotidiano, tendo que 

tomar decisões acerca de que rumos dará ao processo de aprendizagem de seu grupo.  

Em minha trajetória profissional, o interesse por esse tema teve origem quando ainda 

era estagiária de psicologia em uma escola de educação infantil particular de Porto Alegre. 

Naquele ambiente os professores tinham condições muito favoráveis de trabalho: proposta 
                                                           
1 “Proposta pedagógica” e “projeto pedagógico” (PP) são usados como sinônimos para designar o documento de 

orientações curriculares das escolas 
2 Nesta tese, os termos “escola”, “instituição”, “unidade” e “estabelecimento” são usados como sinônimos. 

Geralmente, na literatura que trata da educação infantil não se usa o termo “escola” para se referir às 
instituições de educação infantil. Optei por também usar esse termo, uma vez que as instituições pesquisadas 
são denominadas “Escolas Municipais de Educação Infantil” (EMEIs). 

3 Optei por usar o termo “crianças” ao invés de “alunos” para aqueles que frequentam creches e pré-escolas. O 
termo “aluno” aparecerá ao longo do texto, como citado por alguns autores, geralmente os que focalizam 
outras etapas de ensino em seus estudos.  

4 Mesmo tendo em vista que a maioria dos professores que trabalha na educação infantil é do sexo feminino, 
optei por usar a regra gramatical relativa ao genérico masculino, uma vez que há um professor do sexo 
masculino entre os entrevistados. 

 



2 

pedagógica estruturada e construída coletivamente, formação permanente, materiais variados 

disponíveis, espaços privilegiados (da sala e da instituição), orientação psicológica e 

pedagógica do trabalho e hora remunerada de planejamento.  

Ficava impressionada, no entanto, em perceber que enquanto alguns professores 

conseguiam realizar seu trabalho muito bem, estando em total harmonia com a proposta 

pedagógica da instituição, outros criavam seus próprios modos de trabalhar e pareciam ter 

bons feedbacks das crianças e havia ainda outros que, apesar de seguirem as premissas do 

projeto pedagógico, não conseguiam envolver as crianças (e por que não se envolver?) nas 

atividades propostas. Essa infinidade de diferentes posicionamentos fazia com que houvesse 

conflitos entre a diretora, que era muito exigente em relação ao cumprimento da proposta 

pedagógica, e os professores, que buscavam certa autonomia para atuar.  

Nos quinze anos que se seguiram, as situações com as quais me deparei nas escolas de 

educação infantil em que atuei, como psicóloga educacional e como pesquisadora, não 

apresentavam condições tão favoráveis quanto essa primeira, mas os conflitos, entre o que o 

professor quer fazer e o que esperam que ele faça, continuavam presentes. Mais incrível era 

perceber na observação do cotidiano das escolas que o trabalho que o professor de fato faz 

com as crianças ficava por vezes muito empobrecido, por falta de orientação e/ou reflexão 

sobre a prática.  

Percebi que existem muitas mediações entre o que está lá no plano das ideias 

(currículos e intenções do professor) e o que acontece no cotidiano. Nesse processo, parece 

haver uma etapa que se bem executada pode garantir a boa qualidade do trabalho docente, 

mas que infelizmente é ainda pouco estudada na literatura brasileira sobre educação infantil e 

pouco explorada nos contextos de formação de professores: o planejamento5 .  

De modo geral, venho observando que, independente do contexto (social, econômico, 

cultural) em que a instituição se insere, o planejamento realizado pelos professores é feito de 

modo insuficiente ou precário. Contribuem para essa realidade uma série de condições e 

situações por mim detectadas: a instituição não prevê horas de planejamento para os 

professores; o planejamento é contado como hora remunerada, mas deve ser feito em casa; o 

planejamento, mesmo quando realizado na instituição, é feito solitariamente; em muitos 

                                                           
5 Adoto a distinção feita por FUSARI (1990, p. 46) entre “plano” e “planejamento”: “Enquanto o planejamento 

do ensino é o processo que envolve ‘a atuação concreta dos educadores no cotidiano do seu trabalho 
pedagógico, envolvendo todas as suas ações e situações, o tempo todo, envolvendo a permanente interação 
entre os educadores e entre os próprios educandos’ (FUSARI, 1989, p. 10), o plano de ensino é um momento 
de documentação do processo educacional escolar como um todo. Plano de ensino é, pois, um documento 
elaborado pelo(s) docente(s), contendo a(s) sua(s) proposta(s) de trabalho, numa área e/ou disciplina 
específica”. 
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municípios nas redes públicas não há nas unidades a figura de um coordenador pedagógico 

para orientar essa atividade; os professores não têm acesso aos documentos curriculares 

nacionais, municipais e da instituição (quando eles existem) ou não tem interesse em conhecê-

los e, por último, e infelizmente o mais frequente: os professores não sabem planejar 

atividades que estejam de acordo com as necessidades e interesses do grupo de crianças. O 

que acaba por acontecer, em muitos casos, é uma improvisação nas atividades pedagógicas, 

engessadas por rotinas rígidas e que pouco auxiliam os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças.  

Essa foi uma das conclusões da pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas, com 

apoio do Ministério da Educação (MEC) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 

seis capitais brasileiras: Belém, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro e 

Teresina (CAMPOS et al, 2010). Esse estudo, que teve como objetivo avaliar a qualidade dos 

ambientes de educação infantil, constatou que o desenvolvimento de atividades e a estrutura 

dos programas eram, de modo geral, inadequados nas 138 turmas de pré-escolas visitadas, 

onde foi aplicada a Escala de Avaliação de Ambientes de Educação Infantil (Early Childhood 

Environment Rating Scale: Revised edition - ECERS-R) (HARMS; CLIFFORD; CRYER, 

1998). De modo geral foi encontrada uma precariedade na infraestrutura das escolas (espaços 

e materiais adequados) e também detectada falta de orientação pedagógica no planejamento e 

na execução das atividades cotidianas.  

Tive oportunidade de participar de tal estudo como assistente de pesquisa e as 

reflexões feitas a partir dos resultados obtidos influenciaram a escolha do tema desta tese.  

Diante de resultados tão negativos obtidos nas instituições avaliadas, pode-se pensar que não 

havia documentos curriculares disponíveis, nem formação de professores que privilegiasse o 

trabalho com tais documentos. O que se observou, no entanto, em muitas instituições, é que, 

apesar de haver proposta curricular e formação em serviço sistemática, as atividades 

pedagógicas não aconteciam de forma estruturada e não eram oferecidas às crianças reais 

oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Em alguma parte do processo, a 

intencionalidade pedagógica parecia ser perdida e a impressão que se tinha é que estavam 

sendo proporcionadas atividades apenas para ocupar o tempo das crianças, sem que aquilo ao 

menos fizesse um sentido para elas. Cabe perguntar: por quais razões o que está proposto no 

currículo consegue ser colocado em prática em algumas instituições e em outras não? Quais 

são as mediações que fazem parte da transposição do currículo para o planejamento e deste 

para o cotidiano? Quem são os atores que realizam essas mediações? Como os interesses das 

crianças e as intenções dos professores são equilibrados?  
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O objetivo desta tese foi, portanto, investigar como os documentos curriculares são 

traduzidos no planejamento dos professores e como o prescrito-planejado é de fato 

experenciado-vivido pelas crianças no cotidiano das instituições. Esse foco de investigação 

foi escolhido partindo das seguintes premissas: 

• O direito da criança à educação infantil não se limita à sua matrícula na escola, 

mas sim à frequência a uma instituição que tenha pelo menos padrões mínimos de qualidade;  

• O currículo oficial bem como os projetos pedagógicos das escolas são elementos 

básicos para garantir tais padrões mínimos de qualidade; 

• A existência de tais documentos não garante a implantação dos mesmos, pois 

muitas vezes o professor não tem acesso a eles ou não se identifica com os mesmos; 

• Valendo-se ou não dos documentos curriculares, o professor tem um papel 

fundamental no sentido de organizar a prática pedagógica por meio do planejamento; 

• O que acontece de fato no cotidiano das escolas pode ou não ter relação com os 

currículos e/ou planejamentos, pois 

• O cotidiano é transformador de intenções, planos e interesses, uma vez que a 

subjetividade dos sujeitos envolvidos e circunstâncias da realidade entram em cena.  

  

A presente pesquisa utilizou o método do estudo de caso, recorrendo a várias fontes de 

evidência (observações, entrevistas e análise documental), para descrever como se 

articulavam o currículo, o planejamento pedagógico e o cotidiano em duas Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs) do município de São Paulo. Uma vez que tal tese 

não teve como foco o relato das precariedades de atendimento, já bem descritas na literatura 

da área, e sim a tentativa de descrever boas práticas efetuadas por unidades pertencentes ao 

sistema público, essas instituições foram escolhidas por apresentarem boas condições de 

infraestrutura e materiais, proposta pedagógica consolidada e alguma estabilidade no quadro 

de funcionários. 

O texto da tese está organizado da seguinte maneira: Na introdução é apresentado um 

breve histórico da educação infantil no Brasil, procurando focalizar os documentos 

curriculares nacionais e explorando o conceito de projeto pedagógico das unidades. A seguir é 

discutida a transposição do currículo para o cotidiano, passando pelo planejamento do 

professor. Fechando o capítulo, são apresentados o objeto de estudo, o problema de pesquisa e 

os objetivos da tese. 

No capítulo 1, “Método”, são descritos: a opção metodológica da pesquisa; os 

instrumentos e os procedimentos utilizados na coleta de dados; a breve caracterização da rede 
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de São Paulo e da Diretoria Regional de Educação às qual as escolas investigadas pertencem, 

das escolas e dos sujeitos participantes; os procedimentos para análise dos dados e as 

categorias e subcategorias  elaboradas na análise.  

O capítulo 2, “Histórico da educação infantil no município de São Paulo: documento e 

depoimentos”, apresenta um histórico da rede municipal de educação infantil em São Paulo, 

explorando, sobretudo, documentos curriculares e os depoimentos dos entrevistados sobre a 

história da rede. 

No capítulo 3, “O prescrito: os documentos curriculares oficiais e o projeto 

pedagógico de cada EMEI”, são apresentados os projetos pedagógicos de cada escola e é feita 

uma discussão sobre o currículo como processo documentado e cotidiano. 

O capítulo 4, “O planejado: a atividade de planejar e os planos escritos dos 

professores”, descreve as opiniões dos entrevistados sobre a atividade de planejamento e 

apresenta uma análise dos planos escritos dos professores.  

No capítulo 5, “Os grupos e seu cotidiano”, são apresentados os projetos e atividades 

de cada sala observada, bem como uma análise da consonância dessas práticas com os planos 

dos professores e com o projeto pedagógico de cada EMEI. 

O capítulo 6, “Documentos, registros e memórias”, faz um breve relato das formas de 

registro utilizadas nas duas escolas para documentar as práticas pedagógicas ali efetuadas.  

A tese se encerra com o capítulo de “Considerações finais”, no qual são sintetizados os 

achados deste estudo.  
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INTRODUÇÃO 

  

a. Educação infantil no Brasil: do aumento do número de vagas à preocupação com a  

qualidade dos processos educacionais 

 

A expansão da educação infantil no país iniciou-se nas décadas de 1970 e 1980 em 

decorrência da urbanização intensa, do aumento do número de mulheres no mercado de 

trabalho e da valorização dos estímulos ao aprendizado na primeira infância, e se fortaleceu 

por meio do reconhecimento do direito da criança à educação, antes dos sete anos de idade, 

proposto pela Constituição Brasileira de 1988. A Constituição proclamou que é dever do 

Estado, sendo responsabilidade dos municípios, garantir o atendimento de crianças em 

creches e pré-escolas, havendo uma mudança na concepção de educação infantil, que passou a 

englobar, além do cuidado, a educação, deixando de ter um cunho meramente assistencial 

(BRASIL, 1988; CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 1995; KUHLMANN JUNIOR, 

2000). A partir daí, uma série de documentos (BRASIL, 1997; 1998; 1990; CAMPOS; 

ROSEMBERG, 1995) buscou consolidar a concepção de criança como sujeito de direitos (à 

proteção, aos cuidados e à educação). 

De acordo com dados do Censo Escolar 2011 (BRASIL, 2012), 6.980.052 crianças 

frequentavam a educação infantil, sendo que 2.298.707 em creches e 4.681.345 em pré-

escolas. As instituições públicas eram responsáveis por 63,6% das matrículas em creches e 

74,6%  em pré-escola. O número de matrículas em creches aumentou 11% de 2010 para 2011, 

o que equivale a 234 mil novas matrículas. Percebe-se um aumento crescente no número de 

vagas em creches (em 2007 eram apenas 1.579.581) e um leve decréscimo do número de 

crianças na pré-escola, devido à implantação do Ensino Fundamental de nove anos, que fez 

com que as crianças de 6 anos não pudessem ser mais matriculadas na educação infantil. 

Analisando dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), Kramer (2009) 

refere que, em relação a um período anterior, entre 1995 e 2005, o acesso à creche 

praticamente dobrou, mas não chega a atingir 20% das crianças da faixa etária de 0 a 3 anos, 

estando abaixo da meta do Plano Nacional de Educação.  

Certamente, a aprovação, em 2007, da aplicação de recursos do Fundeb (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação) em creches e pré-escolas (públicas e conveniadas) possibilitou ainda mais a 

expansão do número de matrículas. No entanto, Cara (2012) aponta que, mesmo com a 

inclusão no Fundeb, de 2000 a 2010, a educação infantil foi a etapa que menos avançou em 
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termos de investimento, se comparada às outras etapas da educação básica. Paradoxalmente, 

seria a etapa que mais precisaria de investimento, uma vez que é a mais onerosa de todas, pois 

para atingir padrões mínimos de qualidade é necessário o trabalho com grupos muito 

pequenos.  

Infelizmente é evidente que não houve um bom planejamento para que a expansão do 

número de matrículas fosse associada a uma melhoria nos padrões de qualidade, que 

garantisse boas condições de trabalho para os professores e, consequentemente, bons serviços 

prestados às famílias e às crianças. Evidenciam-se atualmente em todas as regiões do país 

problemas no que diz respeito à infraestrutura das instituições, às propostas pedagógicas e à 

capacitação dos profissionais. Há oscilações nos níveis de qualidade da educação infantil de 

um município para outro, como resultado das desigualdades sociais e econômicas entre as 

regiões brasileiras, que foram construídas ao longo da história (CARA, 2012; CAMPOS, et 

al., 2011).  

A expansão da oferta realizada com baixos investimentos (devido à baixa capacidade 

orçamentária dos municípios) e os modelos institucionais muito diversos (creches e pré-

escolas públicas e conveniadas) fez com que se formassem serviços com qualidades 

extremamente desiguais, acabando por criar e reforçar padrões de exclusão racial e social, já 

que as crianças pobres e negras geralmente têm acesso restrito a vagas na educação infantil ou 

frequentam instituições com serviços de baixa qualidade e com péssimas condições de 

trabalhos para os adultos (ROSEMBERG, 1999; 2010).  

Desse modo, as diferenças sociais interferem tanto na possibilidade de acesso à 

instituição quanto na qualidade do atendimento oferecido. Cruz (1996) refere que, de modo 

geral, as instituições que atendem as classes mais favorecidas focam seu trabalho no 

desenvolvimento global da criança, enquanto que os serviços destinados a crianças pobres se 

restringem aos cuidados básicos de higiene e alimentação. A autora constata que quanto mais 

pobre é a família, piores são os serviços oferecidos a ela.  

Nesse ponto, fica evidente que o direito da criança à educação não pode se limitar à 

garantia de vaga na creche ou pré-escola, mas sim incluir a possibilidade de acesso a uma 

educação de boa qualidade, capaz de atender as suas necessidades, anseios e interesses e 

garantir o seu desenvolvimento pleno. Torna-se, por isso, premente a necessidade de estudar 

como essa educação está sendo construída, ou seja, quais são as reais oportunidades de 

sociabilidade e aprendizagem oferecidas às crianças no cotidiano das instituições de educação 

infantil.  
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Percebem-se, na política pública nacional, esforços no sentido de colocar em pauta a 

discussão sobre a qualidade. Em 2006, o Ministério da Educação publicou um importante 

documento no sentido de direcionar a política de atendimento da educação infantil: 

“Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil” (BRASIL, 2006). No mesmo 

ano, foi realizada a pesquisa “Consulta sobre qualidade na educação infantil”, que buscou 

investigar o que pais, mães, crianças, professores e pessoas da comunidade pensavam sobre a 

qualidade da educação infantil (CAMPOS; CRUZ, 2006). Essas reflexões serviram de 

inspiração para que, em 2009, fosse lançado o instrumento de autoavaliação para instituições 

de educação infantil, intitulado “Indicadores de qualidade na educação infantil” (BRASIL, 

2009). Além desses documentos, o MEC tem tentado dar suporte às prefeituras na 

administração da educação infantil por meio de programas de formação de professores e de 

ampliação das redes [Exemplos disso são: PROINFANTIL (Programa de formação para 

professores de educação infantil) e PROINFÂNCIA (Programa nacional de reestruturação e 

aquisição de equipamentos para a rede escolar pública de educação infantil)]. 

No entanto, de acordo com levantamento realizado por Campos, Füllgraf e Wiggers 

(2006), apesar de o tema da qualidade ser discutido na educação infantil nacional desde a 

década de 1990, a revisão de pesquisas brasileiras sobre o assunto levou as autoras a concluir 

que há uma discrepância entre as metas legais e o que acontece realmente nas instituições de 

educação infantil, em termos de qualidade de atendimento. 

Analisando as políticas e a legislação para a educação infantil, Campos (2008) aponta 

que há um divórcio histórico entre a legislação e a realidade no Brasil. Ou seja, o que está 

escrito nas leis geralmente encontra-se distanciado, e às vezes até em oposição, ao que 

acontece de fato. Em primeiro lugar, porque não existem mecanismos de regulação das leis, 

de forma que as escolas não são responsabilizadas legalmente e penalizadas pelo não 

cumprimento da legislação. Em segundo lugar, os instrumentos legais geralmente são 

constituídos por diretrizes amplas, não havendo descrição de mecanismos operacionais que 

possam facilitar a efetivação em práticas reais do proposto na lei. 

Silva e Rossetti-Ferreira (2000, p. 3) concordam que apesar dos avanços na legislação 

e na produção acadêmica sobre educação infantil no Brasil, há “um distanciamento abissal 

entre essas conquistas e as práticas efetivadas no cotidiano das instituições”. As autoras 

indicam, por exemplo, que alguns dos princípios da LDB ainda não conseguiram ser 

colocados em práticas nas unidades de educação infantil. Para compreender esse 

distanciamento entre discurso e prática é necessário refletir sobre diversos aspectos que 

associados compõem a complexa realidade da educação infantil brasileira, entre eles estão: a 
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formação dos profissionais que trabalham nas unidades, o financiamento, as especificidades 

desta etapa da educação e o currículo.  

Gostaria de focar minha discussão na questão do currículo. Mesmo havendo uma 

distância entre o que está proposto nos documentos oficiais e a prática cotidiana, analisando a 

recente história da educação infantil no Brasil é inegável que a existência de documentos 

curriculares ajuda a garantir parâmetros básicos de qualidade de atendimento, de modo a 

orientar práticas pedagógicas significativas e eficazes.  

Nesse sentido, Myers (2007), revisando instrumentos e documentos de diversos países 

que abordam a questão da qualidade na educação infantil, afirma que a qualidade dos 

ambientes educacionais está intrinsecamente vinculada ao currículo instituído. Um bom 

currículo para a educação infantil caracteriza-se por ser: coerente; multidimensional e 

integral; previsível, mas também permitir flexibilidade; culturalmente pertinente; centrado nos 

interesses e necessidades da criança; baseado na brincadeira, na exploração e na descoberta. 

Deve também incluir a possibilidade de avaliação, incorporar novas tecnologias, usar 

materiais adequados, ser pertinente com os direitos da criança e respeitar a diversidade e a 

individualidade. De acordo com Goffin (2000), diferentes modelos curriculares têm impactos 

diferenciados nos resultados de aprendizagem das crianças. 

O item, a seguir, apresenta e discute o tema do currículo na educação infantil, como 

recurso essencial para a melhoria da qualidade nas instituições, levando em conta a trajetória 

dos documentos nacionais oficiais e valorizando a importância de cada município e de cada 

instituição construir o seu projeto pedagógico.  

 

 

b. O currículo como recurso para a melhoria da qualidade 

 

A discussão do currículo para a educação infantil no Brasil está fortemente ligada à 

busca por melhores padrões de qualidade para essa etapa de ensino. Kramer (2009; 2008) 

afirma a importância de garantir uma educação de qualidade na educação infantil por meio de 

práticas políticas e pedagógicas que combatam as desigualdades sociais e afirmem o direito da 

criança de aprender. 
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As crianças de todas as raças/etnias, religiões, classes sociais, origens e 
locais de moradia, gêneros, independente de qualquer condição dos pais, têm 
direito à educação de qualidade, capaz de promover seu desenvolvimento, 
ampliar seu universo cultural e o conhecimento do mundo físico e social, a 
constituição de sua subjetividade, favorecer trocas e interações, respeitar 
diferenças e deficiências, promover autoestima e bem-estar. Nesse sentido, 
as Propostas Pedagógicas devem oferecer condições para um cotidiano 
planejado e organizado que atenda e beneficie as necessidades e interesses 
das crianças, com equipamentos suficientes, prédios adequados, docentes 
habilitados e qualificados (KRAMER, 2009, p. 15-16).  

 

A qualidade na educação infantil só pode ser buscada quando uma análise minuciosa 

do contexto serve de base para a constituição de propostas curriculares. Portanto, há que se 

considerar, na discussão do currículo, a trajetória das políticas públicas, relacionada sempre 

aos movimentos sociais, as lutas da classe profissional dos professores e a produção científica 

nacional.  

Vários documentos curriculares oficiais foram redigidos para a educação infantil, 

enfrentando o desafio de pensar parâmetros e conhecimentos mínimos que deveriam balizar o 

trabalho dos professores nas creches e pré-escolas. Comentarei alguns deles, brevemente, pois 

eles serviram e servem como norteadores do trabalho das instituições de educação infantil 

brasileiras. Os documentos aqui tratados serão os de abrangência nacional.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 1996 

(BRASIL, 1997, p. 11) foi um marco no sentido de sintetizar o debate que já vinha ocorrendo 

na área, durante as décadas de 1980 e 1990, e que segue até hoje, em relação ao papel da 

educação infantil na sociedade brasileira. Nesse documento a educação infantil é 

caracterizada como “primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade”. A instituição de Educação 

Infantil, de acordo com essa lei, deve promover o desenvolvimento pleno da criança, através 

de brincadeiras, cuidados adequados e atividades pedagógicas bem orientadas. O processo de 

educação na primeira infância deve propiciar interações sócio-afetivas, bem como contatos 

variados com conhecimentos e culturas de modo a permitir a construção de uma identidade 

autônoma por parte da criança. Essa instituição deve incorporar, de forma integrada e com 

bom padrão de qualidade, as funções de educar e cuidar.  

Kuhlmann (2000), revisando historicamente a trajetória da educação infantil brasileira, 

aponta que, somente na década de 1990, aparecem formulações que postulam a 

inseparabilidade do cuidar e do educar no trabalho das creches e pré-escolas. Apesar de 

instituída por lei e largamente difundida e debatida, a indissociabilidade entre o cuidar e 

educar ainda representa uma meta a ser alcançada na realidade nacional. Percebe-se que, 
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apesar da transição que, principalmente, as creches tiveram da Assistência Social para a 

Educação, o trabalho desenvolvido em muitas instituições ainda sofre influências do 

assistencialismo de outrora. Tendo, assim, um foco no cuidado, mas apartado de um fim 

educativo. Já as pré-escolas, como a própria denominação sugere, ficaram muitas vezes presas 

à ideia de se restringirem a uma preparação, ou a uma antecipação do ensino fundamental, 

seguindo um modelo de escolarização bastante tradicional, que privilegia, sobretudo, a 

alfabetização imposta e mecânica, ou seja, sem respeito ao interesse e motivação das crianças.  

O currículo na educação infantil vem sofrendo o impacto desses dois modelos 

conservadores, tanto o que leva a uma prática assistencial e higienista, na qual a criança 

recebe poucos estímulos para a sua aprendizagem e há uma preocupação apenas com o 

suprimento de necessidades básicas (sono, alimentação, higiene, segurança), quanto ao que 

leva a uma prática de escolarização precoce, baseada em um modelo de escola, no qual a 

aprendizagem é imposta e não construída junto às crianças. 

Os documentos oficiais descritos a seguir representam tentativas de afirmar uma 

identidade própria para a educação infantil, partindo do pressuposto de que crianças pequenas 

necessitam de cuidados e de oportunidades de aprendizagem que estejam de acordo com suas 

vontades e necessidades, levando em conta seus conhecimentos prévios e os contextos 

socioeconômicos culturais de onde são oriundas. 

Os dois primeiros documentos, que gostaria de destacar, foram publicados um pouco 

antes da LDB de 1996, mas pelo seu teor, pode-se afirmar que são contemporâneos a ela. Os 

“Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das 

crianças” foram publicados em 1995 e reeditados em 2009. Tendo como ponto de partida os 

princípios educacionais decretados na Constituição de 1988, o documento está estruturado em 

duas partes: critérios para as unidades e critérios para políticas e programas, apresentando 

uma listagem de todos os direitos das crianças que deveriam ser respeitados pelas instituições 

de educação infantil e pelas políticas públicas para a creche. Apesar de ser bastante sintético 

(cerca de 40 páginas), o texto expõe a maioria dos aspectos básicos necessários para que as 

crianças recebam uma educação que contemple suas necessidades de desenvolvimento. Do 

ponto de vista histórico, ele foi inovador, pois seu foco é a criança e seus direitos, tendo 

contribuído significativamente como base para os documentos posteriores (CAMPOS; 

ROSEMBERG, 1995).  

O outro documento, de 1996, refere-se ao relatório de pesquisa “Propostas 

pedagógicas e currículo em educação infantil: um diagnóstico e a construção de uma 

metodologia de análise” (BRASIL, 1996a). Tal estudo estava inserido numa meta maior 
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proposta pelo MEC naquele período: a de incentivar os municípios e estados a elaborarem, 

implementarem e avaliarem propostas pedagógicas para a educação infantil.  Para isso, foi 

realizado primeiramente um diagnóstico avaliativo das propostas curriculares existentes. 

Foram avaliadas 45 propostas (25 de redes estaduais e 20 de municipais), descrevendo “os 

pressupostos em que se fundamentam as diretrizes e os princípios que estabelecem, o 

processo como foram construídas e como informam a prática no cotidiano dos 

estabelecimentos de educação infantil” (p. 8).  

O documento também traz um capítulo inicial, com uma discussão entre os 

profissionais da área sobre o que pode ser considerado “currículo” e o que pode ser 

considerado “proposta pedagógica” na educação infantil. Ao final, apresenta um roteiro para 

elaboração e para análise de propostas pedagógicas.  

Kramer (2010), analisando os textos redigidos sobre os profissionais da área que 

integram esse documento, encontra alguns consensos, os quais acredito que devem ser 

ressaltados no sentido de sintetizar a concepção de currículo entre os pesquisadores brasileiros 

na década de 1990.  

(...) Independentemente do termo escolhido - currículo, proposta ou projeto - 
as concepções apresentadas pelas autoras expressam visões mais amplas do 
que as antigas conceituações de currículo como sequência de matérias ou 
conjunto de experiências de aprendizagem oferecidas pela escola. Nos vários 
textos das consultoras fica evidente a preocupação com o contexto histórico-
social do currículo, proposta ou projeto, uma vez que está sempre situado (a) 
num momento e num lugar determinados, dos quais refletem valores e 
concepções. De um modo geral, as autoras consideram importante que o 
currículo, proposta ou projeto explicite esses valores e as respectivas 
concepções, especialmente aquelas relativas aos conceitos de infância, 
homem, educação, educação infantil, conhecimento, cultura, 
desenvolvimento infantil, função da instituição em relação à criança, à 
família e à comunidade. Outra preocupação comum diz respeito à 
necessidade de se considerar aspectos institucionais/organizacionais na 
definição e implementação do currículo, proposta ou projeto. Esses aspectos 
incluem recursos humanos, materiais e financeiros destacando-se a formação 
dos profissionais. Outro consenso refere-se à natureza dinâmica e aberta do 
currículo, proposta ou projeto, e à necessidade de que em sua elaboração e 
implementação haja efetiva participação de todos os sujeitos envolvidos - 
crianças, profissionais, famílias e comunidade (KRAMER, 2010, p. 12).  

 

Em 1998, foi lançado pelo MEC o “Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil” (RCNEI) (BRASIL, 1998). Sem dúvida, esse é o documento curricular para 

educação infantil mais conhecido em todo o país. Um exemplo disso é o resultado de estudo 

recente realizado em uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o 

Ministério da Educação, cujo objetivo foi analisar propostas pedagógicas de municípios 
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brasileiros com o intuito de mapear as orientações curriculares desses documentos. Em 

relação aos documentos oficiais utilizados, o RCNEI foi referenciado na maioria (25, de 48) 

das propostas analisadas (BRASIL, 2009c).  

Dividido em três volumes, propõe um currículo organizado da seguinte forma:  

 

1. Separação por idades (0 a 3 anos / 4 a 6 anos) 

2. Dois âmbitos de experiência:  

a). Formação Pessoal e Social  

b).Conhecimento do Mundo 

(Divididos em eixos que contêm: objetivos, conteúdos e orientações didáticas) 

3. O documento contém ainda orientações gerais às professoras e referências 

bibliográficas. 

 

De acordo com Cerisara (2002), tal documento trouxe inovações no seguinte sentido: 

 

Com relação ao conteúdo verificamos a presença de conceitos importantes 
para a área, uma vez que têm sido considerados princípios que permitem 
avançar na delimitação da especificidade da educação infantil. São eles, a 
ênfase em: criança, educar, cuidar, brincar, relações creche-família, 
professor de educação infantil, educar crianças com necessidades especiais, a 
instituição e o projeto educativo. Fala ainda em condições internas e externas 
com destaque para a organização do espaço e do tempo, parceria com as 
famílias, entre outros aspectos. É preciso destacar ainda que a bibliografia 
citada contempla grande parte da produção recente da área (CERISARA, 
2002, p. 336). 

 

Apesar da indiscutível importância histórica desse documento e de sua efetiva 

utilidade em instituições de educação infantil em todo o país, o RCNEI sofreu muitas críticas 

entre os profissionais e pesquisadores da área. Dentre elas, gostaria de ressaltar:  

 

1. Texto extenso, de estrutura complexa e sem linguagem padronizada; 

2. Reproduz um modelo escolar, apesar de criticá-lo; 

3. A criança não está no centro dessa proposta (concepção de aluno e não de 

criança); 

4.   Fragmentação do conhecimento (Conhecimento do mundo x Formação pessoal e 

social) (CERISARA, 2002). 
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Em relação à essa fragmentação do conhecimento, o parecer da Anped, relativo à 

primeira versão do texto do Referencial, aponta para uma cisão entre as concepções de 

conhecimento e de desenvolvimento, evidenciada pela própria estrutura do documento que 

separa a formação pessoal e social do conhecimento de mundo. O parecer revela ainda uma 

inconsistência na concepção de educação infantil, que ora é diferenciada de um modelo de 

ensino tradicional e ora é entendida como pertencente a um modelo escolar, “o que parece 

sugerir que a educação infantil é uma extensão para baixo do ensino fundamental, e não a 

primeira etapa da educação básica”. Outra crítica apontada neste parecer é a identificação da 

influência do sistema educacional espanhol na composição do documento, sem que esta seja 

discutida com propriedade (ANPED, 1998, p. 94).  

No ano seguinte, 1999, foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, pelo Conselho Nacional de Educação, que teve como conselheira relatora 

Regina Alcântara de Assis (BRASIL, 1999). Diferente do RCNEI, que tinha um caráter 

propositivo, as Diretrizes possuem um caráter mandatório. Elas indicam quais princípios 

devem ser respeitados pelas instituições ao elaborarem suas propostas pedagógicas:  

 

a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade 
e do Respeito ao Bem Comum; 

b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício 
da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 

c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e 
da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais (BRASIL, 
1999). 

 

Essas Diretrizes reafirmam o direito das crianças a terem uma educação de qualidade, 

que promova o seu desenvolvimento pleno nas mais diversas áreas. Há referência clara à 

organização das atividades pedagógicas:  

 

IV – As Propostas Pedagógicas das Instituições de educação infantil, ao 
reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver 
consigo próprios, com os demais e o próprio ambiente de maneira articulada 
e gradual, devem buscar a partir de atividades intencionais, em momentos de 
ações, ora estruturadas, ora espontâneas e livres, a interação entre as diversas 
áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, contribuindo assim com o 
provimento de conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e 
valores (BRASIL, 1999). 

 

Durante os onze anos seguintes, o MEC somou esforços no sentido de atualizar e 

revisar as diretrizes curriculares para a educação infantil. Destaca-se nessa discussão a 
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participação do Movimento Interfóruns de Educação Infantil (Mieib) e do Grupo de Trabalho 

“Educação de Crianças de 0 a 6 anos”, da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em Educação (Anped).   

Um exemplo disso foi o Projeto de Cooperação Técnica entre a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul e o MEC, com o objetivo de discutir e construir orientações 

curriculares para a educação infantil. Esse projeto teve como resultado quatro relatórios de 

pesquisa: Contribuições do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil à discussão 

sobre as ações cotidianas na educação das crianças de 0 a 3 anos; Contribuições dos 

Pesquisadores à discussão sobre as ações cotidianas na educação infantil das crianças de 0 a 3 

anos; Análise das Propostas Pedagógicas e A Produção Acadêmica sobre Orientações 

Curriculares e Práticas Pedagógicas na Educação Infantil Brasileira. Além disso, resultou em 

um banco de Bibliografia Anotada da educação infantil, bem como um documento final de 

orientações para professoras, intitulado “Práticas Cotidianas na Educação Infantil: Bases para 

a reflexão sobre as orientações curriculares”. Percebe-se nesse projeto uma valorização da 

discussão democrática como possibilidade de elaborar documentos futuros que pudessem 

sintetizar o pensamento de vários profissionais com atuações diferenciadas na educação 

infantil. Antes da elaboração do documento final, foram registrados nos relatórios citados o 

pensamento da comunidade científica (por meio de entrevistas e da bibliografia anotada), as 

propostas dos municípios e a multiplicidade de vozes que participam do Mieib (ver, por 

exemplo, BRASIL, 2009c; 2009d; 2009e). 

Também em 2009, foi publicado pelo MEC o documento “Subsídios para Diretrizes 

Curriculares Nacionais Específicas da Educação Básica”, que tinha por objetivo trazer 

elementos sistematizados (levando em conta o projeto MEC/UFRGS) para a discussão da 

revisão das diretrizes em todas as etapas da educação básica. O texto sobre a educação infantil 

foi assinado por Sônia Kramer e traz um histórico completo da trajetória da educação infantil 

nacional, bem como a explicitação dos direitos das crianças em relação a uma educação de 

qualidade. Cabe destacar a organização curricular sugerida pela autora:  

� Eixos de saberes e conhecimentos: 

� As crianças, o cuidado e o conhecimento de si e do outro; 

� As crianças e o conhecimento do outro e do mundo social; 

� As crianças e a natureza; 

� As crianças e a Arte; 

� As crianças, a leitura e a escrita; 

� As crianças e o conhecimento matemático. 
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� Linguagem e brincadeira como elementos articuladores entre os saberes e os 

conhecimentos. 

 

Durante o ano 2009, foram realizadas três audiências públicas para a discussão de um 

texto-síntese apresentado pelo relator, Raimundo Moacir Mendes Feitosa. Várias entidades 

manifestaram-se nessas ocasiões, bem como outras enviaram sugestões para o relator. 

Destacam-se a contribuição das universidades e dos fóruns regionais de educação infantil, 

ligados ao Mieib. Algumas especialistas participaram mais diretamente da discussão do texto-

síntese: especialistas Maria Carmem Barbosa (UFRGS), Sonia Kramer (PUC-RJ), Fúlvia 

Rosemberg (Fundação Carlos Chagas; PUC-SP), Ana Paula Soares Silva (FFCLRP-USP) e 

Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (FFCLRP-USP). Com base no parecer do relator, o 

Conselho Nacional de Educação fixou as novas diretrizes curriculares nacionais para a 

educação infantil (BRASIL, 2009a; 2009b). 

Em relação às diretrizes anteriores, essas são mais extensas e colocam a criança como 

centro do trabalho pedagógico na educação infantil. Há uma preocupação em contemplar e 

respeitar as diferenças culturais de povos indígenas, agrícolas, quilombolas etc. Também é 

explicitada a importância da inclusão de crianças com deficiências nas instituições de 

educação infantil.  

Assim como as Diretrizes anteriores o texto tem o foco, sobretudo, de orientar a 

construção de propostas pedagógicas pelas instituições de educação infantil, que devem 

garantir às crianças experiências que:  

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 
desejos da criança; 
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 
gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 
III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes 
e gêneros textuais orais e escritos; 
IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 
V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 
individuais e coletivas; 
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 
saúde e bem-estar; 
VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 
culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 
diálogo e reconhecimento da diversidade; 
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VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 
questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 
mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 
desperdício dos recursos naturais; 
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 
manifestações e tradições culturais brasileiras; 
XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 
máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 
(BRASIL, 2009b; 2010).   

 

O documento, no seu final, refere que o MEC está responsável por elaborar estratégias 

de implementação das diretrizes por meio de orientações curriculares. Tal material ainda não 

foi publicado.  

Gostaria de encerrar essa sessão sobre os documentos nacionais fazendo uma ressalva 

às Diretrizes. É interessante notar que o documento se dirige às instituições de educação 

infantil diretamente, sem nem ao menos citar o papel das redes municipais de ensino, tanto no 

sentido de propor orientações curriculares municipais quanto de realizar o processo de 

supervisão da implantação das próprias Diretrizes e de formação dos profissionais para 

trabalhar de acordo com elas. Uma vez que é ressaltada a importância dos contextos na 

definição de orientações curriculares, será que não caberia ao MEC apresentar também aos 

municípios algumas diretrizes de como devem ser elaborados os currículos municipais para a 

educação infantil? 

No caso da rede de São Paulo, como será apresentado nesse estudo, os documentos 

curriculares municipais têm um impacto muito forte nas práticas e nas concepções dos 

profissionais. São Paulo, no entanto, possui uma das redes mais antigas de educação infantil 

do país com uma história consolidada, que permite a elaboração de documentos consistentes e 

feitos por meio de consulta democrática. Pensando na diversidade social, cultural e econômica 

dos municípios brasileiros e considerando que em muitos deles a educação infantil foi 

recentemente incorporada às redes de ensino, é absolutamente compreensível que muitas 

vezes haja dificuldade para a elaboração de um documento orientador para as instituições.  

Com os dados da pesquisa Mapeamento e análise das propostas pedagógicas 

municipais para a educação infantil no Brasil (BRASIL, 2009c), já citada anteriormente, 

concluiu-se que há uma diversidade muito grande nos documentos curriculares municipais, 

seja por seu formato ou seu conteúdo (objetivos, concepções, orientações práticas). Quanto a 
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esse levantamento, muitos municípios não enviaram suas propostas porque não tinham, ou 

porque estava em elaboração ou revisão. Ainda, algumas prefeituras se manifestaram no 

sentido de solicitar ao MEC assessoria para a elaboração de suas propostas pedagógicas.  

Nesse sentido, há no meu entender, uma omissão nas diretrizes no que diz respeito à 

importância de dar subsídios (que são de natureza diferente dos dados às instituições) para 

que os municípios se sintam capazes de propor seus documentos curriculares e também de 

supervisionarem a elaboração das propostas pedagógicas das instituições, pois pela própria 

legislação nacional, dentre os entes federados, o poder municipal é o responsável pela 

educação infantil.  

A apresentação e a análise dos documentos curriculares do município de São Paulo, 

foco desse estudo, serão feitas no capítulo 2. 

 

c. Projeto Pedagógico como tradução dos documentos oficiais 

 

As propostas pedagógicas ou projetos pedagógicos (aqui usados como sinônimos, para 

o documento de orientações curriculares específico das instituições de educação infantil) 

possuem um valor inestimável, pois, se bem elaborados, podem representar a construção 

teórica e metodológica, bem como o posicionamento político e ideológico dos profissionais 

que constroem o dia a dia de um estabelecimento. Esse documento deveria ter como objetivo 

sintetizar o entendimento do grupo de profissionais sobre os documentos curriculares oficiais 

(nacionais e municipais), apresentando a concordância ou não com o que está exposto ali . 

Entendo o projeto pedagógico como documento orgânico, passível de inúmeras 

reformulações, sendo vivenciado no cotidiano e que somente a partir do cotidiano podendo 

ser proposto e revisto.  

Uma proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar. Uma proposta 
pedagógica é construída no caminho, no caminhar. Toda proposta 
pedagógica tem uma história que precisa ser contada. Toda proposta contém 
uma aposta. Nasce de uma realidade que pergunta e é também busca de uma 
resposta. Toda proposta é situada, traz consigo o lugar de onde fala e a gama 
de valores que a constitui; traz também as dificuldades que enfrenta, os 
problemas que precisam ser superados e a direção que a orienta. E essa sua 
fala é a fala de um desejo, de uma vontade eminentemente política no caso 
de uma proposta educativa, e sempre humana, vontade que, por ser social e 
humana, nunca é uma fala acabada, não aponta “o” lugar, “a” resposta, pois 
se traz “a” resposta já não é mais uma pergunta. Aponta, isto sim, um 
caminho também a construir (KRAMER, 1997, p.19). 
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Faria e Sales (2007) ressaltam a importância de as instituições elaborarem sua 

proposta pedagógica, ou projeto político-pedagógico, como um processo de construção de 

identidade, que permite uma organização da gestão administrativa e pedagógica. Representa 

uma busca de unidade nas ações, afirmando a história, as peculiaridades culturais, sociais e 

pedagógicas da instituição. As autoras oferecem um modelo de estrutura para elaboração de 

proposta pedagógica, ou projeto político-pedagógico:  

� História da instituição e sua proposta pedagógica 

� Contexto sociocultural no qual a instituição se insere 

� Concepções norteadoras do trabalho 

� Finalidades e objetivos 

� Organização e gestão do trabalho, que abrange: o currículo; os tempos; 
espaços, equipamentos, materiais; as crianças; as metodologias de trabalho; os 
instrumentos de trabalho do professor; os profissionais e suas condições de 
trabalho; o trabalho com a comunidade e com a família; as formas de 
articulação da educação infantil com o ensino fundamental e as formas de 
gestão institucional (p. 29).  

 

Para essas autoras, a proposta deve sempre levar em conta a legislação e os 

conhecimentos acumulados pela área. Deve estar em consonância com as convicções e 

concepções dos participantes do contexto escolar naquele momento específico, havendo 

coerência entre o proposto no documento e as práticas cotidianas. Respeitando as diversidades 

de pensamentos e de práticas dos profissionais, deve sintetizar os pontos em comum de modo 

a criar “referências comuns, as quais orientarão uma ação educativa mais consistente e 

intencional” (FARIA; SALLES, 2007, p. 26).  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Oliveira (2008) sugere que o currículo da 

instituição deve ser concebido como um projeto coletivo, no qual os profissionais  que ali 

trabalham sejam ouvidos e problematizem suas concepções e práticas. Do mesmo modo, as 

famílias e a comunidade devem ser envolvidas nessa construção coletiva. De acordo com a 

autora, a estrutura curricular para a educação infantil deve ser aberta e flexível, contemplando 

a organização de vários aspectos, tais como “os tempos, os espaços, as rotinas de atividades, a 

forma como o adulto exerce o seu papel, os materiais disponíveis”. O currículo deve ser 

“entendido como trajetória de exploração partilhada de objetos de conhecimento de 

determinada cultura por meio de atividades diversificadas constantemente avaliadas” (p. 170-

171). 

Barbosa e Horn (2009) enfatizam que a construção de propostas pedagógicas nas 

instituições deve partir de documento formal, que, quando democraticamente construído, 
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representa as convergências de pensamento das pessoas que fazem parte daquela comunidade 

e se concretiza na prática diária, na realidade sócio-histórica do momento em que a proposta 

está se efetivando. 

 

 

d. Dos currículos para o cotidiano, passando pelo planejamento do professor 

 

Nessa perspectiva, o currículo pode ser entendido como campo de interação entre 

práticas e ideias. Gimeno Sacristán (2007) salienta que ensinar não é uma atividade 

meramente instrumental, que coloca em prática um projeto curricular com objetivos e 

conteúdos previamente estabelecidos. Ensinar é um conjunto de práticas nas quais se 

concretiza o que está previamente instituído no currículo formal. Assim sendo, o próprio 

currículo deve ser concebido como um projeto educativo redefinido na prática escolar, quando 

alunos e professores ressignificam os conteúdos previamente estabelecidos. Essa posição do 

autor aproxima a área da didática à do currículo, já que técnica e conteúdo estão 

intrinsecamente relacionados no ato de ensinar. O currículo, então, só existe quando sai do 

papel e acontece. Esse acontecimento gera uma cadeia de aprendizados que vai muito além 

dos “objetivos programáticos”. 

De acordo com Gimeno Sacristán (2008) o currículo parte de conteúdos e orientações, 

mas é, sobretudo, uma práxis6, que toma forma e conteúdo na realidade concreta de 

aprendizagem dentro das escolas. Ele é um processo que acontece dentro de contextos 

específicos, por meio de interações culturais e sociais, sendo que ele se configura no 

cruzamento de diversas práticas. Não se pode, portanto, focar apenas a análise do currículo 

em seus aspectos materiais e nas suas concepções, pois ele é resultado de diversas operações: 

“enquadramento político e administrativo, divisão de decisões, planejamento e modelo, 

tradução em materiais, manejo por parte dos professores, avaliação de seus resultados, tarefas 

de aprendizagem que os alunos realizam etc.” (p.21). A construção do currículo 

 

 

                                                           
6 A concepção de “práxis” utilizada nesse trabalho não se limita ao significado de “prática” simplesmente, mas 

expressa o processo de ação transformadora, fundamentada na reflexão, em que ação e reflexão ocorrem 
simultaneamente. De acordo com o Bottomore (1988, p. 292): "A expressão práxis refere-se, em geral, a ação, 
a atividade, e, no sentido que lhe atribui Marx, à atividade livre, universal, criativa e auto-criativa, por meio da 
qual o homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a si mesmo." 
Seguindo os preceitos marxistas, Freire (1987) define a práxis como “reflexão e ação dos homens sobre o 
mundo para transformá-lo” e vê nela a possibilidade de superação da “contradição opressor-oprimidos”. 
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não pode ser entendida separadamente das condições reais de seu 
desenvolvimento e, por isso mesmo, entender o currículo num sistema 
educativo requer prestar atenção às práticas políticas e administrativas que se 
expressam no seu desenvolvimento, às condições estruturais, organizativas, 
materiais, dotação de professorado, à bagagem de ideias e significado que 
lhe dão forma e que o modelam em sucessivos passos de transformação 
(GIMENO SACRISTÁN, 2008, p. 21).  

 

Seguindo essa linha de raciocínio, para estudar os currículos e propostas pedagógicas 

deve-se ir além da análise dos documentos formais. Bondioli (2004) ressalta a importância de 

o pesquisador observar o cotidiano na escola, entendendo o contexto educativo como um 

processo, de forma a visualizar o entrelaçamento das várias instâncias que compõem o 

ambiente da instituição de educação infantil: espaço, tempo, participantes, atividades, 

modalidades de agrupamentos dos participantes, modalidades de gestão das situações.  

Desse modo, o currículo é muito mais do que o prescrito em documentos oficiais, ele 

envolve tudo o que acontece no processo educativo, incluindo os planos dos professores e sua 

execução, por isso é uma construção social, historicamente circunscrita e cotidianamente 

transformada.  

No cotidiano é que o professor repensa a sua prática, planeja ações, sofre influências 

dos mais diversos grupos e torna possível a transposição do currículo no planejamento e deste 

para a prática do dia a dia com seu grupo de crianças. Entra em jogo sua capacidade de 

harmonizar suas intenções pedagógicas com os interesses das crianças, certamente passando 

por sua capacidade de escutá-las e de respeitar as suas opiniões.  

Redin (2007, p. 90) coloca que o ato de planejar é importante, pois permite com que o 

professor reveja suas práticas e os princípios norteadores de seu trabalho. É fundamental, para 

isso, que o professor tenha registrado e documentado o trabalho desenvolvido com as 

crianças. Sendo assim, para essa autora, planejar é refletir, em um processo constante de 

“reflexão-projeção-reflexão”. Assim, o planejamento do professor tem um papel central no 

processo de mediação entre o prescrito no currículo para o cotidiano, uma vez que é o 

momento de reflexão do professor sobre a sua prática (o que vem acontecendo) e suas 

intenções (o que projeta acontecer) (CORSINO, 2009; REDIN, 2007).  

Parto do conceito de cotidiano, desenvolvido por Heller (2008), e aplicado ao contexto 

escolar por Rockwell e Ezpeleta (2007), para discutir a questão do currículo como processo, 

documentado e cotidiano, que parte de prescrições oficiais e passa pelas inscrições dos 

sujeitos (sendo uma delas o planejamento), deixando marcas e sendo marcado pelos 

profissionais e pelas particularidades de cada instituição.  
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Agnes Heller, intelectual húngara, faz parte de um grupo de pensadores que 

desenvolveu críticas ao marxismo. Seu ponto de partida foi o questionamento ao que ela 

chamou de “contradição fundamental” de Marx. Ela aponta que, na teoria marxista, em 

algumas passagens a classe operária é representada como sujeito da revolução, ou seja, como 

autora da história, e em outros momentos, a história é conduzida pelo desenvolvimento das 

leis econômicas. As duas formulações têm problemas. Em relação à primeira, ela refere que 

nem sempre a classe operária pode ser considerada a única classe autora da história, passível 

de revolucionar a sociedade (há os jovens, as mulheres, as minorias raciais). No que diz 

respeito à segunda, o processo histórico vira algo meramente objetivo, que não leva em conta 

a subjetividade nem das classes, nem dos sujeitos (PATTO, 1993).  

Essa explicação foi colocada aqui, pois Heller desenvolve o conceito de cotidiano 

justamente para incluir o que ela considera ausente na teoria marxista: o papel das 

subjetividades no processo histórico.  

Valendo-se da constatação de que a subjetividade (no sentido da 
individualidade, da pessoa, do sujeito) foi banida do pensamento materialista 
histórico, Heller a resgata e a coloca no centro do processo histórico, 
entendido como expressão do homem em busca de sua humanização. Uma 
de suas principais contribuições ao marxismo contemporâneo é, portanto, a 
colocação da temática do indivíduo no centro das reflexões. E o indivíduo a 
que se refere não é um indivíduo abstrato ou excepcional, mas sim o 
indivíduo da vida cotidiana, isto é, o indivíduo voltado para as atividades 
necessárias à sua sobrevivência (PATTO, 1993, p. 124). 

 

Heller (2008) entende “vida cotidiana” como sendo a vida de todos os seres humanos, 

não importando suas profissões ou status social. É impossível se desligar totalmente da 

cotidianidade, como também viver tão somente dela. O ser humano experiencia o cotidiano de 

forma inteira, ou seja, participa dele com todas as suas capacidades, habilidades, sentimentos, 

mas não o coloca em funcionamento com toda a intensidade possível.  

Abstraída de seus determinantes sociais, toda vida cotidiana é heterogênea e 
hierárquica (quanto ao conteúdo e à importância atribuída às atividades), 
espontânea (no sentido de que, nela, as ações se dão automática e 
irrefletidamente), econômica (uma vez que, nela, pensamento e ação 
manifestam-se e funcionam somente na medida em que são indispensáveis à 
continuação da cotidianidade; portanto, as ideias necessárias à cotidianidade 
jamais se elevam ao nível da teoria, assim como a ação cotidiana não é 
práxis), baseia-se em juízos provisórios, é probabilística e recorre à 
ultrageneralização e à imitação (PATTO, 1993, p. 125). 

 

De acordo com Heller, a vida cotidiana está no centro do processo histórico, sendo a 

própria essência da sociedade. “As grandes ações não cotidianas que são contadas nos livros 

de história partem da vida cotidiana e a ela retornam. Toda grande façanha histórica concreta 
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torna-se particular e histórica precisamente graças a seu posterior efeito na cotidianidade” 

(HELLER, 2008, p. 34).  

Nesse sentido, estudar o cotidiano da escola, como colocam Rockwell e Ezpeleta 

(2007), é um modo de entender como a história não oficial e não documentada das 

instituições se entrelaça à história oficial dando-lhe forma, ao mesmo tempo em que é 

formatada por ela. O que está em jogo nesse tipo de análise é a contribuição dos sujeitos 

anônimos para a definição da história, sendo no caso da escola a implementação (com 

resistências e aceitações) de políticas oficiais documentadas por parte daqueles que fazem o 

dia a dia da instituição. Se pensarmos em relação ao currículo oficial ele só passível de existir 

de fato pela apropriação que os sujeitos (equipes gestoras, professores, crianças) fazem dele 

no cotidiano. 

A partir da análise do cotidiano de instituições de educação infantil e resgatando o 

papel das subjetividades que compõem a história desses locais (crianças, professores, equipe 

gestora), esta tese tem por objetivo descrever como se dá a transposição do que está no 

currículo (documentos oficiais e projetos pedagógicos das instituições) para o planejamento 

do professor e deste para o cotidiano do professor com seu grupo de crianças.  

 

 

e. Construção do objeto de estudo 

 

Objeto de pesquisa 

Transposição7 do prescrito no currículo para o planejamento e deste para o cotidiano 

de uma pré-escola.  

 

Problema de pesquisa 

Como se dá a transposição do currículo (prescrito) para o planejamento (planejado) e 

deste para o cotidiano (experenciado-vivido) na pré-escola? 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Optei pelo termo “transposição”, pois ele expressa uma transferência que se dá associada a mudanças. Não é 

uma aplicação ou uma cópia, simplesmente, requer a transformação de elementos de um estágio para o outro. 
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Objetivos 

� Verificar como estão elaborados e em que concepções se baseiam o currículo 

municipal, propostas pedagógicas das unidades e os planos dos professores de pré-

escola;  

� Descrever de que forma esses documentos se articulam; 

� Entender como se dá a atividade de planejamento: quem são os envolvidos, em que 

momento ocorre e como as necessidades das crianças são levadas em conta; 

� Conhecer as percepções de professores, coordenadoras pedagógicas e diretoras 

acerca dos documentos curriculares e da atividade de planejamento; 

� Observar no cotidiano como as atividades pedagógicas se desenvolvem em sala e 

se elas se relacionam ao planejado pelo professor; 

� Descrever as formas de registro do professor tanto para planejar quanto para 

documentar o que foi vivido.  
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1. MÉTODO 

 

1.1 Opção metodológica 

 

Esta pesquisa utiliza a metodologia do estudo de caso, pois tem por objetivo descrever 

detalhadamente o contexto de duas instituições de educação infantil, de modo a compreender 

as ações e percepções dos sujeitos, usando, para isso, observações, análise de documentos e 

entrevistas.  

Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso procura analisar uma unidade dentro 

de um contexto mais amplo com o fim de descrevê-la de forma a contemplar toda a sua 

complexidade. Ele busca descobrir novos elementos que não estejam necessariamente 

descritos na literatura sobre o tema, pois pressupõe que o conhecimento não é algo acabado, e 

sim um processo de constantes transformações. 

O estudo de caso é a estratégia mais adequada quando as questões de pesquisa 

envolvem “como” e “por que”, e quando o objeto de estudo é um fenômeno inserido na 

realidade atual, o qual o pesquisador não possui meios de controlar sua evolução. Desta 

forma, esse tipo de método ajuda a compreensão de fenômenos sociais complexos, pois é uma 

investigação que preserva “as características holísticas e significativas dos acontecimentos da 

vida real” (YIN, 2005, p. 20). 

Bogdan e Biklen (1994) associam o estudo de caso com a imagem de um funil. O 

início do estudo é representado pela extremidade mais larga, pois as perguntas são amplas. À 

medida que vai a campo, o pesquisador segue especificando seu objeto de estudo e 

transformando os planos que possuía no princípio. Após a análise dos dados, o estudo é 

caracterizado pela abertura mais fina do funil, de onde saem concentrados os resultados da 

pesquisa. Desse modo, como coloca Yin (2005), o estudo de caso não pode ser pensado como 

apenas uma estratégia de coleta de dados. Ele é um método que abrange todas as etapas de 

investigação, desde o planejamento da pesquisa até a análise dos dados.  

A passagem por todas essas etapas visa permitir a ampliação e o aprofundamento das 

análises do pesquisador acerca da unidade social complexa estudada. Essas análises podem 

ser beneficiadas se o pesquisador não partir de um sistema teórico fechado, que limite os seus 

entendimentos sobre a realidade estudada. É certo que algumas concepções devem estar 

presentes desde o início do estudo, pela própria necessidade de formulação de um problema 

de pesquisa que seja relevante à determinada área de conhecimento. Sem algumas definições 

teóricas, corre-se o risco de a pesquisa cair em um vácuo, pois ao final se tem resultados 
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meramente descritivos, aproximando-se do senso comum, que não contribuíram com o avanço 

do conhecimento científico (ANDRÉ, 2008).  

 

1.2 Instrumentos 

 

De acordo com Yin (2005), o estudo de caso baseia-se em várias fontes de evidências 

para apreensão do fenômeno, como análise de documentação, de registros em arquivos, 

entrevistas, observações e artefatos físicos. O autor salienta que a utilização de múltiplas 

fontes de evidências deve ser feita com o intuito de posteriormente triangular os dados 

encontrados, no sentido de as análises convergirem para o entendimento do fenômeno 

estudado. 

O uso de várias fontes de evidências nos estudos de caso permite que o pesquisador 

dedique-se a uma ampla diversidade de questões históricas, comportamentais e de atitudes. A 

vantagem mais importante que se apresenta no uso de fontes múltiplas de evidências, no 

entanto, é o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação (...) Assim, qualquer 

descoberta ou conclusão de um estudo de caso provavelmente será muito mais convincente e 

acurada se baseada em várias fontes distintas de observação, obedecendo a um estilo 

corroborativo de pesquisa (YIN, 2005, p. 126).    

Com o intuito de analisar de forma complexa e coesa o objeto de meu estudo, o 

planejamento pedagógico e os dados desta pesquisa foram coletados por fontes de evidências 

variadas: análise de documentos, entrevistas e observações.  

 

1.2.1 Análise dos documentos 

 

A análise de documentos é bastante útil em um estudo de caso, por basicamente três 

razões. Primeiro, porque esclarece informações contidas nas entrevistas. Também, porque os 

dados nos documentos podem corroborar ou contradizer as informações obtidas em outras 

fontes. E por último, porque o pesquisador pode fazer inferências sobre o funcionamento de 

determinado sistema que podem ou não ser confirmadas no decorrer da investigação (YIN, 

2005). Assim, como sugerem Lüdke e André (1986), a análise documental pode ser de grande 

utilidade tanto no sentido de complementar os dados obtidos por outros meios, quanto na 

descoberta de outros aspectos do universo estudado, ajudando na construção do objeto de 

pesquisa. 
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Neste estudo, foram analisados o currículo, bem como outros documentos oficiais 

destinados à educação infantil do município de São Paulo, e as propostas pedagógicas das 

instituições, buscando investigar como estes documentos estão delineados, por quem e em que 

contexto foram construídos, em que concepções estão baseados e a quais outros documentos 

fazem referência. A análise desses documentos também foi usada para obter informações 

sobre o contexto das instituições e sobre o histórico da rede municipal de São Paulo. Também 

foram estudados os cadernos de registro dos professores e seus planejamentos bimestrais, de 

modo a descrever sua estrutura e seus conteúdos.  

No apêndice A, é apresentada a grade para análise dos documentos. Tal roteiro foi 

baseado nas pesquisas “Propostas pedagógicas e currículo em educação infantil”: Um 

diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise (BRASIL, 1996b) e Mapeamento e 

análise das propostas pedagógicas municipais para a educação infantil no Brasil (BRASIL, 

2009c).  

 

1.2.2 Entrevistas 

 

A entrevista representa um dos instrumentos básicos para coletar dados em pesquisas 

relacionadas às ciências sociais, sendo uma das mais relevantes fontes de informações em um 

estudo de caso. Ela propicia um ambiente de interação entre o pesquisador e o entrevistado, 

principalmente quando não há um roteiro muito rígido, pois o sujeito sente-se mais livre para 

expressar suas opiniões. O uso de um instrumento mais flexível, então, permite um clima de 

influência recíproca, onde ambos, entrevistador e entrevistado, podem se expressar de forma 

autêntica e fluida, conseguindo, assim, aprofundar o tema em questão (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986; YIN, 2005).  

Szymanski (2004) atenta para o caráter de interação social presente na entrevista; ela é 

um momento de encontro face a face e diálogo entre duas pessoas que possuem propósitos 

distintos: o entrevistador e o entrevistado. Em uma entrevista denominada pela autora de 

“reflexiva”, a interação entre os dois, por ter um caráter reflexivo, deve permitir a construção 

de significados, gerando um discurso particular sobre o tema em questão.  
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Foi na consideração da entrevista como um encontro interpessoal no qual é 
incluída a subjetividade dos protagonistas, podendo se constituir um 
momento de construção de um novo conhecimento nos limites da 
representatividade da fala e na busca da horizontalidade nas relações de 
poder, que se delineou essa proposta de entrevista, a qual chamamos de 
reflexiva, tanto porque leva em conta a recorrência de significados durante 
qualquer ato comunicativo quanto a busca de horizontalidade 
(SZYMANSKI, 2004, p. 14-15).  

 

Procurei conduzir as entrevistas, durante essa pesquisa, de forma a sintetizar e 

devolver aos entrevistados aquilo que eles me traziam para que eles pudessem refletir sobre o 

apresentado e assim permitir a construção de novos significados.   

Foram entrevistados professores, coordenadoras pedagógicas, diretoras e supervisora 

da Diretoria Regional de Educação (DRE), com o objetivo de investigar de que forma e por 

quem o planejamento era feito, o que elas pensavam sobre essa atividade, como os 

documentos curriculares eram utilizados, em que sentido as necessidades e manifestações das 

crianças eram levadas em conta no planejamento e como se articulavam os diversos 

profissionais da instituição (professoras, diretores, coordenação pedagógica) para a construção 

do planejamento. As entrevistas foram baseadas em um roteiro semiestruturado, de acordo 

com os objetivos da pesquisa (Ver Apêndice B, C, D, E).  

Tais entrevistas foram realizadas nas EMEIs (com exceção da entrevista com a 

supervisora, que foi realizada na DRE), em locais que garantissem privacidade e tranquilidade 

para o desenvolvimento das mesmas. Tiveram duração de uma a duas horas e, com o 

consentimento dos entrevistados, foram gravadas, para posteriormente serem transcritas.  

 

1.2.3 Observações 

 

Conforme Lüdke e André (1986), a observação permite que o pesquisador se aproxime 

bastante do fenômeno estudado, buscando entender de perto a perspectiva do sujeito. A 

observação também facilita a problematização do universo pesquisado e a obtenção de dados 

para análise posterior. 

Nesta pesquisa, foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos de observação. 

De acordo com Vianna (2007), os métodos quantitativos incluem tanto o uso de escalas de 

posição (rating scales) quanto o uso de observações que façam o registro individual de cada 

aluno, sempre com o objetivo de gerar respostas quantificáveis para os fenômenos que 

acontecem em sala. Já os métodos qualitativos, que se caracterizam por discursos descritivos 

do que acontece no cotidiano escolar, objetivam ir além da esfera explícita dos 
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acontecimentos, procurando interpretá-los e analisá-los de modo a descobrir seus significados 

ocultos. O autor coloca que esses dois métodos jamais podem ser pensados em oposição. 

 

Uma coisa é certa na metodologia de observação: não se deve considerar o 
qualitativo e o quantitativo como polos opostos, pois ambos os tipos de 
abordagem são faces de uma única moeda e constituem procedimentos de 
pesquisa que muitas vezes se completam (VIANNA, 2007, p. 78).  

 

As observações foram realizadas utilizando duas estratégias complementares, uma 

quantitativa e outra qualitativa, descritas a seguir: 

 

� Estratégia 1: Aplicação da Escala de Avaliação de Ambientes de Educação Infantil 

(Early Childhood Environment Rating Scale: Revised edition - ECERS-R) (HARMS; 

CLIFFORD; CRYER, 1998). 

Caracteriza-se por ser um roteiro de observação, que reúne sete subescalas (Espaço e 

mobiliário; Rotinas de cuidado pessoal; Linguagem e raciocínio; Atividades; Interação; 

Estrutura do programa e Pais e equipe), com 43 itens, compostos de 470 indicadores. Os itens 

recebem pontuações que variam de 1 a 7 pontos, onde 1 corresponde ao nível de qualidade 

inadequado, 3 ao mínimo, 5 ao bom e 7 ao excelente. Vale, no entanto, esmiuçar o que é 

avaliado em cada uma das sete subescalas deste instrumento. A visão geral da escala, 

contendo subescalas e itens que a compõem, está disponível no anexo 1. 

Subescala I – Espaço e mobiliário: contempla um conjunto de indicadores 
que permite classificar aspectos tais como: estado de conservação, nível de 
conforto, grau de segurança, acessibilidade a crianças com deficiências e 
adequação dos ambientes e dos equipamentos destinados a estimular a 
aprendizagem, a autonomia e o desenvolvimento das crianças.  
Subescala II – Rotinas de cuidado pessoal: Composta por seis itens, esta 
subescala incide sobre os procedimentos de rotina de cuidados pessoais 
relacionados à promoção da saúde, segurança e bem-estar das crianças. 
Subescala III – Linguagem e raciocínio: Nesta subescala, que contém quatro 
itens, são avaliados os estímulos dados às crianças no sentido de desenvolver 
suas habilidades linguísticas. Isto inclui a comunicação verbal (tanto falar, 
quanto escutar), a associação da linguagem oral à escrita, o uso de livros e o 
desenvolvimento do raciocínio por meio da linguagem.  
Subescala IV – Atividades: são avaliadas as atividades proporcionadas às 
crianças e os materiais disponíveis para tanto. Os materiais são avaliados 
com relação à sua quantidade, variedade e quanto ao tempo que ficam 
disponíveis na sala para serem utilizados pelas crianças.  
Subescala V – Interação: A qualidade das interações entre as crianças e entre 
adultos e crianças constitui um dos aspectos avaliados nesta subescala. 
Observa-se, também, o tipo de disciplina e as formas de supervisão adotadas 
pela equipe. 
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Subescala VI – Estrutura do programa: O foco, nesta subescala, está na 
avaliação do ritmo da programação diária, incluindo as rotinas de cuidados 
pessoais, as atividades livres e em grupos. Avalia-se, também, a flexibilidade 
da programação de modo a atender as necessidades individuais das crianças, 
respeitando seus desejos e interesses. São consideradas ainda as condições 
da instituição para incluir crianças com deficiências. 
Subescala VII – Pais e equipe: São avaliadas, nesta subescala, as estratégias 
utilizadas pela instituição para satisfazer as necessidades pessoais e 
profissionais da equipe e para envolver os pais no programa. Destaque é 
dado para o relacionamento existente entre os membros da equipe e destes 
com os pais das crianças (CAMPOS, et al., 2010, p. 87, 89, 90, 91, 93, 94, 
96).  

 

O objetivo principal do uso desta escala é verificar como estão estruturadas as 

condições para a prática pedagógica (materiais, organização do ambiente, espaço físico) e 

como essa prática efetivamente ocorre (como são as interações e a participação das crianças 

durante as atividades). O foco central da observação foram as subescalas Atividades e 

Estrutura do Programa, de forma a responder às seguintes questões:  

• Como as atividades se desenvolvem em sala? 

• Como a autonomia das crianças é trabalhada? 

• As crianças podem escolher o que querem fazer? 

• As crianças podem escolher com quem querem fazer as atividades? 

• Há atividades em grupos pequenos e individuais? 

• Quais atividades? 

• Quais materiais estão disponíveis? 

• Como a sala está disposta para tal? 

• Como são as interações durante as atividades? 

• Os horários respeitam os tempos das crianças? 

Cabe colocar que a intenção de utilizar tal instrumento não foi a de ao final classificar 

as instituições participantes por meio de notas que representem determinados padrões de 

qualidade, e sim obter parâmetros através dos indicadores descritivos que compõem cada item 

dessa escala, da natureza dos estímulos e das atividades disponíveis às crianças nessas 

instituições, de forma a focar o processo de tradução do currículo e do planejamento em 

práticas pedagógicas. Assim, as pontuações não serão apresentadas, pois essa escala foi usada 

para me auxiliar na apreensão e detalhamento do observado nos grupos, e não para realizar 



33 

uma avaliação da qualidade. A versão a ser utilizada neste estudo foi traduzida do original em 

inglês para o português por mim e Eliana Bhering8. 

 

� Estratégia 2: Observações do cotidiano da educação infantil 

As observações têm um importante papel na compreensão de um caso. Para que 

possam ser utilizadas efetivamente na análise dos dados de uma pesquisa, elas devem estar 

bem descritas, não apenas esmiuçando os eventos observados, como também 

contextualizando a situação de forma mais ampla. Assim, é necessário um relato apurado do 

ambiente físico, dando ao leitor a sensação de que ele esteve lá. Isto pode ser ilustrado com a 

adição de plantas, desenhos, fotos etc. É fundamental também a descrição do contexto sócio, 

econômico, cultural e político no qual os participantes estão inseridos (ANDRÉ, 2008).  

As observações do cotidiano das instituições estudadas objetivaram registrar em 

caderno de campo a dinâmica das interações ocorridas durante as atividades, procurando, 

sobretudo, descrever as percepções, comportamentos e falas das crianças. O objetivo maior 

dessas observações é o de descrever como as atividades pensadas pelos professores se 

transformam em práticas possíveis nas salas. O foco era localizar o envolvimento das crianças 

nas atividades, a autonomia para escolher o que desejavam fazer, a possibilidade dada ou não 

a elas de se expressarem e o quanto suas manifestações eram levadas em conta no curso da 

condução das atividades pelos professores.  

 

1.3 Breve relato do trabalho de campo 

Os campos de investigação foram duas escolas municipais de educação infantil 

(EMEI) da rede pública municipal da cidade de São Paulo, pertencentes à mesma Diretoria 

Regional de Educação (DRE), estando uma localizada a cerca de um quilômetro de distância 

da outra. A escolha destas escolas aconteceu a partir de um contato com uma das supervisoras 

da DRE, quando fui convidada a conhecer as escolas supervisionadas por ela. Durante os 

meses de outubro e novembro de 2010, visitei cinco EMEIs com o intuito de apresentar a 

pesquisa às equipes e conhecer os ambientes. Tive oportunidade de conversar com as 

diretoras e coordenadoras pedagógicas a respeito do trabalho desenvolvido nessas instituições. 

Como todas autorizaram a pesquisa, optei por duas EMEIs, nas quais não haveria troca de 

diretora e/ou coordenadora durante o ano de 2011. Também, gostaria de esclarecer que 

escolhi duas EMEIs que me pareceram ter condições favoráveis para realização de boas 

                                                           
8 HARMS, T.; CLIFFORD, R; CRYER, D. Escala de Avaliação de Ambientes de Educação Infantil. No prelo. 
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práticas: longo tempo de existência, boa insfraestrutura, propostas de trabalho interessantes e 

alguma estabilidade no quadro de funcionários. Além disso, nas duas EMEIs selecionadas as 

equipes pareceram comprometidas com a escola e com a possibilidade de contribuir para o 

conhecimento científico, sendo receptivas à pesquisa. Minha intenção com esse estudo é 

mostrar como o planejado se torna experiência no contexto de uma instituição pública de 

educação infantil, que enfrenta as mais diversas dificuldades na busca de excelência em seu 

trabalho, mas que já demostra ter conquistado alguns avanços em termos de qualidade de 

atendimento. 

Após a visita às EMEIs no final de 2010, encaminhei um pedido de autorização da 

pesquisa junto à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no início de dezembro.  Só 

obtive resposta no final de fevereiro de 2011.  No início de março, retornei à Diretoria 

Regional de Ensino para contatar a supervisora e marcar as visitas de campo. Os dados foram 

coletados entre os meses de abril e julho de 2011. No dia 4 de abril, iniciei a pesquisa na 

primeira instituição. Nesse dia, participei dos momentos de reunião coletiva das professoras 

(uma do turno da manhã e outra do turno da tarde) e apresentei o estudo a elas. Levei um 

resumo por escrito que continha: objetivos, procedimentos metodológicos e éticos, 

cronograma de trabalho e devolução dos resultados. Esse mesmo contato inicial foi repetido 

na segunda EMEI visitada, cujo campo teve início no dia 24 de maio.  

Em relação aos procedimentos éticos, segui os indicados pelo Conselho Nacional de 

Saúde, que postula que a pesquisa com seres humanos deve ter como princípio salvaguardar a 

autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, privacidade e confidencialidade (BRASIL, 

1996). Para isso, os sujeitos deste estudo foram informados sobre o tema da pesquisa, os 

objetivos, os procedimentos metodológicos. Também, foram assegurados de que o sigilo 

sobre as informações seria mantido, e que não seriam usados dados que pudessem identificá-

los. Essas informações estavam explicitadas no “Termo de consentimento livre e esclarecido” 

(ver apêndice F), que os entrevistados leram e assinaram ao mostrarem interesse em contribuir 

com o estudo. Esse termo foi formulado de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de 

Saúde acerca da ética na pesquisa com seres humanos (BRASIL, 1996). Cabe colocar ainda 

que o projeto de tese foi submetido ao Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, obtendo autorização para realizar a pesquisa.    

Conforme previamente estabelecido com os participantes, durante a elaboração do 

texto final, foram atribuídos nomes fictícios aos sujeitos e às instituições. Optei por chamar 

cada EMEI com o nome de um dos autores que inspira e pauta o seu projeto pedagógico: 

EMEI Henry Wallon e EMEI Loris Malaguzzi. Vale lembrar que a constituição de tal projeto, 
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tanto em uma instituição como na outra, foi fruto de muitos anos de discussão, da influência 

de vários modelos pedagógicos e da trama de diversas vozes que fizeram e fazem parte da 

escola. O fato de nomear com autores específicos objetiva caracterizar a instituição, não 

restringir as possibilidades de entendimento das concepções em que se baseia e dos processos 

pedagógicos que ali ocorrem.  

Foram tiradas fotos dos ambientes das duas EMEIs e das salas observadas. Apenas na 

EMEI Loris Malaguzzi obtive autorização para fotografar as crianças e as professoras. As 

fotos foram usadas nesse trabalho para ilustrar a descrição dos ambientes e das atividades 

desenvolvidas. Reservei alguns momentos no segundo e no terceiro dias de observação de 

cada grupo para fazer o registro fotográfico, principalmente das atividades. As fotos dos 

ambientes foram tiradas em momentos de intervalo das crianças ou nos dias destinados a 

entrevistas.  

O plano inicial contemplava um total de dez dias letivos (manhã e tarde – total de oito 

horas) de permanência da pesquisadora em cada uma das instituições. As atividades, em cada 

um dos dias, estão descritas no esquema abaixo:  

 

Quadro 1 – Plano inicial para coleta de dados 

 

 

Nas duas EMEIs, por razões distintas, permaneci um dia a mais, totalizando onze dias 

de pesquisa em cada uma delas. Na EMEI Henry Wallon, por ser a primeira instituição que 

estava visitando, pedi licença para realizar um pré-teste em um dos grupos. Observei durante 

uma tarde o trabalho de uma professora e depois apliquei o roteiro de entrevista, previamente 

pensado. Esse primeiro momento me ajudou a conhecer a dinâmica da instituição, a pensar 
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em um roteiro de observação para as salas e a reformular as perguntas da entrevista. Na EMEI 

Loris Malaguzzi, entrevistei e observei três professoras, o que fez estender também minha 

permanência ali. 

 

1.4 Caracterização dos campos de investigação e dos sujeitos 

 

As escolas investigadas nesse estudo fazem parte da rede municipal de São Paulo, 

sendo esta rede a maior do país, atendendo 930.999 alunos (cerca de 9% da população), na 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. De 

acordo com dados de 2012, do site da Secretaria Municipal de Educação, a rede conta com 

2037 escolas de educação infantil (sendo 867 diretas) e 545 de ensino fundamental. O 

atendimento na educação infantil é feito em Centros de Educação Infantil (CEIs), que 

atendem a faixa etária de creche (até 3 anos) e nas Escolas Municipais de Educação Infantil 

(EMEIs). Existem na rede do município de São Paulo 314 CEIs diretos, 343 CEIs indiretos e 

474 EMEIs (SÃO PAULO, 2012).   

De acordo com o Censo Escolar (BRASIL, 2012), cerca de 261.635 crianças estão 

matriculadas em creches na cidade de São Paulo, sendo que apenas 23% desse número recebe  

atendimento em estabelecimentos diretos. Já para as 257.833 crianças matriculadas na pré-

escola, 70% delas estão matriculadas em escolas municipais. Vale ressaltar que de acordo 

com dados da prefeitura, a demanda por creches é extremamente maior do que para pré-

escola. De acordo com dados de junho de 2012, 145.221 crianças estavam em lista de espera 

por creche, enquanto que para pré-escola o número era bastante inferior: 5.775. Isso se explica 

em parte pelo fato de 93% das pré-escolas contarem com atendimento em turno parcial.  

Administrativamente, a rede está dividida em 13 diretorias regionais de educação, que 

são responsáveis pela orientação e supervisão do trabalho nas escolas.  

Em relação à Diretoria Regional de Educação das escolas pesquisadas, de acordo com 

informações do site da Prefeitura (SÃO PAULO, 2012), pertencem a ela cerca de 98 escolas 

de educação infantil (sendo 22 CEIs diretos e 23 indiretos e 43 EMEIs), cinco Centros 

Educacionais Unificados9  (CEUs) e 59 escolas de Ensino Fundamental, que atendem por 

                                                           
9 “O Centro Educacional Unificado (CEU) é um complexo educacional, esportivo e cultural caracterizado como 

espaço público múltiplo. Os CEUs possuem: 01 Centro de Educação Infantil (CEI) para crianças de zero a três 
anos;  01 Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) para alunos de quatro e cinco anos e 01 Escola 
Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), que também oferece Ensino de Jovens e Adultos (EJA).  Todas as 
unidades são equipadas com quadra poliesportiva, teatro, playground, piscinas, biblioteca, Telecentro e 
espaços para oficinas, ateliês e reuniões. Os espaços são abertos à comunidade, inclusive aos finais de 
semana.” Fonte: site da SME-SP. Disponível em http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em 20/10/2012.  
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volta de 83 mil alunos. Diferente das demais regionais do município, esta tem por 

características ter vagas em aberto. Dados de março de 2012 mostram uma tendência dessa 

regional a ter vagas remanescentes tanto para EMEIs quanto para CEIs. Enquanto para os 

CEIs havia apenas cerca de 100 vagas em aberto, para as EMEIs o número chegava a mais de 

700. 

 

1.4.1 Caracterização da Diretoria Regional de Educação e informações sobre o 

trabalho da supervisora  

Antes de apresentar informações sobre as EMEIs visitadas e os sujeitos de pesquisa, 

gostaria de introduzir mais dados sobre a Diretoria Regional de Educação à qual as duas 

instituições pertencem. Ao final do trabalho de campo, pareceu-me oportuno entrevistar a 

supervisora dessas EMEIs, a fim de compreender a articulação entre SME, DRE e EMEI, bem 

como obter dados sobre a DRE. Anita possui larga experiência no campo da educação, tendo 

ingressado na rede municipal de educação como professora na década de 1980. Trabalhou 

oito anos como coordenadora pedagógica e em 1997 se tornou supervisora. Sempre teve a 

preocupação de desenvolver com as unidades relacionadas a sua Diretoria projetos de 

formação continuada para educação infantil e também que integrassem educação infantil e 

ensino fundamental. 

Trabalhou junto à equipe central de educação infantil na SME em dois momentos: no 

governo do prefeito Celso Pitta, quando foi chamada para ajudar na transição das creches da 

Assistência Social para a Educação, e no final do governo de Marta Suplicy, quando foi  

diretora de orientação técnica de educação infantil (equipe central).  Mestre em educação, ela 

atualmente é membro do Grupo Gestor do Fórum Paulista de Educação Infantil. 

Quanto às atribuições de seu trabalho, Anita supervisiona cinco EMEIs, um CEI e uma 

EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental), todas diretas, além de duas salas de 

MOVA e de CEIs conveniados.  Ela conta que atua junto às equipes gestoras das escolas 

(diretor, coordenador pedagógico, assistente de direção), tanto no sentido de verificar se a 

legislação está sendo cumprida, como de discutir questões pedagógicas com elas.  

“A legislação, as leis, os decretos, as portarias acabam regendo a nossa prática. E eu penso 

que há alguns anos a supervisão escolar vem lutando para que a gente possa, pelo menos eu, 

enquanto supervisora, imprimir na supervisão não só o papel de inspetoria, de verificar se as 

portarias estão sendo cumpridas, se a escola está seguindo a legislação, mas também de ser 

um parceiro mais avançado, de discutir, de conhecer o trabalho, de poder fazer, mínimas, 
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pequenas, intervenções junto a essa equipe, de dar sugestões bibliográficas, de participar de 

algum horário coletivo, junto com a coordenação pedagógica. Eu faço o meu trabalho, 

fazendo muito esforço para que o lado pedagógico do supervisor prevaleça, se sobressaia a 

esse lado de inspetoria. Não que não seja importante, acho que a legislação deve estar a 

favor das crianças, a favor do público, a favor da comunidade. Mas tento não ficar só em 

cima da questão burocrática, pois infelizmente a rede municipal tem muita burocracia.”  

Anita relata que costuma visitar as unidades de educação infantil diretas, as quais ela 

supervisiona, pelo menos uma vez por mês. Nessas visitas, ela procura acompanhar o trabalho 

pedagógico desenvolvido nas unidades, inteirar-se sobre os projetos em andamento, as 

possíveis dificuldades cotidianas, e, na medida do possível, fazer pequenas intervenções, 

sugerir bibliografias, colaborar para o processo de reflexão da equipe gestora. Ela coloca que 

um dos desafios da supervisão é o de dar suporte, sem, no entanto, invadir o trabalho do 

coordenador pedagógico e do diretor.  

“As pessoas até me perguntam: o que você faz no seu trabalho, só conversa? E é verdade, 

grande parte do nosso trabalho é através da conversa, da discussão, da reflexão, de colocar 

questões. O trabalho da supervisão acontece por meio de pequenas intervenções, sugestões, 

questionamentos. Eu sinto que o trabalho da supervisão é muito de gotinha mesmo, de você ir 

aos poucos. Cada conversa que você faz é uma intervenção. E você tem de certa maneira que 

respeitar um pouco a autonomia da escola, o coordenador e a diretora que estão lá. Eu penso 

que a supervisão vai bem devagar, mesmo. Acho que o papel do supervisor é ser um parceiro. 

Sem ter pretensão, mas, no meu ponto de vista, deveria ser aquele parceiro mais avançado, 

que poderia contribuir com o trabalho da escola. Isso porque ele é uma pessoa que não está 

lá o tempo todo e traz um olhar de fora, que pode levar para a equipe gestora algumas 

reflexões, alguns olhares, que às vezes quem está inserido ali na prática não consegue 

enxergar. Eu tenho a sorte de ter na supervisão equipes muito boas. Fica um discussão rica, 

onde você vai trocando ideias à medida que o trabalho avança.”  

Além das visitas às unidades, uma vez por mês, há “reuniões de setor”, onde ela e 

outras colegas supervisoras se reúnem com as equipes gestoras das unidades supervisionadas 

por elas, para um momento de formação. Anita ainda ajuda a organizar e promover 

seminários e simpósios setorizados dentro do universo DRE, que acontecem anualmente e 

envolvem todos os professores e gestores das unidades. De acordo com a supervisora, esses 

momentos são extremamente ricos, no sentido de promover a interação e integração entre as 

escolas. 
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“Particularmente eu gostava muito mais de ser coordenadora do que supervisora, porque 

como coordenadora eu estava mais próxima da escola. Mas ao mesmo tempo a supervisão 

escolar te possibilita ampliar o seu olhar, porque aí você vê várias experiências, várias 

formas de atuação e você também pode ajudar nesse intercâmbio entre as unidades, que é um 

pouco o que a gente faz nessas reuniões de setor, uma vez por mês, e nos próprios 

seminários, porque se não houvesse essa articulação da supervisão, eu acho que as escolas 

não conseguiriam essa integração.”  

Em relação à DRE em que atua, Anita coloca que esta diretoria é uma das maiores da 

rede, e abrange tanto bairros de nível socioeconômico alto, como bairros pobres e favelas. 

O setor onde a supervisora Anita atua engloba três CEIs diretos, sete EMEFs e 12 

EMEIs, sendo esse o universo trabalhado por ela e suas colegas nas formações por setor. Das 

12 EMEIS, oito atendem as crianças em turno integral (oito horas) e quatro em turno de seis 

horas, e a tendência, segundo a supervisora, é de essas escolas passarem a atender também por 

oito horas. Isso difere da realidade da rede, onde a maioria das EMEIs trabalha com turnos 

parciais.  É característica marcante desse setor, portanto, a disponibilidade de vagas nas 

EMEIs, possibilitando o atendimento de uma mesma criança por mais horas diárias. Anita 

aponta duas razões para as vagas remanescentes nesse setor: o grande número de pessoas 

idosas que moram na região e os prédios de alto padrão que foram  construídos em torno das 

escolas. 

“Infelizmente as pessoas que moram nesses prédios dificilmente colocam seus filhos na 

escola pública, e eu digo que é por ignorância. Porque ele põe numa escolinha particular 

aqui do bairro, mas o trabalho da EMEI é mil vezes melhor do que nessas escolas. É por 

puro desconhecimento. É um preconceito em relação à escola pública. (...) Deveria até ser 

feita uma campanha para as pessoas conhecerem de fato o trabalho feito nas EMEIs. Acho 

que as pessoas não conhecem. Quem frequenta as EMEIs da região? São os filhos dos 

porteiros, das pessoas que trabalham nos prédios, das faxineiras que trabalham nessa região. 

Há também as crianças que vêm para cá de transporte escolar de outros bairros. Porque não 

tem vaga no bairro onde elas moram e elas vêm para cá. Transporte escolar gratuito da 

prefeitura, a distância tem que ser de no mínimo 2 Km da residência. Ainda tem aquelas 

crianças que moram perto e a mãe não pode buscar,  aí contratam as peruas particulares.” 
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1.4.2 EMEI Henri Wallon 

 

 

 

 

1.4.2.1 Sujeitos 

 

No quadro a seguir são apresentados os sujeitos participantes da EMEI Henri Wallon. 

Foram entrevistados a diretora Nadine, a coordenadora pedagógica Michele, o professor César 

e a professora Aline. A idade dos sujeitos varia entre 30 a 48 anos. Todos têm formação 

superior em Pedagogia e apenas a diretora Nadine não cursou pós-graduação. César é o mais 

inexperiente do grupo e também o que trabalha há menos tempo na EMEI. Com exceção de 

Aline, todos têm carga horária de até 40 horas semanais. César possui a renda familiar mais 

baixa, entre 9 a 12 salários mínimos. Nenhum dos entrevistados trabalha em outro local.  
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Quadro 2 - Caracterização dos sujeitos da EMEI Henri Wallon 

 

SUJEITOS NADINE MICHELE CÉSAR ALINE 

Cargo Diretora 
Coordenadora 

Pedagógica 
Professor Professora 

Idade 43 anos 47 anos 30 anos 48 anos 

Sexo F F M F 

Formação Pedagogia e Letras 
Pedagogia e 

História 
Pedagogia Pedagogia 

Pós-graduação 
Não cursou 

Especialização e 
Mestrado 

Mestrado 
incompleto em 

História da 
Educação 

Aperfeiçoamento 
em educação 

infantil 

Tempo de trabalho 
 na área da 
educação 

Mais de 15 anos Mais de 15 anos 3 a 5 anos Mais de 15 anos 

Tempo de trabalho 
na EMEI De 6 a 9 anos De 6 a 9 anos Menos de um ano De 6 a 9 anos 

Carga horária Até 40 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Até 30 horas 
semanais 

Salário bruto Mais de 16 SM Mais de 16 SM 4 a 6 SM 12 a 16 SM 

Renda familiar 
bruta Mais de 16 SM Mais de 16 SM 9 a 12 SM Mais de 16 SM 

 

A seguir, serão apresentados breves históricos profissionais de cada um dos sujeitos, 

procurando explicitar suas atribuições atuais e os desafios que encontram no seu trabalho. 

 

A diretora Nadine 

Nadine é formada em Pedagogia e Letras, até o ano passado trabalhava como 

professora nessa mesma escola. Considerava-se uma professora que gostava de trabalhar as 

possibilidades de expressão da criança, através da dança, da música e das artes plásticas. Uma 

vez que a diretora contratada10 está de licença da escola, Nadine se candidatou ao cargo e foi 

eleita pelo Conselho de Escola para atuar nessa função temporariamente. Anteriormente, 

havia trabalhado como assistente de direção em uma EMEF e também na DRE.  

Ela conta que divide suas responsabilidades com as demais parceiras da equipe gestora 

(coordenadora pedagógica e assistente de direção), tendo uma boa relação com elas. Ela 

                                                           
10 Na rede municipal de São Paulo, os diretores de escola são admitidos por concurso público específico para o 

cargo. 
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acredita que as atribuições burocráticas são mais fáceis de manejar e de compartilhar do que o 

trabalho com as relações pessoais dentro da EMEI. Ela coloca que as relações nessa escola 

sempre foram complicadas e considera que o seu maior desafio é conseguir que essas relações 

sejam mais respeitosas e que as pessoas tenham melhores noções de limites.  

Nadine manifestou uma preocupação muito forte em integrar o setor administrativo ao 

processo pedagógico em andamento na escola. “Estou tentando integrar o administrativo com 

o pedagógico. Eu tenho essa necessidade de saber o que acontece em sala de aula. Eu tenho 

vontade de estar ali quando as professoras estão executando um projeto de dança, que eu fiz 

durante muito tempo com as crianças. Eu fico com vontade de fazer as leituras que as 

crianças fazem. Às vezes eu não sei do que se trata e sinto que eu estou perdendo. Por isso eu 

acho que eu tenho que estar lá, acompanhando o que acontece em sala. Porque a gestão na 

verdade  anda a reboque do projeto pedagógico. A gestão organiza as verbas de acordo com 

o projeto. Então, eu tenho que estar muito junto, mesmo. E acho que  como eu vim da sala de 

aula há pouquíssimo tempo, isso faz uma diferença. E aí eu conto com a equipe técnica. Tem 

um pessoal do administrativo que ajuda muito e aí eu dou apenas o último aval. Elas 

perceberam que eu não vou ficar aqui nessa sala o dia inteiro... porque não faz parte do meu 

perfil”. 

 

A coordenadora pedagógica Michele 

Michele é formada em Pedagogia e em História, tendo especialização e mestrado. 

Durante o governo da prefeita Luiza Erundina, trabalhou como supervisora da Regional, na 

época chamada de Núcleo de Ação Educativa. Na gestão da prefeita Marta Suplicy, assumiu o 

cargo de diretora de educação infantil da DOT por um ano e depois o cargo de diretora 

pedagógica na DRE. Trabalhou nos últimos seis anos nesta EMEI como coordenadora 

pedagógica.  

Michele considera que seu trabalho está muito ligado à formação permanente do 

professor dentro da escola. Ela organiza reunião com os professores nos dois turnos diferentes 

de trabalho, três vezes por semana, vinculadas ao PEA (Projeto Especial de Ação). Nessas 

reuniões são discutidos materiais teóricos, bem como os planejamentos dos professores e o 

andamento dos processos pedagógicos em cada sala. Além disso, Michele faz atendimento 

aos pais, quando necessário; organiza reuniões com as famílias; atende professores 

individualmente, conforme a demanda; organiza reuniões do Conselho de crianças e se reúne 

semanalmente com o pessoal de apoio da escola.  
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“Me envolvo com a equipe como um todo, porque todos têm que ter um suporte de como 

trabalhar com a criança. Eu acredito que todos são educadores. Uma coisa é a função, o 

cargo, outra coisa é no que você acredita. Então, esse ‘todos’ que eu digo são os agentes 

escolares, o pessoal da limpeza, pessoal da cozinha. Por exemplo, de sexta-feira, eu faço um 

café com todo o pessoal de apoio às 15 horas. A gente senta e eles contam um pouquinho do 

que estão sentindo, de como eles estão vendo as crianças. Acho que o coordenador tem que 

ser esse articulador, que permite  que todos se coloquem.”  

Michele relata que o maior desafio do seu trabalho é dar continuidade ao projeto 

pedagógico da escola, mesmo havendo muitas trocas de funcionários, pelo menos três ou 

quatro novos a cada ano. Ela considera que a legislação está mais avançada que a prática, e 

que ela como coordenadora trabalha para que as práticas avancem. “A equipe que eu tenho 

são de pessoas com mais tempo de trabalho e que às vezes têm práticas mais cristalizadas e 

por isso é muito bacana ter projeto, pois com o projeto você pode perguntar: isso cabe no 

projeto, isso faz parte do projeto? O meu maior desafio é transformar essa prática. E é muito 

difícil de transformar quando a pessoa não quer transformar a prática, estou falando, como 

coordenadora pedagógica, que minha função é sempre essa: de estar transformando.” 

A coordenadora avalia ter uma boa relação com a equipe diretora e pensa que elas 

fazem um trabalho integrado. Ela acha que a diretora está muito próxima do trabalho 

pedagógico, “do chão da escola”, porque até o ano passado estava trabalhando como 

professora e percebe que ela está conectada com o PP da instituição. Elas não costumam se 

reunir em nenhum horário determinado, mas Michele acha que se comunicam bem.  

No que diz respeito à supervisão recebida pela DRE, Michele refere que ela não se 

restringe ao burocrático e ao administrativo. Durante as visitas à escola da supervisora e nas 

reuniões de setor, há possibilidades de estudar e discutir questões ligadas à educação. Ela acha 

que esses momentos têm sido muito bons no sentido de estimular a reflexão conjunta da 

equipe técnica.  

 

A “turma do brincar” e a professora Aline 

 

Aline é formada em Pedagogia, tendo feito curso de aperfeiçoamento em educação 

infantil. Trabalha há mais de 15 anos como professora e já está há bastante tempo nesta 

EMEI. Está planejando sua aposentadoria para os próximos anos. Ela conta que trabalhou 

com o método de Freinet durante muitos anos e que fez formação para trabalhar com o 
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modelo High/Scope11, que tenta aplicar na “turma do brincar”. O grupo é composto por 23 

crianças, entre cinco e seis anos. Aline trabalha com elas no turno da manhã. O nome da 

turma foi escolhido por sugestão e votação das crianças.  

Ela considera que o seu maior desafio é proporcionar às crianças atividades e 

experiências que vão ao encontro dos interesses delas. Para isso, ela enfatiza a importância da 

observação das crianças e o registro dessas observações servindo de base para o seu 

planejamento.  

 

A “turma da leitura” e o professor César 

 

César é formado em Pedagogia e começou a cursar o mestrado, mas não finalizou. É o 

mais jovem de todos os entrevistados e com menos experiência na área da educação. Entre os 

anos de 1999 e 2001, ele trabalhou com educação de jovens e adultos. Depois foi trabalhar 

por um período curto na universidade, com pesquisa científica. Em seguida, atuou no 

planetário, organizando a programação pedagógica do mesmo. Em 2008 prestou concurso 

como professor na PME. Desde então, teve experiências de trabalho em EMEIs e em EMEF. 

No ano de 2011, iniciou seu trabalho na EMEI Henry Wallon.  

Ele trabalha no turno da tarde com um grupo de 22 crianças, entre cinco e seis anos de 

idade. César considera que o maior desafio do seu trabalho é “propor um monte de coisas 

legais para as crianças e que elas gostem. Possibilitar que a escola seja um lugar legal e de 

certa forma dirigida pelo que as crianças se interessam. Isso significa dar possibilidades 

para elas ampliarem o repertório delas, conhecerem coisas novas e quererem no futuro 

buscar novos conhecimentos”. 

A denominação “turma da leitura” foi escolhida por mim. Dos grupos estudados, nessa 

e na outra EMEI, esse foi o único que não tinha uma denominação específica dada pelo 

professor e crianças, de modo que escolhi esse nome por expressar um dos objetivos do 

professor com o grupo: “ler uma história por dia”.  

 

 
                                                           
11 Abordagem construtivista que tem como base a concepção de que a criança aprende na interação com o 

ambiente físico e social.  O objetivo principal é ajudar a criança a construir sua autonomia intelectual. A 
professora organiza a sala em centros de interesse, com materiais disponíveis a livre experimentação das 
crianças, e propõe atividades desafiadoras em cada área. As crianças podem escolher o que desejam fazer e 
com que parceiros. A professora intervém na medida em que se faz necessário. As crianças são encorajadas a 
planejar o que desejam fazer, realizar a atividade e depois rever o que fizeram. As atividades, portanto, não são 
nem espontâneas, nem estruturadas, mas nascem das contribuições de adultos e de crianças no cotidiano da 
sala (HADDAD, 2001). 
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1.4.2.2 Característica do cotidiano da EMEI Henry Wallon  

 

Caracterização do entorno e população atendida 

 

A diretora caracteriza o bairro como sendo de classe média, com bastantes recursos e 

estrutura, mas alerta que, apesar dos prédios e casas “bonitos”, há bolsões de pobreza, tais 

como cortiços.  

A maioria das crianças que frequenta a EMEI mora no entorno da escola, muitas 

nesses cortiços. De acordo com a caracterização da diretora, essas crianças não são 

miseráveis, mas provêm de famílias com dificuldades econômicas, portanto não podendo ser 

chamadas de classe média.  Há uma minoria de famílias atendidas, que coloca as crianças na 

EMEI por opção, mesmo tendo recursos para pagar uma escola particular. Há ainda famílias 

que usam a escola como “passagem”, ou seja, trabalham no bairro ou em bairros próximos, 

mas moram longe. De forma geral, a diretora refere que os pais são “pessoas que estão na 

luta, são trabalhadores. A maioria não tem formação superior. Temos muitos filhos de 

zeladores, que moram nos prédios do entorno. Eles moram bem, têm acesso a possibilidades 

culturais e a coisas bonitas, bem mais do que uma pessoa que mora na periferia. Não há 

crime nesse bairro, por exemplo. Então, acho que as crianças daqui têm uma vida boa. 

Elastêm uma vida cultural, vão ao SESC, vão ao shopping. São crianças que passeiam, que 

não chegam aqui mal cuidadas; são crianças bem cuidadas, mas são filhos de trabalhadores. 

A maioria das famílias tem um filho só. São pais muito jovens. Filhos únicos de pais jovens. 

Os projetos que são desenvolvidos em sala de aula são bem acompanhados pelas crianças, 

pois elas recebem estímulos em casa.”  

 

Matrículas e características do atendimento 

 

Os procedimentos para matrícula seguem as diretrizes da SME, as famílias procuram 

algum CEI ou EMEI para serem incluídas no sistema on-line. Elas podem manifestar 

preferência por duas ou três instituições, desde que comprovem residência ou trabalho 

próximo dessas unidades. Os pedidos de matrícula são encaminhados à SME, que centraliza o 

processo. As famílias aguardam, então, para serem chamadas quando surgir uma vaga. 

Algumas vezes as famílias não conseguem ser encaminhadas para a escola mais conveniente 

para elas.  Quando não conseguem nenhuma vaga perto de sua residência, as crianças podem 

ser encaminhadas para uma unidade distante, e lhes é oferecido transporte escolar gratuito.  
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Estavam matriculadas nessa instituição 185 crianças, divididas em 4 turmas de 

“Infantil I” (crianças de 4 e 5 anos) e 4 turmas de “Infantil II” (crianças de 5 e 6 anos); o 

critério tanto para admissão de crianças quanto para divisão em grupos era etário, 

determinado pela SME. O limite de vagas por turma era de 35 crianças, caindo para 32 

quando havia alguma criança com deficiência incluída. As crianças eram atendidas em turno 

integral, permanecendo na escola por oito horas (das 8 da manhã às 4 da tarde).  Em cada 

grupo havia uma professora na parte da manhã (até o meio-dia) e outra na parte da tarde. 

Além disso, para cada turno de trabalho, havia duas professoras substitutas disponíveis.  

É importante notar que no ano de 2011, a EMEI tinha pelo menos 70 vagas em aberto. 

No ano anterior a realidade era bem diferente, já que estavam incluídas nas EMEIs crianças 

de 3 anos. Por decisão da SME, essas crianças foram encaminhadas aos CEIs, deixando, pelo 

menos essa instituição, um grande número de vagas a preencher.  

 

Caracterização do espaço físico e recursos disponíveis 

 

No espaço onde hoje é a EMEI foi construído um dos primeiro Parques Infantis do 

município de São Paulo, na década de 1940. Certamente esse dado revela a importância 

histórica dessa instituição, mas também os recursos físicos de que ela dispõe.  

O espaço externo é amplo, arborizado e bem cuidado. Nele foram construídos três 

playgrounds e uma quadra poliesportiva. O espaço interno, abrigado pelo prédio original, 

bastante conservado, conta com oito salas de aula, sala de informática, sala de leitura, 

secretaria, sala da direção, anfiteatro, cozinha, depósito de alimentos, refeitório, lavanderia, 

sala de professores, almoxarifado e banheiros para adultos e crianças.  

Nas fotos a seguir, prédio da escola (visto pelo parque), anfiteatro e dois dos três 

playgrounds.  
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Quanto aos recursos midiáticos, na sala de informática as crianças têm acesso a 

computadores, não tendo, no entanto, acesso à internet. Já os professores não possuem 

nenhum computador para seu uso, tendo que utilizar os disponíveis na secretaria, quando 

necessário. A secretaria também está equipada com máquina copiadora, impressora e linha 

telefônica. Há aparelhos de som em todas as salas de aula. 

A EMEI possui um bom acervo de livros e DVDs para as crianças, bem como 

televisão e aparelho de DVD disponíveis. Na sala de professores, há uma biblioteca com 
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livros e publicações técnicas para consulta. Não há jornais ou revistas informativas 

disponíveis na escola.  

Em relação à segurança, a EMEI tem um serviço de vigilância 24 horas. Nunca houve 

nenhuma invasão na escola. É feito o controle de entrada e saída das crianças, sendo que essas 

só deixam a escola com pessoas autorizadas previamente pelas famílias. No início do dia, as 

crianças são entregues no portão aos agentes escolares e à equipe gestora e encaminhadas às 

salas. No fim da tarde, as famílias vão até as salas retirar as crianças com o controle do 

professor.  

No que diz respeito aos recursos humanos, 36 funcionários públicos trabalham na 

EMEI, incluindo professores, agentes administrativos, escolares, diretora, coordenadora 

pedagógica e auxiliar de direção. Tanto a equipe de limpeza quando a responsável pela 

alimentação são contratadas por empresas que terceirizam esses serviços para a SME.  

 

Relações com as famílias e a comunidade 

 

As famílias têm dois espaços de participação assegurados por lei: o Conselho de 

Escola e a Associação de Pais e Mestres. Nesta instituição as reuniões são conjuntas e 

acontecem mensalmente. Há ainda reuniões para todas as famílias, cujo foco é apresentar o 

trabalho realizado na EMEI. E também atendimento aos pais, quando necessário, 

pessoalmente ou via telefone. São também feitas reuniões com os pais novos no início do ano 

e eles preenchem uma ficha com características da família e da criança. Os professores se 

comunicam com as famílias via agenda. 

A diretora acredita que cada vez mais as famílias têm ocupado esses espaços de 

participação. E acrescenta que antigamente só as mães participavam, e que agora cada vez 

mais há também pais procurando se integrar à EMEI. Ainda assim, ela percebe muitas 

famílias inseguras com relação à escola, com medo de que alguma violência possa acontecer 

com as crianças no período que ali estão.  

“A questão da violência deixa os pais com muito medo da escola. Com criança maior a 

preocupação não é tanta, porque ela já sabe se defender, já sabe falar, já sabe correr. A 

criança pequena vai ficar na dependência do adulto. E os pais falam muito do que é 

mostrado na TV e trazem isso para dentro da escola. Então por mais que a gente mostre os 

projetos e mostre a cara da escola, eles ainda não se sentem totalmente seguros. Eles acham 

que pode acontecer uma coisa terrível aqui. Essas manifestações de preocupação dos pais 

acontecem nas reuniões, por telefonemas, por bilhetes... Não são muitas, mas são muito 
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fortes. Qualquer pai que se manifeste tem que ser levado em consideração, porque eles estão 

dizendo alguma coisa. 

Eles têm medo que as crianças sejam maltratadas por adultos. A nossa escola tem muitos 

funcionários homens. Antes eram só mulheres trabalhando, tinha uma coisa mais maternal. É 

fazer com que os pais entrem na escola e discutam com a gente. Então as famílias estão 

trazendo essa discussão para dentro da escola. O conselho cada vez mais tem que ser um 

espaço de discussão e formação.” 

A participação das famílias em projetos de sala, bem como festas e passeios será 

abordada no capítulo 5.  

 

1.4.3 EMEI Loris Malaguzzi 

 

 

 

1.4.3.1 Sujeitos 

 

Na EMEI Loris Malaguzzi participaram do estudo: Roberta, diretora; Isabela, 

coordenadora pedagógica; e as professoras Juliana, Madalena e Bianca. A faixa etária dos 

sujeitos varia entre 35 a 57 anos. A maioria tem formação superior em Pedagogia, com 

exceção de Juliana que é formada pelo curso de Magistério. Neste grupo de profissionais, 

ninguém cursou pós-graduação. O grupo é bastante experiente e a maioria trabalha nesta 

EMEI há mais de dez anos. Apenas Bianca tem carga horária de 30 horas semanais, sendo que 
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o restante trabalha 40 horas. Juliana tem a renda familiar mais baixa do grupo, entre dois a 

quatro SM. Todas referiram não trabalhar em nenhum outro local, além da EMEI. 

 

Quadro 3 - Caracterização dos sujeitos da EMEI Loris Malaguzzi.  

 

SUJEITOS ROBERTA ISABELA JULIANA MADALENA BIANCA 

Cargo Diretora 
Coordenadora 

Pedagógica 
Professora Professora Professora 

Idade 57 anos 50 anos 35 anos 49 anos 51 anos 

Sexo F F F F F 

Formação Pedagogia 
Pedagogia e 
Psicologia 

Ensino Médio - 
Magistério 

Pedagogia Pedagogia 

Pós-graduação Não cursou Não cursou Não cursou Não cursou Não cursou 

Tempo de 
trabalho na área 
da educação 

Mais de 15 
anos 

Mais de 15 anos De 10 a 15 anos Mais de 15 anos 
Mais de 15 

anos 

Tempo de 
trabalho na 
EMEI 

De 10 a 15 
anos 

Mais de 15 anos De 3 a 5 anos Mais de 15 anos 
De 10 a 15 

anos 

Carga horária 40 horas 
semanais 

40 horas 
semanais 

40 horas 
semanais 

40 horas semanais 
30 horas 
semanais 

Salário bruto Mais de 16 SM Mais de 16 SM 2 a 4 SM 12 a 16 SM 9 a 12 SM 

Renda familiar 
bruta Mais de 16 SM Mais de 16 SM 2 a 4 SM 12 a 16 SM 12 a 16 SM 

 

Na sequência, são apresentados mais dados sobre a trajetória profissional de cada 

sujeito.  

 

A diretora Roberta 

 

Roberta conta que atua na área da educação há mais de 30 anos. Começou trabalhando 

como professora. Teve experiência em escolas particulares, estaduais e municipais, tanto na 

educação infantil, quanto no ensino fundamental. Por alguns anos foi diretora e sócia de uma 

instituição de educação infantil particular. Formou-se como instrumentadora cirúrgica e, 

durante muitos anos, trabalhou em um turno em hospitais e no outro em escolas. Quando 

surgiu a oportunidade de ser diretora substituta, ela largou a área da saúde. Substituiu 
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diretoras em várias escolas até que prestou concurso para se efetivar como diretora, em 1998. 

Na EMEI Loris Malaguzzi, ela trabalha há 12 anos e poderia ter se aposentado em 2010, mas 

percebe-se muito envolvida com a escola. 

“Eu já tinha condições de me aposentar desde o ano passado, mas me sinto muito absorvida 

pela escola, esse envolvimento de estar aqui, de ser útil. Mas não é só isso, de se sentir útil, 

porque eu não consigo deixar de viver a escola, quando eu saio e vejo alguma coisa, eu já 

projeto aquilo para a escola. Aí em respeito a algumas coisas que eu já vinha fazendo aqui, 

porque é complicado para a escola se sai uma diretora e entra outra – não que eu não seja 

substituível, isso é uma pretensão muito vaidosa da nossa parte, porque a gente é substituível, 

sim- mas, poxa, não dá, a gente está fazendo uma coisa e não dá para sair. Mas ainda não 

decidi quando vou sair, acho que tem muito isso de entregar e entregar-se à escola. Eu ainda 

não tomei essa decisão. Acho que se eu não gostasse tanto da escola seria uma decisão mais 

fácil. Ela é difícil exatamente por tudo isso.” 

Roberta considera que a função administrativa, de prestação de contas, burocrática é a 

parte exaustiva do seu trabalho e, apesar de contar com a ajuda da equipe, isso acaba  

tomando muito tempo dela. Ela diz que gosta de acompanhar de perto a manutenção da 

escola, procurando observar com cuidado o que precisa ser melhorado. Ela considera parte 

fundamental do seu trabalho estar presente na escola, vivenciando o cotidiano.  

“A presença é fundamental, não é só estar por estar. É estar presente articulando tudo o que 

é possível ser articulado com você ali. Até numa ‘atendida de portão’ de alguém que vem 

para você, que quer falar com você, mesmo que seja uma pergunta qualquer, se tem vaga, se 

não tem, é uma questão de prestar um serviço mesmo para a comunidade, que faz parte dessa 

área. Não só faz parte, mas como é sua obrigação fazer esse atendimento. De estar presente, 

acompanhando se o cardápio que foi feito para o dia está legal, se alguém provou, 

acompanhou. Estar presente de ir numa sala de aula e ver uma atividade que está 

acontecendo, mesmo que rapidamente, porque logo você é absorvida por outra coisa. É 

diferente do coordenador pedagógico, que tem muito mais tempo para estar atrelado à 

questão pedagógica. Mas não dá, eu não me sinto bem se eu estiver afastada dela. Se eu 

estiver afastada do que a criança tem lá, do que está acontecendo, do que ela está fazendo. 

Eu acho que é legal você estar presente nesse sentido.” 

Assim como a diretora Nadine, da EMEI Henry Wallon, Roberta acredita que o maior 

desafio do seu trabalho é lidar com as relações humanas dentro da escola.  

“Acho que a relação humana é o fator mais desafiador. Essa medida de você trabalhar com 

diversas pessoas, com pensamentos, com conceitos diferentes e de repente tirar dali o que é 
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melhor para essa escola, para esse coletivo. Eu acho que a relação humana é a coisa mais 

difícil de manejar. Eu acredito que a relação material, a relação de manutenção é 

desgastante. Mas ela de certa forma é lógica... A relação humana passa por outras questões, 

ela é subjetiva.”  

No que diz respeito à sua articulação com a coordenadora pedagógica, Roberta afirma 

que tem uma ótima relação com ela, de bastante afinidade, onde às vezes só um olhar já basta 

para elas se comunicarem. Apesar de não terem um horário específico para conversar, ela 

acredita que a parceria acontece muito bem.  

“Estamos nesse momento legal nesse sentido. Mas a gente ainda rouba da semananem que 

seja 5 ou 10 minutos, para a gente sentar e ter essa parceria que ajude na gestão.  Nesse meu 

olhar pela escola, se eu encontro alguma coisa, alguma atitude que eu acho que não está 

legal com a proposta da escola, eu falo para ela  pontuar com as professoras de uma forma 

que isso não se repita, que a pessoa possa encontrar uma outra solução para o problema. 

Não é uma questão de punir, mas no sentido de ser preservadora. Acho que se eu fosse, ou 

mesmo a coordenadora, mais distante do pulsar vivo da escola, que é o lado de lá, talvez 

tivéssemos mais tempo de sentar juntas.” 

 

A coordenadora pedagógica Isabela 

 

Isabela, formada em Pedagogia e Psicologia, sempre trabalhou na área da educação.  

Trabalhou na EMEI, primeiramente, de 1986 a 1995, como professora. A seguir, trabalhou 

por três anos com formação de professores, durante a administração de Luiza Erundina. 

Prestou concurso para o cargo de coordenadora pedagógica e iniciou atuando em uma EMEF. 

Em 2000 conseguiu remoção para a EMEI Loris Malaguzzi. Depois disso foi convidada para 

trabalhar por um ano na equipe central da SME, durante o governo Marta Suplicy. Nos três 

anos seguintes trabalhou com formação de professores na DRE. Em 2005, retornou 

definitivamente para a EMEI. Nesse último período em que esteve fora, ela conta que o grupo 

de professoras não conseguiu se acertar com nenhuma das substitutas. “Foi difícil porque o 

grupo era muito exigente. As professoras já tinham um trabalho bem avançado e aí vinha 

alguém com ideias que não fechavam com o grupo. Me contaram que uma delas, preocupada 

com a falta de professores, mimeografou umas folhas de atividades para as crianças, para 

que quando faltasse professor, ela fosse na sala e entregasse isso para as crianças. Aí as 

professoras alertaram essa CP que a gente não trabalhava desse jeito. Aí ficou uns dois anos, 

nessa coisa de entrar uma e sair outra. Aí nesse meio tempo, eu voltei.” 
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Isabela refere que sua principal atribuição é a de organizar o plano de formação dos 

professores. De acordo com a legislação da prefeitura, cada escola organiza um plano de 

formação para as cinco horas/aula que o professor tem disponível para isso. Essa atividade 

fornece pontos para o professor evoluir na carreira. A coordenadora descreve as reuniões do 

PEA como um horário de estudos teóricos e discussão de situações práticas. O projeto é 

montado a partir dos interesses do grupo de professores naquele dado momento e das 

observações que Isabela faz das demandas que surgem no cotidiano. Esse horário também 

pode ser usado para oficinas com professores ou atividades externas, como a visita a um 

museu. Ela também refere que organiza a documentação pedagógica dos horários de 

formação, montando um portfólio, ajuda a elaborar as avaliações das crianças, os bilhetes para 

os pais e o material da escola que está publicado no portal da prefeitura. Atendimento 

individual às famílias, organização de reuniões e observação diária do que acontece nas salas 

fazem parte de sua rotina de trabalho, que ela considera ser “muito intensa, de louca, 

desvairada”.  

O maior desafio do trabalho de Isabela, em sua opinião, é o fato de não poder escolher 

com quem vai trabalhar. Em algumas situações, as professoras escolhem a escola pela 

localização e não pelo projeto pedagógico. Então, para ela, é difícil  trabalhar com alguém que 

não tem o “perfil do que você acredita que seja um bom profissional para o nosso projeto.” 

Isabela conta que com o tempo, algumas professoras mudam a sua forma de trabalhar e 

aceitam as sugestões dadas por ela. Mas não são todas. “Um ano, dois de trabalho talvez não 

mude essa situação. Então a gente às vezes fica sem conseguir que o trabalho na prática 

avance mais. Acho que a gente consegue pequenos ganhos, com algumas a gente consegue 

muito, com pessoas que são mais abertas, mais disponíveis. Elas vão aceitando sugestões. 

Mas também se elas não aceitarem sugestões, o que você faz? Você conversa, você conversa 

de novo e de novo.” 

Isabela relata que não só algumas professoras têm restrições ao PP da EMEI como 

algumas supervisoras que já trabalharam com a instituição. “A escola já teve supervisão de 

diversos jeitos. Houve um tempo que a supervisora só vinha aqui para olhar papel e assinar. 

Uma vez eu recebi uma supervisora, ainda quando eu era professora, que falou assim: ‘mas é 

um absurdo esse tal de construtivismo. Como vocês vão ficar esperando a borboleta entrar 

para daí ver o que vão trabalhar com a criança?’ A gente enfatizando outros trabalhos, 

estudando essas coisas e a supervisora com essa ideia. Já teve supervisora que nunca tinha 

trabalhado com educação infantil, questionando o projeto da escola, porque que eu não tinha 

colocado em que mês eu ia trabalhar triângulo, círculo e quadrado. Já tive de tudo. Com o 
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tempo, com os concursos que foram acontecendo, a gente foi tendo supervisores mais 

interessantes.”  

A coordenadora se sente satisfeita com a supervisora atual, pois ela traz materiais 

“interessantes” e se inteira bastante do cotidiano pedagógico da escola em suas visitas. “Eu 

acho que o trabalho feito aqui na escola é bom, mas eu acho que a gente ainda tem muito a 

melhorar. Acho que a gente precisa desse olhar do supervisor, afinal ele é o meu par 

avançado. Eu não quero ouvir que está sempre tudo bem, quero alguém que me ajude e traga 

coisas novas.” 

 

A “turma do Tarzan” e a professora Bianca 

 

A “turma do Tarzan”, nome escolhido pelo grupo, é composta por 16 crianças, entre 

cinco e seis anos.  

A professora Bianca atua na EMEI há mais de 10 anos e começou sua carreira com 18-

19 anos. A maior parte de sua carreira foi dedicada à educação infantil, mas ela também foi 

professora de ensino fundamental e de turmas com crianças com deficiência. Antes de 

ingressar na prefeitura, ela foi professora de educação infantil em escola particular. Hoje em 

dia trabalha só na escola, mas por 18 anos também atuou como professora do Magistério. 

Conta que já teve épocas em que trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Aos 51 anos, ela 

planeja se aposentar no ano de 2012. 

Em relação aos desafios do seu trabalho, ela considera que o maior deles é lidar com 

as famílias. “Acho a relação com a família muito difícil. Por exemplo, teve a festa junina. 

Tem 16 crianças na minha sala e apenas uma mãe escreveu no caderno de recados: 

‘obrigada, a festa estava bonita, gostei’. Houve um elogio para a escola. Os elogios são 

poucos, por mais que você faça. Acho que deveriam ter mais elogios. Mas qualquer coisa elas 

reclamam. Elas reclamam mais que elogiam. Porque numa escola, a gente faz o possível e o 

impossível para a coisa sair bem, para andar, e às vezes o valor que nós aqui dentro damos, 

muitas vezes não é dado lá fora, mas não generalizando. Em algumas situações isso 

acontece, como em todo lugar. Eu acho que os pais têm que valorizar mais a escola, o 

professor.” 
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A “turma da experiência” e as professoras Juliana e Madalena 

 

A “turma da experiência” é composta de 15 crianças entre cinco e seis anos. O nome 

foi escolhido pelas crianças porque logo no início do ano elas realizaram uma experiência 

com gelo. Após isso outras “experiências” aconteceram, o que será apresentado mais tarde. 

Por ora, vale dizer que o grupo pareceu estar identificado com o nome, pois no dia da primeira 

observação na sala, logo que entrei, um dos meninos veio até mim e falou muito empolgado: 

“Nós somos a turma da experiência, porque fazemos muitas experiências interessantes e 

malucas”.  

A professora Madalena, formada em Pedagogia, trabalha no turno da manhã e é a 

profissional que está há mais tempo nesta EMEI. Em abril de 2012, completa 30 anos de 

trabalho como professora da rede municipal. Trabalhou sempre na educação infantil, primeiro 

em CEI (por um período curto) e depois em EMEI. Antes de ingressar na prefeitura, trabalhou 

por dois anos em escola particular, com ensino fundamental. Planeja se aposentar em 2012, 

pois completa 50 anos de idade e poderá se aposentar com salário integral. Ela conta um 

pouco da sua trajetória: 

“Eu sou a professora que trabalhou mais tempo nessa escola, das que estão aqui hoje. Mas 

tem também a Valéria, que está trabalhando em outra unidade, prestando um serviço. E a 

Isabela, né. Nós entramos todas em 1984 aqui e foi um grupo que foi construindo uma 

história e foi mudando de postura ao longo de todo esse tempo e de toda essa história. 

Crescemos juntas. A maioria desse grupo já se aposentou, eu sou a próxima da lista. Eu sou a 

profissional que eu sou hoje devido ao trabalho construído nessa escola. A sorte que eu tive 

de encontrar pessoas bem competentes mesmo, com vontade de trabalhar. Porque existe essa 

história na rede municipal de que funcionário público não está nem aí, não trabalha. Aqui 

nessa escola nunca existiu isso, porque das pessoas envolvidas todas têm um compromisso 

com a educação. E isso eu acho que tem um valor tão grande. Eu posso me considerar 

privilegiada de ficar aqui tantos anos.” 

Ela considera, de um modo geral, um desafio para o professor de EMEI quando ele 

tem que trabalhar com um número muito grande de alunos (30-35) e ao mesmo tempo dar 

conta de desenvolver o PP da instituição com boa qualidade. Com a “turma da experiência”, 

que é um grupo pequeno, ela conta que seu maior desafio é dar conta de tudo o que as 

crianças trazem. “Porque é um grupo intenso. É tudo intenso na sala. Todos os momentos são 

intensos. É um desafio dar conta de tudo aquilo, porque eles trazem muita coisa, eu tenho que 

organizar e pensar em atividades como devolutiva para eles.” 
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A professora Juliana é responsável pelo turno da tarde e tem formação no Magistério. 

Ela começou sua carreira em uma instituição privada particular de educação infantil e depois 

prestou concurso para a prefeitura. Como não conseguiu conciliar os dois trabalhos, optou por 

seguir carreira pública. Ela conta que logo que entrou na prefeitura sentiu-se desafiada. “Na 

escola particular tem sempre alguém atrás de você que fica falando ‘É isso! Faz isso. Faz 

desse jeito. É assim que você tem que fazer!’. Na prefeitura não, é você e os alunos. É lógico 

que você tem a coordenadora, que está sempre te apoiando, te ajudando, mas eu percebo que 

eu tenho mais autonomia do que na escola particular. Aqui eu tenho que dar as caras e o meu 

trabalho vai aparecer.” 

Juliana considera que seu maior desafio como professora de educação infantil é a 

comunicação com as crianças. Às vezes ela acha que não sabe fazer perguntas que ampliem as 

possibilidades de discussão de um tema com as crianças. “Algumas vezes acho que a 

pergunta vai limitando a resposta. E isso é uma dificuldade minha, essa coisa de lidar com 

essas perguntas. De repente surge um assunto e eu queria dar um jeito para ampliar a 

curiosidade da criança, não podar a criança. Acho que às vezes eu fico perguntando muito o 

“por quê” das coisas para as crianças e elas acabam não sabendo o que responder e isso vai 

limitando a conversa. Essa é uma dificuldade que eu tenho.”  

 

1.4.3.2 Características do cotidiano da EMEI Loris Malaguzzi 

 

Caracterização do entorno e população atendida  

 

Localizada apenas a um quilômetro de distância da EMEI Henry Wallon, a EMEI 

Loris Malaguzzi tem também uma vizinhança de classe média em um bairro com muitos 

recursos. No entorno da escola, estão situadas muitas casas e alguns prédios. A população 

atendida, de acordo com a diretora, é de crianças provenientes de famílias pobres, com mais 

ou menos recursos: “Quanto ao nível socioeconômico eu diria que ela está dividida assim: 

não sei a nomenclatura correta, mas acho que eu tenho aqui o pobre básico, que algumas 

coisas lhe faltam realmente, eu tenho o mediano, e acho que rico, mesmo, nesse momento eu 

não tenho aqui”. 

A diretora acredita que metade das crianças atendidas reside nos arredores da escola. 

O restante mora um pouco mais longe, ou às vezes, bem mais longe, usando a escola como 

“passagem”, pois os pais trabalham pela região. A EMEI também é procurada por aqueles que 

acreditam na boa qualidade do trabalho ali desenvolvido: “A gente tem algumas pessoas que 
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estudaram aqui e agora estão trazendo netos, por acreditar e por conhecer o trabalho que 

aqui existia. Algumas vêm porque ouviram dizer que essa escola era muito boa, então elas 

até vem de lugares não tão próximos, para ficar nessa escola.” 

 

Matrículas e características do atendimento 

 

Os procedimentos para matrícula seguem o padrão da SME e são os mesmos da EMEI 

Henry Wallon.  

No ano de 2011, as crianças estavam divididas em cinco grupos: dois de “Infantil I” 

(crianças de 4 e 5 anos) e três de “Infantil II” (crianças de 5 e 6 anos). Estavam matriculadas 

100 crianças, havendo vaga para mais 50 crianças. Devido ao tamanho das salas (menores que 

da EMEI Henry Wallon), o limite de crianças por grupo é 30. O atendimento também ocorre 

das 8 às 16 horas e cada grupo tem uma professora por turno.    

 

Caracterização do espaço físico e recursos disponíveis 

 

A EMEI Loris Malaguzzi possui um espaço externo amplo, arborizado e com 

equipamentos para as crianças brincarem. Também do lado externo do prédio há um atelier e 

uma casinha, usada como brinquedoteca. A escola conta também com sala de leitura, atelier, 

brinquedoteca, sala de informática, sala de professores, sala para a  coordenadora pedagógica, 

cinco salas de aula, secretaria, sala da direção, refeitório, cozinha, depósito de alimentos, 

refeitório, lavanderia, almoxarifado e banheiros para adultos e crianças.  

Nas fotos abaixo: espaço externo e casinha da brinquedoteca.  
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Tanto nos espaços internos quanto nos externos percebe-se uma grande preocupação 

com questões artísticas e estéticas. Por exemplo, no refeitório estão expostos trabalhos de 

artistas contemporâneos, bem como das próprias crianças. No atelier há plantas e adornos nas 

paredes. As iniciativas estão em consonância com o PP da escola.  

 

   

 

   

 

A equipe administrativa, as professoras e as crianças têm acesso a computadores; essas 

últimas, porém, não fazem uso da Internet. A escola encontra-se bem equipada com livros 

para consulta dos professores, aparelho de DVD, televisão, DVDs, aparelho de som, máquina 

copiadora, impressora e linha telefônica. Não há na instituição jornais e revistas informativas.  

No que diz respeito às medidas de segurança, a EMEI tem um serviço de vigilância à 

noite e nos finais de semana. A escola foi invadida apenas uma vez, há dois anos, em um ato 

de vandalismo, que não resultou em danos à instituição. Há controle da entrada e saída das 

crianças. Geralmente, um agente escolar ou auxiliar técnico abre o portão e acolhe as famílias, 

sendo que estas podem levar e buscar as crianças nas salas. Muitas vezes a diretora ou a 

coordenadora pedagógica acompanha a abertura do portão, garantindo a segurança e o 
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acolhimento às famílias. As famílias autorizam previamente quem está apto a buscar as 

crianças.  

Tratando-se do quadro de funcionários, a EMEI conta com 30 funcionários públicos 

divididos nos seguintes cargos: professor, agente administrativo, agente escolar, diretora, 

coordenadora pedagógica e auxiliar de direção. Os serviços de limpeza e alimentação são 

terceirizados. 

 

Relações com as famílias e a comunidade 

 

A APM, que lida com a questão financeira, trabalha articulada ao conselho de escola. 

A diretora conta que se discutem coletivamente as compras que serão feitas, levando em conta 

as opiniões das famílias e as demandas que surgem no dia a dia da instituição (dos projetos e 

do plano de metas, por exemplo). As reuniões são abertas e toda a comunidade pode 

participar. O número de participantes nessas reuniões costuma variar, segundo a diretora. A 

prestação de contas do dinheiro gasto também fica disponível a todos.  

Além dessas reuniões, as famílias são convidadas a participar da escola em reuniões 

pedagógicas, datas comemorativas e passeios. 

Roberta caracteriza as relações da escola com as famílias como sendo “amistosa, 

receptiva e de respeito mútuo”. Ela acha que a equipe consegue transmitir às famílias a 

proposta pedagógica da unidade e que há uma resposta positiva da comunidade em relação ao 

trabalho desenvolvido. As famílias costumam se sentir à vontade para fazer colocações, 

estabelecendo uma parceria.  De acordo com seu ponto de vista, no entanto, ainda existem 

“algumas arestas a serem trabalhadas com os pais”, principalmente por ser uma população 

de famílias rotativa, que muda a cada dois anos. Ela conta que a escola faz um trabalho 

intensivo de mobilização das famílias, principalmente daquelas que não costumam 

participar: “aquela que a gente manda bilhete e ela diz que não pode, mas a gente não 

desiste e continua sensibilizando, para que venha, para que trabalhe junto e para ter uma 

relação boa, ao mesmo tempo em que possa favorecer essa família que não está tão inteirada 

não só do assunto da escola, mas também favorecendo essa relação que tem com o filho.” 

Isabela, a coordenadora pedagógica, tem uma perspectiva um pouco diferente. Ela 

considera que cada vez mais o relacionamento com as famílias é um desafio para a equipe. 

“Antigamente os pais nem apareciam, deixavam tudo por conta do professor, porque ele era 

o detentor do saber. Diziam que o professor podia até bater na criança, mas agora tudo o 

que o professor faz é questionado. Todo mundo acha que sabe como o professor deveria 
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fazer, então eles vêm dizer o que o professor deve fazer, o que a escola deve fazer. Então às 

vezes é difícil mesmo, dependendo da forma com que você chega nesse pai. Porque você tem 

que escutá-lo, entender o que ele está falando e ler por detrás. E não dá para bater de frente, 

senão ele acha que você não está aceitando. Às vezes os professores não entendem muito 

isso, acham que você está de acordo com o que o pai está falando. E o professor acha que 

você deveria estar do lado dele, em alguma situação. Acho que esse é um trabalho difícil, 

fazer o professor perceber que ele pode ter comido bola em alguma situação e que o pai está 

de olho. E que o pai deve ser ouvido. Mas muitas vezes não é assim. O professor até fez uma 

ação interessante, mas é compreendida pelo pai de uma maneira incorreta. E se ele não for 

com a cara do professor, ele se fecha e não aceita outras colocações. Tenho que fazer essa 

mediação.”  

 

1.5 Procedimentos para análise dos dados 

 

A análise dos dados de entrevistas e documentos foi efetuada por meio do método de 

análise de conteúdo. Este método, proposto por Bardin (1977), consiste na descrição analítica 

e interpretação dos dados. Do conjunto de técnicas proposto por esta autora, Kude (1997) 

acredita que a análise de categorias é a mais utilizada e a mais difundida. Esta técnica, 

resumidamente, consiste em classificar as diversas informações de um texto, segundo critérios 

que permitam organizá-las em categorias de significados. Estas categorias, então, agregam 

elementos com significações semelhantes.   

A análise de conteúdo possui três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados. Na fase de pré-análise acontece a organização dos dados 

propriamente dita. As atividades dessa fase não são estruturadas e a intuição pode ajudar a 

organizar o material. O pesquisador inicia fazendo uma leitura “flutuante”, “deixando-se 

invadir por impressões e orientações”. Em seguida, as leituras vão ficando cada vez mais 

específicas, pois vão surgindo hipóteses acerca do material (BARDIN, 1977).  

Na segunda fase, chamada por Bardin (1977) de exploração, o material é codificado, 

de modo que os dados do texto são sistematicamente transformados em unidades de sentido. 

Trechos dos dados são recortados e agregados em categorias que contemplem o mesmo 

significado. Cada categoria recebe um título genérico que expresse o que a caracteriza.  

A terceira e última fase é a de tratamento de resultados e interpretação. Nesta fase, o 

pesquisador formula inferências e faz interpretações sobre os resultados de seu estudo, 

baseado nos objetivos iniciais. A partir daí, ele deve confrontar suas interpretações e 
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inferências com os pressupostos teóricos que embasam seu estudo, procurando sintetizar os 

resultados (BARDIN, 1977).  

Seguindo os passos propostos pela autora, a análise partiu de repetidas leituras das 

entrevistas, a fim de identificar os diversos significados contidos na fala de cada sujeito. Esses 

significados foram agrupados em categorias preliminares distintas, as quais foram 

reelaboradas e resultaram na construção de categorias que melhor expressassem de forma 

integrada os significados das ideias dos entrevistados. Ao material das entrevistas foram 

relacionados o conteúdo dos documentos estudados e os trechos das observações realizadas. O 

quadro abaixo apresenta as categorias de análise e as subcategorias correspondentes.  

 

Quadro 4 - Categorias e subcategorias de análise 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

PRESCRITO: os documentos 
curriculares oficiais e o projeto 
pedagógico de cada EMEI 

 
1. A influência dos documentos oficiais no cotidiano  
2. O prescrito de cada EMEI: os projetos pedagógicos 
 

PLANEJADO: a atividade de planejar e 
os planos escritos dos professores 

1. A atividade de planejar 
2. O repertório do professor 
3. A importância de planejar 
4. Os planos escritos bimestrais, semanais e/ou diários 
dos professores 

EXPERENCIADO: os grupos e suas 
atividades 

1. Ambientes: planejamento dos espaços e materiais 
2. Rotinas: planejamento dos tempos 
3. Atividades pedagógicas: planejamento dos 
temas/conteúdos, da gestão, dos agrupamentos e das 
possibilidades de expressão das crianças 
4. Outros parceiros: planejamento da interação com a 
família, a comunidade e os outros grupos da instituição 

VIVIDO: documentos, registros, 
memórias 

1. Estratégias de registros usadas pelos professores 
2. Estratégias de registros usadas pela instituição  

 

 

Os capítulos que seguem apresentam a descrição dos dados das categorias analisadas e 

uma discussão, baseada em aporte teórico das mesmas. As categorias serão separadas aqui por 

questões didáticas, uma vez que o prescrito, o planejado, o experenciado e o vivido são aqui 

entendidos como um processo dinâmico, onde cada etapa influencia e é influenciada pela 
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outra. No entanto, pareceu-me interessante aprofundar cada uma delas. Ao final da tese, no 

capítulo de considerações finais, há uma discussão do processo de transposição. 

Antes da apresentação das categorias, pareceu-me fundamental expor dados sobre a 

história da educação infantil na rede municipal de São Paulo, procurando dar foco nos 

documentos curriculares oficiais e no impacto dos mesmos na rede e para os sujeitos 

entrevistados. O capítulo que se segue tem, portanto, como objetivo introduzir a discussão das 

categorias de análise, contextualizando e localizando o cotidiano das escolas pesquisadas.  Ao 

longo do trabalho de campo, ficou evidente que tanto os projetos pedagógicos das EMEIs, 

quanto as práticas ali realizadas foram fortemente influenciados pela própria trajetória da 

educação infantil na rede municipal de São Paulo, justificando assim a necessidade de neste 

texto dar destaque a essa história.  
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2. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: 

DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS 

 

Para introduzir a discussão que desenvolvo ao longo da tese, sobre como o currículo e 

o planejamento são transpostos para o cotidiano das EMEIs, parece-me necessário resgatar a 

história da educação infantil no município de São Paulo. É uma história construída ao longo 

de 77 anos, que evoluiu não só pela expansão do número de unidades e de matrículas, mas 

pela aplicação de diferentes modelos pedagógicos, revisão de concepções e questionamentos 

sobre os objetivos da educação infantil. Muitos documentos curriculares foram publicados e 

refletem as tendências pedagógicas da rede em determinados períodos históricos, estando 

atrelados a eles iniciativas de formação continuada e debates sobre os currículos dentro das 

instituições.  

O objetivo de apresentar essa história se deve principalmente ao fato de ela estar 

onipresente na fala dos entrevistados. Todos parecem carregar um senso de identidade 

profissional muito ligado à própria trajetória da rede, estando as histórias pessoais e cotidianas 

imbricadas a essa história maior, dando-lhe forma e estrutura.  

Desejo contar a história desses documentos prescritivos na perspectiva de quem os 

experenciou, seja por concordar ou discordar com suas ideias. As marcas e influências desses 

currículos estão presentes nos fazeres cotidianos desses professores, no modo como 

concebem, entendem e planejam o processo pedagógico dentro das instituições.  

A primeira parte deste capítulo trata, portanto, da recomposição da história da rede, 

por meio de documentos curriculares e dos depoimentos dos entrevistados. Ao final, será 

explorado o posicionamento dos entrevistados sobre o documento curricular atual da 

prefeitura, explorando a subcategoria de análise “A influência dos documentos oficiais no 

cotidiano”.  

 

2.1 Pré-história dos parques infantis 

 

Em 1896, foi criado o primeiro jardim da infância na cidade de São Paulo, pertencente 

à rede estadual e cujo atendimento era voltado às classes mais favorecidas. Em 1920, a 

legislação estadual estabeleceu que escolas maternais deveriam ser instaladas próximo das 

fábricas, com o intuito de atender os filhos das mães operárias. Tal lei não teve repercussão 

real e o processo de expansão da educação de crianças pequenas foi bastante lento em São 

Paulo até meados dos anos 30. A iniciativa da prefeitura da cidade em assumir a assistência 
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das crianças em idade pré-escolar começou a se estruturar no ano de 1930 e se efetivou com a 

implantação dos três primeiros parques infantis em 1935 (Ipiranga, Lapa e D.Pedro II). Tais 

parques estavam vinculados ao Departamento de Cultura, dirigido, até 1938, por Mário de 

Andrade. Esse departamento foi incorporado à Secretaria de Cultura e Higiene, em 1945 e, em 

1947, houve uma divisão desse órgão em Secretaria de Higiene e Secretaria de Educação e 

Cultura (KUHLMANN JÚNIOR, 2000; KUHLMANN JÚNIOR; FERNANDES, 2008).  

Vários fatores contribuíram e determinaram a instalação dos parques, de acordo com 

as intenções políticas da época. O processo de urbanização e industrialização intenso e 

crescente fez com que a classe proletária aumentasse, sem que houvesse um planejamento de 

moradia e condições básicas sanitárias aceitáveis para essa população. As condições de 

trabalho também eram precárias. Os operários se mostravam insatisfeitos e reivindicavam 

melhores condições de vida para eles e suas famílias. Somada a essa questão social, havia a 

defesa, durante os anos 1930, de uma educação física e higiênica, que pudesse ensinar hábitos 

saudáveis às crianças, promover seu desenvolvimento físico e psicológico e, desse modo, 

reduzir as taxas de mortalidade infantil. “A instalação das praças de jogos para filhos de 

proletários com a tríplice função – nutrir, educar e recrear – resume, então, os anseios dos 

intelectuais que militam no setor da educação e saúde pública, e sua opção pelo atendimento 

das classes populares” (KISHIMOTO, 1985).   

De acordo com Campos Neto (1999, p. 469), a gestão do prefeito Fabio Prado12  

(1934-1938) é marcada por políticas que buscavam a integração social das classes 

trabalhadoras e “pretendiam atender às necessidades das populações urbanas por meio de 

equipamentos públicos, educativos e culturais”. Nesse sentido, os parques infantis apareceram 

como soluções para garantir espaços adequados ao desenvolvimento de crianças e de jovens 

em bairros operários.  

Oliveira (1985) ressalta ainda que o movimento da “Escola Nova”, defendido por 

educadores brasileiros, teve influência na concepção dos parques, uma vez que se propunha a 

disseminação dos espaços para jogos para as crianças, seguindo o modelo de Jardim da 

Infância, proposto por Froebel.  

 

 

 

 

                                                           
12 A lista completa dos prefeitos de São Paulo está disponível no Apêndice G. 
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2.2 A vida nos parques infantis paulistanos 

 

Os parques infantis atendiam crianças de 3 a 6 anos e também de 7 a 12 anos fora do 

horário escolar, e funcionavam de segunda-feira a sábado, das 7h30min às 18h. Aos domingos 

realizavam-se festas com a participação das famílias, a cada semana em um parque diferente. 

Os responsáveis pelas crianças eram em sua maioria professores provenientes do Curso 

Normal, ou do curso de Educação Física. Além desses profissionais, a partir de 1937 foram 

contratados educadores sanitários, para que cuidassem das questões de higiene e de saúde das 

crianças (OLIVEIRA, 1985).  

 

Instalados em bairros operários e com preocupação de educar e cuidar 
através de atividades recreativo-assistenciais, o trabalho junto às crianças e 
adolescentes nos parques, então existentes, envolvia atividades de educação 
física, jogos, música, canto, bailado, trabalhos manuais, biblioteca, festivais 
e mais assistência médica e alimentar, com distribuição de copo de leite e 
frutas. A proposta inicial dos parques infantis era bastante simples: um 
espaço onde as crianças pudessem brincar sossegadas (OLIVEIRA, 1985, p. 
13).  

 

De acordo com Faria (1995; 1999), os objetivos do trabalho nos parques infantis 

estavam baseados nas ideias de Mário de Andrade. Um primeiro objetivo era  trabalhar com 

as crianças questões nacionalistas, que resgatassem a identidade cultural brasileira por meio 

do aprendizado do folclore, dos costumes e hábitos culturais nacionais. Nesse sentido, era 

estimulado o trabalho com jogos de tradição nacional, além de outros universais. Havia 

também o objetivo de trabalhar a expressão artística das crianças, por meio de desenhos, 

teatros, músicas, trabalhos de marcenaria e manuais, e assim por diante. A autora considera 

que essa proposta pedagógica era inovadora, por levar em conta as possibilidades das crianças  

produzirem cultura e por ter como eixo de trabalho a brincadeira.  

Em relação às crianças que não frequentavam a escola primária (entre 3 e 6 anos), a 

proposta do parque não era a de prepará-las para o ingresso naquela instituição, por meio de 

atividades de alfabetização, por exemplo. Mas sim, de proporcionar a elas espaço e 

ferramentas para o desenvolvimento do jogo e da livre expressão.  
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Podemos dizer que esse espaço coletivo de convívio entre crianças (de várias 
idades, meninos e meninas, de origens culturais diversas), entre adultos 
(educadoras sanitárias, instrutoras, médicos, vigilantes, zeladores, mães) e 
entre adultos e crianças pode ter dado origem a uma pedagogia das 
diferenças, uma pedagogia das relações, à qual pretendemos dar 
continuidade e na qual a criança é a protagonista. Dessa forma, a 
preocupação com a educação no PI ultrapassa a da “escola primária” da 
época, já que esse não desconsiderou as formas não-científicas de produção 
do conhecimento, como a arte, o folclore e o conhecimento espontâneo da 
criança, construído através dos jogos e das trocas entre as crianças e entre 
elas e os adultos (FARIA, 1999, p. 69).  

 

No ano de 1942, o município de São Paulo contava com sete Parques. No período de 

1945 a 1947, várias mudanças ocorreram, no sentido de proporcionar experiências 

diversificadas às crianças. Por isso, o quadro de pessoal sofreu a inclusão de outros 

profissionais: educador musical, médico e dentista. As professoras, chamadas de 

“recreacionistas”, eram divididas em dois grupos: as que trabalhavam com as crianças de 3 a 

6 anos (jardineiras) e as que trabalhavam com aquelas acima de 7 anos (educadoras). A 

grande expansão dos parques aconteceu entre 1947 e 1955, de 9 unidades para 50. Foram 

criados também “recantos infantis”, que funcionavam em áreas abertas e livres, para 

promover a recreação de crianças de 3 a 12 anos. “Recreios infantis” também foram 

implementados com o mesmo objetivo, em bairros afastados do centro da cidade. Até 1974, a 

cidade de São Paulo contava com 109 Parques e Recreios infantis. Além disso, os parques 

infantis se expandiram tanto para o interior do estado de São Paulo quanto para outros 

estados, como o Distrito Federal, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Recife e Rio Grande do 

Sul (OLIVEIRA, 1985; KUHLMANN JÚNIOR, 2000; SÃO PAULO, 2010). 

No período de 1947 a 1957, a Divisão de Educação, Assistência e Recreio manteve a 

publicação de um Boletim Interno direcionado aos parques infantis e às outras instituições 

vinculadas a essa divisão. Essa publicação foi veiculada justamente no momento de expansão 

dos parques e tinha como um de seus objetivos a apresentação de propostas pedagógicas para 

o trabalho com as crianças (KUHLMANN JÚNIOR; FERNANDES, 2008).  

 

2.3 Dos parques às EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) 

  

Paralela à história dos parques, desenvolvia-se a educação primária em São Paulo. 

Responsabilidade do Estado e não do município até o ano de 1956, as escolas primárias não 

atendiam as demandas de matrícula e, ainda assim, tinham classes lotadas, com condições de 

funcionamento muito desiguais. Isso virou motivo para reivindicações crescentes da classe de 
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trabalhadores que crescia cada vez mais na cidade de São Paulo. Nas décadas de 1940 e 1950, 

tal tema entrou em pauta nas campanhas eleitorais, mas as soluções populistas buscadas pelos 

políticos agravavam ainda mais a disparidade social. Por exemplo, com a criação de 

convênios escolares entre o município e o estado e com a ampliação da rede física, a situação 

não melhorou (CAMPOS, 1982).  

Ao mesmo tempo em que aumentava a população da cidade, também crescia a 

arrecadação da prefeitura, não havendo mais justificativa  para a precariedade do atendimento 

escolar. Até que em 1956 foi criado o “Sistema de Ensino Municipal”.  

 
Frente à situação extremamente séria de falta de vagas, agravada pelos anos 
de desentendimento entre o governo estadual e municipal, é proposto um 
projeto que prevê que quando houvessem 40 crianças analfabetas entre 7 e 
12 anos, não matriculadas em escolas estaduais, e a existência de local 
apropriado, a prefeitura pagaria um professor (...) e seria formada uma classe 
de primário. Depois do decreto que criava o sistema de ensino municipal, 
seguiram-se outros que criaram classes e escolas (CAMPOS, 1982, p. 26).  

 

O advento e a obrigatoriedade do Ensino Municipal fez com que os parques infantis 

perdessem sua força política. Os parques, aos poucos, passaram a restringir o seu atendimento 

à faixa etária pré-escolar. Nos anos seguintes, poucos parques novos foram criados. Em 

contrapartida, classes de ensino pré-primário foram implantadas nos parques, com o intuito de 

preparar as crianças para a escolarização posterior. A ênfase do trabalho passou a ser 

educativa e não mais assistencial e médica. Havia uma preocupação premente com a 

prontidão das crianças para a alfabetização, sendo que o caráter lúdico, espontâneo e 

cooperativo das atividades que outrora eram realizadas não era mais valorizado (OLIVEIRA, 

1985).  

A criação de classes de ensino pré-primário modifica substancialmente o 
caráter da intencionalidade educativa que até então caracterizava os Parques 
Infantis em São Paulo, pois ao criá-las enfatiza-se o recinto da “sala de aula” 
em detrimento do espaço ao ar livre e das atividades que neste se podem 
propor. (...) A partir de então, inicia-se de fato um processo de escolarização 
preparatória para o 1o Grau (hoje Ensino Fundamental), atribuindo à 
educação infantil o papel de contribuir para evitar o fracasso escolar na etapa 
subsequente de escolarização através de sua adaptação à rotina escolar. Este 
processo perdura pelo menos até meados da década de 1980. (RAMIRES, 
2008, p. 141, grifos do original).  

 

Esse caráter preparatório do ensino pré-primário está explicitamente colocado em 

documentos curriculares desse período, como o “Programa de atividades para a educação pré-

escolar”, de 1971 e o “Plano para pré-escola”, de 1972. É declarado como objetivo da pré-

escola a integração entre as atividades dos Parques e o currículo da Primeira Série. Na 
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verdade, a proposta que se coloca é a de antecipar os programas do Primeiro Grau, focando na 

preparação para o processo de alfabetização e deixando em segundo plano as atividades de 

recreação, brincadeira, música, artes e educação física (KUHLMANN, 2000).  

Esse modelo pedagógico para a educação pré-escolar estava baseado em teorias de 

privação cultural, que concebiam a pré-escola como possibilidade compensatória para 

crianças pobres. A preparação para o Primeiro Grau parecia necessária devido ao grande 

número de crianças que repetiam ou evadiam nos primeiros anos de escolarização. A 

educação compensatória na pré-escola deveria atuar no sentido de evitar o fracasso escolar 

posterior dessas crianças (KRAMER, 1982).  

Oliveira (1985) também afirma que o caráter preparatório que a pré-escola assumiu na 

década de 1970 fez com que houvesse uma maior valorização social de sua importância no 

sentido de prover uma educação compensatória às crianças de classes populares, seguindo a 

ideia de que o Estado deveria suprir a carência de estímulos intelectuais dessas crianças. 

Prova disso é que no início dos anos 70, foram criadas 188 classes de ensino pré-primário, 

durante os governos Paulo Maluf e Figueiredo Ferraz. Em 1972, a faixa etária das crianças 

nos parques é restrita a três a sete anos. Isto porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1971 (BRASIL, 1971) instituiu a obrigatoriedade do ensino de 1˚ Grau dos sete 

aos 14 anos.  

No ano de 1974, durante o governo de Miguel Colassuono, foi publicado o documento 

“Currículo pré-escolar”. De acordo com Ramires (2008), pela primeira vez em um documento 

da rede duas concepções aparecem sobre a educação pré-escolar: a de que ela tem suas 

especificidades e é um direito da criança. Ainda assim, é afirmada novamente a importância 

preparatória e compensatória da pré-escola. A teoria de Jean Piaget é colocada como 

fundamento desse currículo, na medida em que postula-se que cabe ao professor permitir que 

a criança explore os elementos do ambiente na construção de seu conhecimento. Por outro 

lado, a autora acredita que o documento se contradiz quando estabelece objetivos específicos 

a serem atingidos pelas crianças em relação aos aspectos biológicos, psicológicos e 

socioculturais, entendidos como parte do processo de desenvolvimento integral da criança. 

Em 1975, os parques, recantos e recreios infantis passaram a ser denominados Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs). Nesse mesmo ano, a denominação dos 

profissionais que trabalhavam nas EMEIs foi mudada de “educador recreacionista” para 

“professor de educação infantil”, sendo exigido por lei desses profissionais o diploma de 

Segundo Grau, com habilitação em Educação Pré-primária. Também foi criado o cargo de 

“orientador pedagógico” de educação infantil. Houve uma preocupação cada vez maior em 
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prover às EMEIs elementos para orientar o trabalho pedagógico, de modo que, além da 

presença dos orientadores pedagógicos nas unidades, a SME passou a promover iniciativas de 

formação continuada a partir de 1978. Em relação ao atendimento da demanda, observa-se, ao 

final dos anos 1970, um aumento significativo no número de unidades pré-escolares e na 

implantação de classes de pré-escola nas escolas municipais de Primeiro Grau. A grande 

demanda por vagas fez com que o atendimento integral passasse a ser feito em período 

parcial13 a fim de possibilitar a frequência de mais crianças às EMEIs (OLIVEIRA, 1985; 

RAMIRES, 2008).  

 

2.4 Anos 1980: Do caráter preparatório à busca de um currículo próprio 

 

Como complemento ao “Currículo pré-escolar” de 1974, em 1980 foi lançado o 

documento “Programação específica de educação infantil”. O que eram chamados “aspectos” 

passam a ser designados como “áreas”. Para cada uma delas (linguagem, perceptivo-motora, 

motricidade geral, integração sensório-motora, habilidades sociais e habilidades conceituais) 

existem objetivos a serem alcançados e atividades sugeridas. Ainda que postule que cada 

EMEI deve ter o seu próprio currículo, o documento é bastante diretivo em relação ao 

processo pedagógico, sob a assunção de que é necessário que as escolas sigam um modelo, já 

que fazem parte de um mesmo sistema (RAMIRES, 2008).  

Durante a gestão de Mario Covas (1983 a 1985), de acordo com Ramires (2008), 

iniciou-se um processo de mudança dos objetivos propostos para a educação infantil. Houve 

uma preocupação em se demarcar as especificidades dessa etapa, desvinculadas de uma mera 

preparação para o ensino fundamental ou de uma educação apenas compensatória e/ou 

assistencialista. Isso está bastante evidente no documento lançado em 1983 “Ações 

Prioritárias- Integração EMEIs. – EMs. – 1as e 5as séries”, ainda que ele enfatize o caráter 

preparatório da pré-escola.  

A década de 1980 pode ser entendida como um período marcado por oscilações nas 

concepções pedagógicas, se por um lado se queria fugir das práticas dos Parques Infantis 

consideradas de caráter assistencialista, recreacionista e meramente lúdico, por outro havia 

uma insatisfação em submeter as crianças a uma massiva preparação para a Primeira Série do 

Primeiro Grau. Na publicação “Escola Municipal” de 1984, percebe-se claramente 

questionamentos em relação à dimensão pedagógica da pré-escola: 

                                                           
13 Como forma de suprir a demanda, desde aquela época até os dias atuais, algumas EMEIs de São Paulo 

trabalham com até três turnos diários de atendimento. 
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Durante muito tempo prevaleceu nas EMEIs a tradição do “jardim da 
infância”, de um espaço onde a recreação, o brinquedo e a livre expressão 
das crianças deveria ocorrer. A educação pré-escolar era vista nesse contexto 
como mais informal, desestruturada, sendo os objetivos educacionais 
alcançados indiretamente, através do conjunto de atividades realizadas com 
as crianças. Não havia uma preocupação tão grande em colocar as crianças 
em ambiente de sala de aula e a realizar exercícios com lápis e papel. 
Paulatinamente, essa última tendência começou a se manifestar no Terceiro 
Estágio, com as crianças de 6 anos e com as classes de prezinho. (...) A 
preocupação com o pedagógico, entendido dessa maneira, levou a uma 
pressão grande sobre a produção da criança (por exemplo, pastas de 
materiais mimeografados), e à exigência do planejamento em forma de 
objetivos ligados a atividades específicas, como preparação para a Primeira 
Série (SÃO PAULO, 1984, p. 41-42).  

  

Fica evidente nesse artigo que já se formava a ideia ainda rudimentar de uma proposta 

para a Educação Infantil que integrasse o cuidado e a educação por meio da brincadeira, que 

seria o mote da LDB de 1996. Anita, a supervisora da DRE, relembra esse momento: 

“Quando eu entrei na rede como professora, em 1984, era uma época em que se achava que 

as experiências dos Parques Infantis tinham sido somente assistencialistas, que nós tínhamos 

que nos distanciar dessa experiência e que tínhamos que buscar o trabalho pedagógico. E 

naquele momento o que era o trabalho pedagógico? Era se aproximar do ensino 

fundamental. Eu enquanto professora vivi isso. Se eu fosse ser professora hoje, eu seria uma 

professora muito diferente da professora que eu fui em 84, 85. Com os textos que eu já li, com 

minhas experiências, eu seria professora de outra forma. Eu fui professora em uma EMEI 

que tinha sido parque infantil. Então, na época em que eu trabalhava lá como professora, eu 

não tinha dimensão da importância histórica que tinha aquela escola. Hoje eu tenho essa 

dimensão da importância história que aquela escola teve e tem para a rede. Mas mesmo 

como professora, eu me angustiava, porque a gente tinha que trabalhar exercícios visio-

motores, tinha que trabalhar com alfabeto. E que ainda as pessoas trabalham e que às vezes, 

tendo um espaço maravilhoso... Porque nós estávamos vivendo um momento, em que era 

muito mais importante a criança ficar na sala, sentada na mesa, fazendo exercícios visio-

motores, do que fazer atividades nos espaços externos, muitas vezes maravilhosos, permitindo 

que as crianças brincassem, que fizessem jogos simbólicos. Isso era relegado a segundo 

plano e as atividades visio-motoras eram vistas como mais importantes. As atividades 

preparatórias para a alfabetização eram mais importantes do que essas outras atividades.”  
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Vindo ao encontro dessas ideias, a coordenadora pedagógica Michele (EMEI Henry 

Wallon) refere: “Há 30 anos, os documentos estavam tão fora da realidade, antiquados, e era 

tudo adequação para a educação infantil do que se propunha para o ensino fundamental. E 

você só dava conta mesmo. E os professores do ensino fundamental falavam quais eram os 

requisitos que a criança deveria ter para chegar ao ensino fundamental. O foco não era 

conhecer a criança, e sim determinar o que ela tinha que ser. Você ficava estudando como 

ela tinha que aprender, o que você achava que ela tinha que ter. Os materiais daquela época 

diziam isso: determinavam o que era considerado importante para a criança. Atualmente a 

gente tem um material que orienta você a parar, observar a criança e ouvi-la. Mas não só a 

ouvi-la, a saber  o  que você faz com aquilo que você ouviu”. 

Ao final do ano de 1985, foi lançado o documento “A Pré-Escola que queremos – 

Programa de Educação Infantil”, com influência piagetiana, que expressa a intenção de 

romper com concepções assistencialistas e preparatórias, valorizando o caráter pedagógico da 

educação infantil. A criança é concebida como sujeito ativo na construção de seu 

conhecimento, sendo o professor responsável por prover um ambiente estimulante.  Busca-se 

uma proposta curricular para a EMEI que  

 

considere e valorize os conhecimentos prévios das crianças, procure ampliá-
los, busque desenvolver nelas atitudes de curiosidade, observação e crítica 
com vistas à conquista de sua autonomia e propicie uma relação educador-
educando fundamentada em uma base afetiva que se expressa pelo 
conhecimento e respeito às necessidades e interesses da criança (RAMIRES, 
2008, p. 175). 

 

Em 1986, Jânio Quadros assumiu a prefeitura e mandou recolher e proibir a proposta 

curricular da gestão anterior, e em 1987, houve a publicação de um novo documento: 

“Proposta de Programação de Educação Infantil”. Todo o embasamento teórico da proposta é 

feito em Piaget, havendo a descrição das etapas de desenvolvimento, segundo esse autor. O 

principal foco de trabalho na educação infantil é caracterizado pelo desenvolvimento dos 

conhecimentos lógico-matemáticos, sendo que o processo de aquisição da linguagem oral e 

escrita é totalmente negligenciado.  

 

2.5 Anos 90: o currículo como construção coletiva 

 

Durante a gestão de Luiza Erundina (1989-1992), Paulo Freire assumiu a gestão da 

SME, seguido de Mário Sérgio Cortella, e houve uma grande mudança no panorama da 
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educação infantil na cidade de São Paulo. Passou-se a valorizar o processo de construção 

coletiva de propostas para a educação, por meio da participação efetiva dos sujeitos 

envolvidos. Neste período, foi estimulada a formação nas EMEIs dos Conselhos de Escola. 

Também, foi salientada a importância de cada EMEI construir o seu projeto pedagógico, com 

a participação de toda a comunidade escolar na busca de estabelecer sua identidade 

pedagógica. Criaram-se grupos de formação dentro das unidades, assegurando aos professores 

horas de estudo em sua jornada semanal de trabalho. 

As ações desse governo estão de certa forma sintetizadas no documento “Reorientação 

Curricular das Escolas Municipais de Educação Infantil – 1989 - 1992”, cujo objetivo não era 

entregar aos professores um programa, com conteúdos e atividades, mas problematizar com as 

escolas a questão do currículo, através do estudo crítico da realidade de cada instituição. Para 

a elaboração do documento, foram recolhidas as reflexões dos profissionais durante os grupos 

de formação, mas também houve a preocupação em escutar as famílias e as crianças. A 

organização dessa discussão em um documento único visou apresentar o estado de 

conhecimento daquele grupo sobre a educação infantil naquele momento e dar continuidade 

ao diálogo sobre currículo entre SME, EMEIs e comunidades. “Em 89 dizíamos que não 

ofereceríamos uma proposta pronta, mas que estávamos dispostos a construí-la juntos. 

Acreditamos que esse texto é o resultado do trabalho que construímos junto, até aqui. Que ele 

tenha continuidade!” (SÃO PAULO, 1992, p.5). 

De certa maneira, as discussões desse documento tiveram uma continuidade até os 

dias atuais. Passados 20 anos, tanto esse documento quanto as propostas dessa gestão parecem 

ainda ter um impacto muito grande na rede. Os sujeitos dessa pesquisa referem que a gestão 

de Luiza Erundina marcou o início de uma grande mudança de orientação pedagógica para as 

EMEIs e que segue inspirando suas práticas até hoje.  

“A experiência construtivista no governo da Luiza Erundina teve um grande impacto na rede 

e de algum modo mudou a cabeça das pessoas, fez com que elas se posicionassem em relação 

as suas práticas. Depois desse governo, nenhum outro se posicionou tanto acerca de uma 

proposta pedagógica”. (Nadine, diretora, EMEI Henry Wallon) 

Gostaria aqui de apresentar alguns elementos dessa proposta, que marcam o seu 

caráter democrático e inovador.  
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Quadro 5 - Síntese das concepções do documento “Reorientação Curricular das Escolas 

Municipais de Educação Infantil (1989-1992)” 

 

Objetivos do documento 
"Organizar os conhecimentos sobre a escola de educação 
infantil e dimensionar as possibilidade de trabalho com as 
crianças de 4 a 6 anos na construção do conhecimento, 
tendo em vista sua formação como cidadão crítico”. (p.5) 

Concepção de educação infantil 

“A escola de educação infantil tem uma função 
pedagógica e deve tomar a realidade e os conhecimentos 
infantis como ponto de partida, ampliando-os e 
organizando-os através de um trabalho significativo, 
planejado e consistente” (p. 20) 

Concepção de criança 

 “Ao pensar numa escola de educação infantil para as 
camadas populares, não podemos supor uma criança 
abstrata, mas temos que levar em conta suas condições 
materiais de vida, não para comparar essa criança a uma 
suposta ‘criança modelo’ (concebida pela ideologia 
burguesa), desembocando em uma educação 
compensatória, mas para concretizar a educação que 
interessa à criança dessa camada social" (p. 11). “É 
preciso, portanto, conhecer a criança com quem 
trabalhamos e essa criança é muito mais do que um 
conjunto de características definidas pela idade. É um ser 
social, pertence a um extrato dessa sociedade, compartilha 
de sua cultura e vive em um determinado tempo histórico” 
(p. 20).  

Teoria de aprendizagem de base Vygotsky 

Concepção de currículo 

“É preciso ter claro que a escola e seu currículo deveriam 
responder às necessidades sociais.” (p.7) "Numa visão 
mais abrangente, currículo é tudo o que acontece na escola 
e que afeta direta ou indiretamente o processo de 
transmissão, apropriação, ampliação, construção coletiva 
do saber. Envolve um conjunto de elementos e concepção 
que vão desde os aspectos físicos até o conjunto de 
agentes internos e externos que interferem na escola". (p. 
17).   “O currículo, nessa perspectiva, não está dado, 
pronto; ao contrário, ele vai se construindo, no dia a dia, 
impulsionado pelo movimento das próprias crianças na 
sua busca de significação e compreensão do mundo” (p. 
25).  
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Sobre o planejamento 

 “Essa forma de trabalhar exige um planejar e replanejar 
constantes, um registro sistemático das ações 
desenvolvidas e uma leitura perspicaz que permitirão aos 
educadores envolvidos descobrir o que a criança já sabe e 
os conhecimentos que precisa desenvolver” (...)  “A ação 
docente, embasada em um plano de trabalho construído 
coletivamente, para se concretizar requer de cada 
professor planejar com antecedência como vai ser 
desencadeado o processo com os alunos, registrar a ação, 
refletir sobre sua prática, tomar decisões sobre as ações 
subsequentes” (p. 25). 

Papel do professor 
 “Consideramos fundamental que o professor não seja um 
expectador da aprendizagem/construção da criança, mas 
que seja um observador atento e que tenha intervenção 
planejada” (p. 35).  

Organização do conhecimento = proposta curricular 

Eixo de trabalho = linguagem 

“O eixo do trabalho na educação infantil é a constituição 
da linguagem da criança e a formação de seu pensamento” 
(...) “A linguagem é um instrumento fundamental na 
orientação da ação, na construção do conhecimento, na 
constituição do pensamento, na organização das 
experiências” (p. 26).  

Organizador do currículo: jogo 

“O jogo, por caracterizar bem a dimensão do que é próprio 
da criança, se constitui num organizador do currículo na 
EMEI” (p.28). “Na rotina da EMEI, o jogo precisa ter um 
lugar garantido, mas não só como uma atividade 
recreativa. O jogo, sendo um organizador do currículo, 
precisa estar inserido no conjunto de trabalho com as áreas 
do conhecimento” (p. 31) 

Organizadores do currículo =                            

4 áreas de conhecimento                                       

1- Linguagem 

“A alfabetização significa a construção de um sistema de 
representação que evolui historicamente e não deve 
privilegiar a codificação e decodificação de sinais 
gráficos. A oralidade, o gesto, o jogo, a escrita 
apresentam-se como conteúdos fundamentais a serem 
trabalhados na construção da identidade da criança, no 
resgate de sua experiência, no seu desenvolvimento 
afetivo e cognitivo. Enfim, no seu processo de 
alfabetização enquanto leitor e escritor do mundo e da 
história”. (p.32) “Além da linguagem oral e escrita é de 
fundamental importância o trabalho com a música, dança, 
teatro, expressão corporal e artes visuais” (p. 35).  

2- Ciências Sociais 

“É preciso garantir que o espaço da escola seja 
aproveitado para discutir a dimensão das relações sociais 
que se estabelecem no interior e fora de seus muros. (...) 
Compreender as transformações dos fenômenos sociais 
não é uma tarefa simples, mas é fundamental para que a 
criança construa a sua identidade. Esse trabalho envolve a 
recuperação do cotidiano, do que lhe é mais próximo, 
concreto e afetivo”. (p. 37).  
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3- Ciências Naturais 

“A escola de educação infantil deverá ser um espaço onde 
a criança possa ir gradativamente integrando e 
transformando as explicações mágicas e sincréticas que 
formula a respeito do mundo, a partir da realidade 
cotidiana, no conhecimento sistemático e universal 
produzidos pelas diferentes ciências” (p.40). 

4- Matemática 

 “Considerando o conhecimento matemático como um 
produto social, a nossa opção por uma metodologia que 
favoreça a interação se faz clara, pois a interação é 
indispensável para que a criança se desenvolva e se 
organize no contexto social em que vive. (...) Entendemos 
que na educação infantil, o trabalho com a matemática 
deve possibilitar a organização dos conhecimentos que a 
criança já tem e ampliá-los” (p.42).  

Interdisciplinaridade 

 “O trabalho interdisciplinar na educação infantil deve 
partir da curiosidade das crianças e ir construindo-se em 
objetos de estudo. Um evento significativo da escola e/ou 
comunidade; uma situação presenciada ou vivida; um 
fenômeno observado; um passeio pelas redondezas da 
escola; um fato trazido pelo professor que interessou às 
crianças... são exemplos que exigem uma percepção atenta 
do educador, no sentido de redimensionar os fatos na 
busca de respostas às perguntas das crianças, 
desencadeando um estudo cuja fonte de pesquisa são as 
diferentes áreas do conhecimento” (p. 49) 

 

 

O primeiro aspecto que gostaria de destacar nesse documento é a concepção de ser 

humano como sujeito histórico, que se constitui socialmente por meio da linguagem. Esse 

ponto de partida, claramente vygotskiano, influencia a próprio formato do documento. Após a 

apresentação e a introdução, há um capítulo intitulado “As marcas do processo histórico”, que 

resgata todo o histórico das EMEIs, explicitando uma a uma as propostas curriculares dos 

governos anteriores, por entender que “essas programações foram deixando suas marcas” 

(p.16) nos professores, ao mesmo tempo em que eles construíam a história da educação 

infantil na rede. Não há, portanto, a negação do passado, pelo contrário, ele é exposto na 

tentativa de assumir uma postura própria, contemporânea.  

Vindo ao encontro dessa ideia, Anita, supervisora da DRE, considera que na década de 

1990 aconteceu um resgate das experiências dos Parques Infantis, que passaram a ser 

entendidas e valorizadas pelos profissionais da rede.  

“Na década de 90, mais ou menos, que começamos a perceber a importância dos parques 

infantis. Que não seríamos iguais a eles, mas que os parques infantis tinham muitas coisas 
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que deveríamos recuperar. Como, por exemplo, a questão da brincadeira. Acho que isso foi 

um grande avanço para a rede”. 

Nessa proposta curricular, a criança de classe popular não é vista como um ser 

“carente, abandonado”, que deve ter uma educação que supra suas carências e que compense 

a falta de estímulos de sua família e comunidade, mas como alguém “inteligente, curioso, com 

uma maneira própria de interpretar o mundo, e que apesar de condições sociais adversas pode 

se desenvolver e aprender”. Há uma intenção clara de romper com a perspectiva 

compensatória e assistencialista que tinha caracterizado a trajetória da educação infantil até 

então (SÃO PAULO, 1992, p. 12 e p. 20). 

O documento também abandona a ideia de que o foco da educação infantil seja a 

preparação para o ensino fundamental, direcionando para a construção do conhecimento por 

meios das próprias experiências e bagagem das crianças, por meio do jogo e de observação da 

natureza, do cotidiano, das expressões culturais. Apesar de não focar no planejamento, já traz 

a ideia de que ele deve ser um processo remissivo, no qual a prática vivida e registrada serve 

como reflexão para o plano futuro. 

Madalena, professora da EMEI Loris Malaguzzi, conta como essa proposta mudou os 

rumos de sua carreira: 

“A minha formação foi aquela do ensino tradicional, era fazer babebibobu, coordenação 

motora, aquelas coisas. Eu trabalhei muito nessa escola, dessa forma. Quando a Luiza 

Erundina assumiu como prefeita foi um grande boom da educação dentro da prefeitura. Acho 

que eu comecei a ver a educação de outra forma. Nós estudamos muito o documento de 

reorientação curricular e foi a partir daí que a gente começou a olhar a educação de outra 

forma e a mudar mesmo a prática. Naquela época eu acho que eu era até um pouco imatura 

para compreender algumas coisas. Tinham coisas que eu não concordava, muitas, aliás. Mas 

agora eu percebo que era falta de conhecimento e imaturidade. Eu já penso diferente agora, 

em relação a algumas coisas que eu não concordava na época. Uma coisa que eu não 

concordava era com a questão da escrita. Eu me lembro que a coordenadora pedagógica 

trouxe uma pessoa aqui, nossa está tão vivo na minha memória, para falar sobre a proposta 

de escrita da Emilia Ferreiro, não lembro o nome dela. A moça falava da criança escrevendo 

tudo errado e eu pensava: ela é maluca. Imagina se eu não vou ensinar o babebibobu. Como 

eu não vou corrigir? Como eu vou deixar ela escrever daquele jeito? E hoje eu vejo que é 

diferente. Hoje eu acredito nessa proposta de escrita. No começo foi difícil, eu tive que 

estudar muito. Comecei a comprar livros da Emilia Ferreiro.”  
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Tanto Aline, professora da EMEI Henry Wallon, quanto Isabela, coordenadora 

pedagógica da EMEI Loris Malaguzzi, acreditam que os profissionais que participaram desse 

movimento de reorientação curricular construíram uma base sólida de conhecimentos e que os 

documentos das gestões seguintes não tiveram tanto impacto no processo de formação e 

reflexão dos professores.  

“Na época que o PT esteve no poder, com a Luiza Erundina, que o secretário era o Paulo 

Freire, nós tivemos muitos cursos maravilhosos. Aí eles entraram mesmo com as teorias do 

desenvolvimento, que não adianta você trabalhar sem saber o que a criança precisa, o que 

ela tem de característica. Isso tem que estar muito claro para um professor que trabalha com 

educação infantil. Qualquer professor, até universitário, tem que ter clara essa teoria do 

desenvolvimento, ele tem que saber quem são os alunos, com quem você está lidando. Então 

aquele professor que se apropriou, que se fundamentou, criou uma base legal de 

conhecimentos. Bom, quando a gestão do PT terminou foi uma coisa muito ruim, porque cada 

gestão vinha com uma proposta diferente. E se você não tinha uma boa base de 

conhecimentos, acabava trabalhando conforme a moda.” (Aline, professora, EMEI Henry 

Wallon) 

“O único documento na rede que as professoras tinham na mão foi organizado na 

época da Luiza Erundina. Reorientação curricular para educação infantil. Foi entregue para 

cada professor, feito um trabalho preliminar, foi feito seminário, foi discutido, depois foi 

devolvido para a rede esse trabalho. E quem passou por aquela formação naquele período 

tem uma visão um pouquinho diferenciada. As pessoas que foram entrando, como várias 

administrações, foram fazendo documentos; não foram documentos que realmente tiveram 

um curso posterior, eu acho que não tiveram impacto grande, não. Porque a gente pergunta 

para os professores e eles nem sabem muito bem qual é. não conhecem.” (Isabela, 

coordenadora pedagógica, EMEI Loris Malaguzzi) 

Como os documentos que se seguiram não foram nem sequer mencionados pelos 

entrevistados, farei uma apresentação breve dos mesmos e de suas trajetórias, para ao final 

lançar foco sobre o documento curricular da gestão atual e o posicionamento dos sujeitos em 

relação a ele.  

As propostas das duas gestões seguintes (Paulo Maluf e Celso Pitta), entre 1993 e 

2000, segundo Ramires (2008) não tiveram muita popularidade entre os profissionais das 

EMEIs. Logo no início da gestão de Maluf, houve uma valorização da aplicação de processos 

de gerenciamento organizacional à educação, cujo objetivo era a implantação de um programa 

de “Qualidade total” nas escolas. Essa proposta não teve ressonância nas EMEIs. O 
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documento “Organizadores de área na educação infantil”, lançado em 1996, reimpresso em 

1998 e em voga até 2000, retoma o caráter diretivo dos documentos da década de 1970, com 

atividades específicas para cada uma das dez áreas a serem trabalhadas com as crianças.  

 

2.6 Anos 2000: a história contemporânea 

 

Durante a gestão de Marta Suplicy (2001-2004) não foi publicado nenhum documento 

curricular específico para a educação infantil. A ideia era retomar o movimento de 

reorientação curricular, como um processo permanente e promover discussões por meio de 

programas de formação continuada e de duas publicações que tinham por objetivo instaurar o 

diálogo com os profissionais da rede, foram elas: “Cadernos temáticos de formação” e a 

revista “EducAção”.  

O segundo número dos “Cadernos temáticos de formação” teve como foco a educação 

infantil, sendo intitulado “Construindo a pedagogia da infância no município de São Paulo”. 

O propósito de tal documento era o de reafirmar  

 
o compromisso de fomentar e ampliar as reflexões em torno da temática da 
Cultura da Infância. Faz-se necessário lembrar que a Pedagogia da Infância 
que defendemos está comprometida com um currículo que considera a 
leitura de mundo, letramento, a diversidade cultural, de gênero, sexual e 
étnico-racial (SÃO PAULO, 2004, p.3). 

 

A publicação é um apanhado de textos de palestrantes que haviam participado de uma 

ação de formação que envolveu as equipes pedagógicas das Coordenadorias de Educação das 

subprefeituras. O princípio básico que norteia os artigos é o do protagonismo infantil, sendo a 

criança concebida como produtora de conhecimentos e de cultura própria, que tem capacidade 

de se expressar usando diversas linguagens. 

Além das publicações, muitas foram as ações de formação desse período, que 

caracterizaram um movimento intitulado por Valverde (2007) como “construção da pedagogia 

da infância”. De acordo com essa autora, quatro concepções foram exploradas nas ações de 

formação: a cultura da infância e as culturas infantis; a especificidade da educação de crianças 

de zero a seis anos; o perfil do(a) educador(a) da criança de zero a seis anos e a pedagogia da 

infância.  

A DOT - Educação Infantil teve como mote, nos seus movimentos de 
formação, resgatar a criança como produtora de cultura, entendê-la como 
nascida em um ambiente letrado que interage com o mundo, decodificando-
o, transformando-o por intermédio das múltiplas linguagens. (VALVERDE, 
2007, p. 42). 
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Afirmando a especificidade da educação infantil, iniciou-se um forte debate na rede, 

que também se consolidou nos espaços acadêmicos a nível nacional, sobre a necessidade de 

trabalhar o processo de letramento com as crianças na educação infantil sem o objetivo de 

alfabetizá-las. Isso reforça a tendência de conceber a educação infantil como uma etapa com 

características e propósitos próprios, e não como um tempo de mera preparação para o ensino 

fundamental.  

Dois outros fatores tiveram impacto no atendimento das EMEIs nesse período. 

Primeiro a inserção das creches no sistema de educação e depois a inclusão de pessoas com 

deficiência em todas as etapas de ensino.  

Em 2002, o decreto n. 40.268 estabeleceu que a nomenclatura “creche” fosse 

substituída por “Centro de Educação Infantil” (CEI), sendo que essas instituições, que 

atendiam crianças até 3 anos de idade, passaram a integrar a rede municipal de educação, 

deixando de ser responsabilidade da Secretaria de Assistência Social (SAS) (SÃO PAULO, 

2010). 

Para a supervisora da DRE, essa inserção das creches no sistema educacional foi um 

grande avanço para a rede e trouxe muitos benefícios, não só para as crianças atendidas nos 

CEIs mas também para as EMEIs.  

“Acho que isso teve uma influência positiva para toda a educação infantil, não só para as 

creches mas também para as EMEIs. O modelo da EMEI era muito vinculado ao ensino 

fundamental. As salas eram e são organizadas com mesas e cadeiras. Com a vinda dos CEIs, 

começou a se pensar a mobilidade nos espaços. Até brincava com as equipes e dizia: os 

móveis são móveis, até o próprio nome diz, você pode levar de um lado para o outro. Porque 

se você tirasse as mesas e cadeiras da sala, para o professor já era um horror. Não é que 

tenha que se tirar todas as mesas e cadeiras, não é um radicalismo. Mas é possibilitar 

também um ambiente de sala, onde você tenha a presença de brinquedos, de tapetes, 

almofadas, e as mesas para quando você precise fazer alguma atividade na mesa, como apoio 

de escrever, ou fazer alguma atividade que você precise da mesa. Isso eu acho que é um 

avanço, e você vê muitas unidades que já pensam nessa reorganização dos ambientes.” 

O Programa de formação inicial em serviço, no nível médio, para auxiliares de 

educação infantil – Programa de Formação ADI Magistério (2002-2004), teve como objetivo 

formar as auxiliares de desenvolvimento infantil que trabalhavam nos CEIs, permitindo que 

elas se habilitassem como professoras, com formação em nível médio, exigida por lei.  
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Além desse programa de formação das equipes, a passagem das creches da SAS para a 

SME trouxe outros benefícios a essas instituições: investimento em infraestrutura (reforma e 

ampliação de prédios), compras de equipamentos e materiais, construção de novos prédios, 

investimento no plano de carreira, cargos e salários. O atendimento público em creches na 

administração de Marta Suplicy foi ampliado em 40%, se comparado ao período de 

vinculação dessas instituições a SAS (DOMICIANO; FRANCO; ADRIÃO, 2011).  

Em 2004, o Decreto Municipal n. 45.415 estabeleceu diretrizes para as políticas de 

atendimento às crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades educativas especiais 

(SÃO PAULO, 2010).  

José Serra assumiu a prefeitura em 2005, permanecendo no cargo por um ano, sendo 

substituído por Gilberto Kassab, que está no poder até os dias atuais. Uma das cinco metas 

desse governo era aumentar o número de matrículas para a educação infantil, o que aconteceu 

pelo aumento também no número de CEIs conveniados. Conforme Domiciano, Franco e 

Adrião (2011), houve um aumento na oferta de vagas em creches diretas no período de 2006 a 

2010 de 14%. As autoras alertam, entretanto, que a tendência maior de crescimento aconteceu 

na rede privada (107% no mesmo período), o que sugere a tendência de transferir a 

responsabilidade do setor público para o setor privado conveniado, no que diz respeito à 

expansão do atendimento em creches.  

Essa gestão disponibilizou várias publicações para os profissionais de educação 

infantil, bem como implantou um sistema de formação denominado “A rede em rede”, que 

será explicitado na sequência. As concepções trabalhadas no primeiro ano desse programa de 

formação, bem como as apresentadas no documento “Tempos e espaços para a infância e suas 

linguagens nos CEIs, creches e EMEIs da cidade de São Paulo” (SÃO PAULO, 2006), 

serviram de base para a formulação do documento “Orientações curriculares: expectativas de 

aprendizagens e orientações didáticas para a educação infantil” (SÃO PAULO, 2007). Uma 

primeira versão do mesmo foi enviada a todas as unidades de educação infantil da rede direta 

e algumas conveniadas. As equipes discutiram e fizeram críticas e sugestões que foram 

sintetizas pelas coordenadorias e levadas em conta pela equipe central na elaboração do texto 

final. No site da secretaria municipal de educação, o documento é considerado inovador, por 

conter metas curriculares para a educação infantil. O quadro abaixo sintetiza algumas 

características e concepções do documento: 
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Quadro 6 – Síntese das concepções do documento “Orientações curriculares: 

expectativas de aprendizagens e orientações didáticas para a educação infantil” 

 

Objetivo geral do documento 

“A meta que a Secretaria julga conveniente manter é 
assegurar alguns pontos comuns que auxiliem a equipe de 
cada unidade educacional a elaborar, desenvolver e avaliar 
com autonomia seu projeto pedagógico, da a grandeza da 
rede municipal paulistana” (p.5) 

Objetivos específicos 

“servir de referência para o trabalho dos professores e 
suscitar-lhes uma atitude reflexiva enquanto planejadores 
dos ambientes de aprendizagens das crianças. 
subsidiar cada professor na estruturação de um programa 
de atividades para as crianças de sua turma. 
apoiar cada equipe no planejamento, desenvolvimento e 
avaliação de seu projeto pedagógico, instrumento que 
define os conteúdos e as aprendizagens que eles buscam 
mediar com suas crianças”. (p.6) 
“intensificar a articulação dos CEIs, creches, EMEIs e 
EMEEs, hoje integrados na rede municipal de ensino, em 
torno de diretrizes comuns e de um conjunto de 
aprendizagens que podem ser promovidas com cada grupo 
de crianças, de modo a dar continuidade às experiências 
das crianças em seu processo educacional”. (p. 6) 
“criar um recurso de comunicação que informe as famílias 
das crianças matriculadas nas instituições de educação 
infantil da rede municipal de ensino sobre as perspectivas 
de trabalho pedagógico que estão sendo discutidas nas 
unidades.” (p.6). 

Concepção de educação infantil 

“CEIs, creches e EMEIs têm, dentre outros, o 
compromisso de garantir às crianças nelas matriculadas o 
direito de viver situações acolhedoras, seguras, 
agradáveis, desafiadoras, que lhes possibilitem apropriar-
se de diferentes linguagens e saberes que circulam em 
nossa sociedade, selecionados por seu valor formativo em 
relação aos objetivos expostos.”  (p.16) 

Concepção de criança 

“a criança é um sujeito competente, ativo e agente de seu 
desenvolvimento. Nas interações com parceiros de seu 
meio, em atividades socioculturais concretas, as crianças 
mobilizam seus saberes e suas funções psicológicas 
(afetivas, cognitivas, motoras, linguísticas), ao mesmo 
tempo em que os modificam.” (p. 17) 



82 

Teoria de aprendizagem de base 

“Aprender pode ser entendido como o processo de 
modificação do modo de agir, sentir e pensar de cada 
pessoa que não pode ser atribuído à maturação orgânica, 
mas à sua experiência. O aprendizado pode ser provocado 
por colaboração com diferentes parceiros na realização de 
determinadas tarefas, por observação e imitação, ou por 
transmissão social. Aprende-se, em especial, na relação 
com o outro, não só o professor, mas também com outras 
crianças. Além disso, aprende-se consigo mesmo, ou a 
partir de objetos e de outras produções culturais 
abstratas.” 
 

Concepção de currículo 
“é o conjunto de experiências, atividades e interações 
disponíveis no cotidiano da unidade educacional e que 
promovem as aprendizagens das crianças.” (p. 26) 

Sobre o planejamento 

“A partir do projeto pedagógico e do currículo elaborado, 
os professores realizam sua programação didática, que 
inclui o roteiro de atividades a serem desenvolvidas em 
cada turma de crianças e o modo de estruturar o ambiente 
de vivência e aprendizagem para melhor realizá-las. 
Embora a programação deva ser produto de decisões 
tomadas no coletivo, sua execução fica sob a 
responsabilidade de cada professor, que tem que 
especificar os horários, locais e materiais que necessitará 
bem como coordenar as atividades selecionadas e as 
temáticas de interesse das crianças que podem ser nelas 
trabalhadas. São decisões sensíveis e que têm que ser 
constantemente reavaliadas em um clima de apoio por 
parte da coordenação pedagógica da unidade e dos 
colegas.” (p.27). 
 

Papel do professor 

“Mediador da criança em sua aprendizagem. (...) A 
mediação do professor se faz à medida que suas ações 
buscam familiarizar a criança com significações 
historicamente elaboradas para orientar o agir das pessoas 
e compreender as situações e os elementos do mundo. (...) 
Nesse sentido, as atitudes do professor podem ser 
chamadas de ações de ensino, ações que apontam 
significados que têm que interagir com as ações (e os 
significados) das crianças. Daí a importância do professor 
centrar seu olhar na criança e vê-la como parceira ativa, 
dona de um modo próprio de significar o mundo e a si 
mesma. Esse ponto reformula certas concepções de ensino 
que o colocam como movimento que parte do professor e 
toma a criança como mero receptor de suas mensagens. (p. 
23-24).  
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Princípios básicos 

“- o desenvolvimento da criança é um processo conjunto e 
recíproco.  
- educar e cuidar são dimensões indissociáveis de toda 
ação educacional.  
- todos são iguais, apesar de diferentes: a inclusão de 
crianças com necessidades educacionais especiais.  
- o adulto educador é mediador da criança em sua 
aprendizagem.  
- a parceria com as famílias das crianças é fundamental.” 
(p. 16) 
  
 

 

Organização do conhecimento = proposta curricular 

Aprendizagens que podem ser 
promovidas na educação infantil:                                                         

para cada grupo de “experiências” são 
apresentados quadros com o 

desenvolvimento esperado para cada 
nível (berçário 1 e 2, mini-grupo, 

primeiro, segundo e terceiros estágios), 
bem como orientações didáticas. 

Experiências voltadas ao conhecimento e cuidado de si, do 

outro, do ambiente. 

Experiências de brincar e imaginar. 

Experiências de exploração da linguagem corporal. 

Experiências de exploração da linguagem verbal. 

Experiências de exploração da natureza e da cultura. 

Experiências de apropriação do conhecimento matemático 

Experiências com a expressividade das linguagens 

artísticas. 

 

Por se tratar do documento atual da rede, tive preocupação em colher as opiniões dos 

entrevistados sobre ele, na tentativa de entender como as “prescrições”, ou seja, as orientações 

oficiais atuais inspiram ou não as práticas no cotidiano das EMEIs. Perguntei se conheciam o 

documento, o que pensavam dele e o quanto ele teve impacto na revisão de concepções e 

práticas dos profissionais.  

Nas duas EMEIs, cada professor recebeu uma cópia do documento e ele foi lido e 

estudado durante as reuniões do PEA. Anita, a supervisora da DRE, acha que a maioria das 

equipes das unidades de educação infantil conhecem o documento, mas não “seguem ele à 

risca, elas vão além dele, extrapolam”. Ela relata que nas unidades em que supervisiona, as 

EMEIs não pautam seu trabalho nele, mas ela percebe que alguns CEIs o usam como apoio. 

Alguns entrevistados consideram as concepções do documento atuais, e que alguns pontos 

podem servir de inspiração para seu trabalho. 

“Os documentos oficiais são bons, melhor do que já foram, e estão afinados em grande 

medida com o que eu penso. Tanto nacionais quanto municipais, eles são em grande medida 
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sócio-construtivistas. Como qualquer documento normatizador, por mais que não se 

proponham a ser, eles são. Eles têm problemas. Eles não dão conta da totalidade das 

demandas, dos problemas e das peculiaridades das escolas. Tanto o RCNEI quanto as 

orientações curriculares de educação infantil de São Paulo são documentos abertos. Apesar 

de ainda haver algumas prescrições, acho que há possibilidade de diálogo com eles. Eles me 

inspiram? Tem um tanto de coisas de educação infantil bem legais, as atividades propostas 

nos documentos municipais são bem interessantes. Não são a esses documentos que eu 

recorro cotidianamente, mas nas leituras que eu fiz, eles me serviram. Mas acho que não é 

um documento normatizador que vai dar conta de toda a deficiência teórica que eu tenho e 

que outros professores têm. Mas é interessante esse processo que fazemos aqui de discutir 

esses documentos durante todo o ano, de expandir e aprofundar as ideias” (César, professor, 

EMEI Henry Wallon).  

Juliana (professora, EMEI Loris Malaguzzi) e Aline (professora, EMEI Henry Wallon) 

acreditam que o documento possa lhes servir como fonte de inspiração para algumas 

atividades:  

“Acho que o documento tem coisas que são coerentes e tem coisas que de repente não servem 

pra você, que não cabe você levar para uma sala de aula. Mas tem coisas que estão muito 

coerentes ali. Você pode ler uma coisa, achar uma boa ideia e de repente transformar aquilo 

numa ideia melhor ainda. Então, de repente, pegar aquilo como base, mas não que eu siga os 

parâmetros ali, do começo ao fim, porque acho que não existe um manual. Eu acho que as 

coisas têm que ir se juntando, se agregando, não ter um manual que você segue do começo 

ao fim, e você não faz mudança nenhuma.” (Juliana). 

“Esse documento amarelo da prefeitura é meio bêabá, mas tem coisas interessantes. É mais 

atual. Tem coisas que nós discordamos: é bem divididinho por idades, quatro anos, cinco 

anos, seis anos. Mas tem coisas legais. Na parte de dança, ele também descreve atividades 

bacanas. Tem umas ideias boas, umas propostas de movimento que dá para aproveitar” 

(Aline).  

Essa característica que Aline aponta de “estar dividido por idades” foi comentada por 

outros sujeitos. O documento recebeu algumas críticas pela orientação muito diretiva para 

cada grupo de “experiências” de atividade que podem ser realizadas com as crianças. Tais 

sugestões aparecem em quadros, separadas por idades. Como modo de exemplificar a 

estrutura proposta no documento, reproduzo abaixo um dos quadros, referente ao trabalho 

com a linguagem musical.  
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Quadro 7 - Proposta de atividades com a linguagem musical (SÃO PAULO, 2007, p. 123-

124) 

BERÇÁRIO 1 – Os bebês podem ser apoiados a perceber os sons do ambiente e a reagir a sons e 
músicas. Podem reconhecer suas músicas preferidas acompanhando-as por meio de movimento 
corporal. 

BERÇÁRIO 2 – As crianças podem produzir sons batendo, sacudindo, chacoalhando etc. objetos 
sonoros e instrumentos musicais diversos, usando o próprio corpo e a voz. Podem ser convidadas a 
explorar as qualidades sonoras (intensidade, duração, timbre, altura) de objetos e instrumentos 
musicais diversos, mesmo sem reconhecê-las convencionalmente. Podem ainda aprender a explorar 
as possibilidades expressivas da própria voz. 

MINI-GRUPO – As crianças podem ser desafiadas a cantar, sozinhas ou em grupo, partes ou frases 
das canções que já conhecem, a participar de brincadeiras musicais e a relacionar a música com a 
expressão corporal e a dança. Podem aprender a identificar diferentes paisagens sonoras, percebendo 
suas qualidades: aprender a identificar o silêncio, a identificar sons da natureza (cantos de pássaros, 
“vozes” de animais, barulho do vento, da chuva etc.) ou da cultura (vozes humanas, instrumentos 
musicais, máquinas, objetos e outras fontes sonoras). Elas podem aprender a reconhecer diferentes 
qualidades dos sons, ainda que não saibam nomeá-las convencionalmente, e a apreciar músicas 
instrumentais e diferentes expressões da cultura musical brasileira, bem como de outras culturas. 
Podem também aprender a reconhecer e demonstrar sua preferência por músicas instrumentais, 
canções, acalantos, cantigas de roda, brincos, parlendas, trava-línguas, mnemônicas, adivinhas etc, 
cantar e participar de brinquedos de roda e jogos musicais. 

PRIMEIRO ESTÁGIO – As crianças podem aprender a reconhecer as qualidades sonoras de 
determinados objetos sonoros e instrumentos musicais, a explorar diferentes maneiras de produzir 
sons com o próprio corpo, e a construir, com a ajuda do professor, diferentes objetos sonoros e 
instrumentos musicais. Podem ampliar seu repertório de músicas e canções, brinquedos de roda, 
jogos musicais, parlendas e trava-línguas prediletos, manifestar preferências por algumas músicas e 
canções, inventar canções e inventar letras para canções. 

SEGUNDO ESTÁGIO – As crianças podem aprender a reconhecer o som e saber o nome de alguns 
instrumentos musicais, a selecionar alguns objetos sonoros e instrumentos musicais para utilizá-los 
em suas improvisações e composições, e a construir alguns instrumentos musicais de percussão, de 
sopro, de corda etc., com materiais alternativos. Podem aprender a acompanhar a narrativa de 
histórias usando objetos sonoros e instrumentos musicais para sonorizá-las e a contar histórias usando 
modulações de voz, objetos sonoros e instrumentos musicais. Elas podem ainda aprender a se 
interessar por músicas de diferentes gêneros, estilos, épocas e culturas, a reconhecer diversas músicas 
instrumentais e canções pertencentes ao repertório diversificado construído pelo grupo e a saber usar 
cada vez mais a própria voz, sem forçá-la ao cantar. Podem aprender a sonorizar histórias, 
acompanhando as narrativas com objetos sonoros e instrumentos musicais. 

TERCEIRO ESTÁGIO – As crianças podem aprender a criar pequenas composições musicais, 
sozinhas ou em grupos, a relacionar as características sonoras dos objetos do cotidiano com os 
instrumentos musicais convencionais, a registrar os sons por meio de formas gráficas, a desenhar 
aquilo que ouvem – um som curto, comprido, grosso ou fino, por exemplo, e a conversar sobre as 
características de certas músicas, os instrumentos utilizados em sua execução, os sentimentos que 
despertam etc. 
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Seguem alguns comentários dos entrevistados no sentido de criticar esse formato: 

 

“Tem esse documento da prefeitura sobre as expectativas de aprendizagem. Eu penso que ele 

limita um pouco, pois é muito voltado para as expectativas de aprendizagem, mesmo. Acho 

que poda um pouco a criança, não sei se é daquele jeito. Tenho algumas ressalvas. Acho que 

é muito certinho, e a criança não é nunca certinha assim”. (Madalena, professora, EMEI 

Loris Malaguzzi)  

“Eu acho que os documentos têm concepções bem avançadas, não são mais conteudistas 

como os do passado, mas com todos eles podemos ter ressalvas. Esse material da prefeitura a 

gente questionou muito. Porque primeiro vem toda uma parte interessante mostrando as 

concepções nas quais ele se baseia e depois vem lá um rol de coisas que devem ser feitas com 

as crianças, parecendo, assim, que se precisa mesmo de uma receita.” (Michele, 

coordenadora pedagógica, EMEI Henry Wallon) 

A coordenadora pedagógica da EMEI Loris Malaguzzi parte da insatisfação com o 

formato para criticar a concepção de aprendizagem contida no documento: 

“Esse documento veio como se a gente pudesse dar conta de vários comportamentos que a 

gente deveria saber que era esperado dessa criança, em cada área. Tudo discriminado, desde 

os bebezinhos até as crianças de 6 anos. Eu acho que é meio impossível você dar conta de 

tudo aquilo. Você organizar uma atividade, dando conta de algo tão específico como o que 

está posto ali. Quando se faz um documento, tem sempre uma concepção que está por trás e 

você percebia que o processo de aprendizagem era voltado mais para o conhecimento e 

acabou. Essa situação do dia a dia, da interação não ficava muito forte, ficavam fortes os 

conteúdos que você tinha que alcançar para dar conta de uma criança que vai para o ensino 

fundamental, senão o programa deles do ‘Ler e escrever’ do ensino fundamental não vai 

funcionar. A sensação que a gente tinha era um pouco essa, de preparação, mesmo. Foi um 

pouco difícil isso, mas daí nas formações eles foram usando outros textos, melhorando isso. 

Porque eu acredito que quando você pensa a criança, você tem que pensar primeiro a 

pessoa. Quem é essa criança, do que ela gosta, quais interesses que ela tem, o que ela pensa 

naquele momento, do jeito que ela coloca, como ela externa. E você, junto com ela, vai 

pensando em coisas interessantes. E quando você pensa o conhecimento, você de antemão 

estrutura o planejamento se voltando mais para aonde você quer que a criança chegue, 

parece que é um pouco diferente. Se você pensar ao contrário, pensar primeiro a criança, 

você tem o conhecimento que está envolvido nisso, mas você não faz daquele o primeiro 

momento, o primeiro ponto. Você atende a criança em suas necessidades, do que ela gosta, a 
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forma dela pensar e daí o conhecimento está ali, rondando. Assim como o referencial, “As 

expectativas” é um documento que vai direto na questão do conhecimento como sendo o foco 

principal da educação infantil. Eu acho que o foco principal da educação infantil é a 

vivência. É outro caminho.” 

Isabela relata que no início dessa gestão as diretrizes de trabalho para as escolas eram 

muito autoritárias e, por elas não estarem totalmente em acordo com a proposta pedagógica da 

escola, foi um período difícil. Nos últimos anos, ela acha que a SME está mais flexível, 

permitindo que as escolas trabalhem de modo mais autônomo.   

A opinião da supervisora Anita é muito parecida com a de Isabela, ela pensa que o 

documento parte do mesmo modelo de aprendizagem do RCNEI e questiona o caráter diretivo 

dos quadros que explicitam as habilidades das crianças e dão sugestões de atividades.  

“Do meu ponto de vista, eu tiraria aqueles quadros. Acho que aquilo faz com que o 

documento fique extremamente reducionista. Isso vem daquela ideia de que existem pessoas 

na rede que precisam daquilo para poder fazer alguma coisa, para essas professoras não se 

perderem. Eu sou contrária a essa visão. Todas as unidades têm coordenadoras pedagógicas 

e seria papel delas junto com os professores acompanhar diariamente as crianças. Quem 

observa as crianças percebe que o que está escrito ali, a criança ultrapassa muito, de um 

modo geral, se não é uma criança com deficiência ou que não tenha muitos estímulos.” 

Tanto Anita, como as coordenadoras pedagógicas Isabela e Michele, pensam que o 

documento não auxilia os professores que querem trabalhar com projetos, uma tendência que 

vem crescendo na rede. Essas três entrevistadas, mais a diretora Nadine da EMEI Henry 

Wallon, apontaram também que esse documento não teve uma repercussão maior nas 

unidades de educação infantil porque não houve uma formação específica com todos os 

professores. A proposta era que as coordenadoras fizessem a formação e fossem 

multiplicadoras em suas unidades.  

Nadine aponta que há algumas professoras em sua EMEI que trabalham de forma 

muito tradicional e que se seguissem o documento seria muito melhor para as crianças. Mas 

explica que a coordenadora pedagógica não tem como cobrar isso, uma vez que não houve 

formação em cima das “Expectativas”. “Não há unidade do trabalho na instituição porque o 

professor também não teve formação. Quem entrou nos últimos anos na rede não pegou 

formação nenhuma. Só teve contato com os documentos. O professor só fica com aquele 

monte de caderninhos, mas não se apropria deles porque não fez formação.” 

Cabe explicar um pouco a principal iniciativa de formação da equipe central para 

profissionais de educação infantil. O programa “A rede em rede - formação continuada para a 
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educação infantil” iniciou em 2006, oferecendo formação continuada para coordenadores, 

professores e diretores de CEIs e EMEIs. A primeira fase, em 2006, envolveu 800 

coordenadores pedagógicos, baseada no documento “Tempos e espaços para a infância e suas 

linguagens nos CEIs, creches e EMEIs da cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2006). A partir 

de 2007, os diretores também passaram a participar em reuniões específicas e em formações 

com o resto da equipe gestora (assistente de direção e coordenador pedagógico). O foco de 

trabalho a partir daí é o documento “Expectativas”. Apenas em 2009 começaram formações 

para professores fora das unidades; estas, no entanto, são facultativas e fora da jornada de 

trabalho. O quadro abaixo sintetiza os três primeiros anos do programa.  

 

Quadro 8 - Fases do programa de formação “A rede em rede” 

 
Fonte: site da SME (SÃO PAULO, 2012). Disponível em: 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/ei/AnonimoSistema/BannerTexto.aspx?MenuBannerID=28. 
Acesso em 28/03/2012.  

  

Anita não gosta do modelo adotado pela SME para organizar a formação dos 

profissionais. Primeiro, ela não acha produtivo separar CEI de EMEI nas formações. Para a 

supervisora, a educação infantil deve ser pensada de zero a cinco anos, pois a separação só 

dicotomiza a prática. Mesmo que cada idade tenha a suas especificidades, a concepção de 

trabalho com a criança tem que ser a mesma. Ela acredita que os CEIs “continuam sendo 



89 

olhados de forma preconceituosa, como uma educação de segunda classe, como sendo menos 

importantes.”  

Segundo, a formação coordenada pela DOT-central é baseada principalmente no 

trabalho com o documento das “Expectativas”, sendo que as pautas para as reuniões já vêm 

prontas.  Anita critica o fato de toda a rede ter a mesma pauta para as reuniões, sem que as 

necessidades e especificidades de cada grupo sejam levadas em conta. Nesses grupos de 

diretoras e coordenadoras há pessoas muito experientes, que têm uma trajetória de estudos 

longa e que deveriam ser escutadas, no sentido de entender as demandas de estudo e discussão 

do grupo. “Acho isso muito difícil, não tem como você fazer uma formação sem ouvir o 

grupo. Eu preciso que essa pauta seja composta entre eu que sou a coordenadora e o grupo. 

Agora eu não sei se eles estão abrindo mais, mas no início o grupo de coordenadores e 

diretores não era ouvido nessas formações. E às vezes as escolas estão passando por outras 

questões, têm outras ansiedades, e isso fica ignorado, porque tem que trabalhar a pauta que 

veio da SME. Quando me chamaram para participar e eu recusei, eu acho que eles 

desconsideravam muito nessas pautas a experiência vivida pela rede.”  

Terceiro, o tipo de material usado também não agrada à supervisora. São fascículos 

montados com enxertos de textos, não havendo a proposta de ler livros, artigos ou capítulos 

de livros por inteiro.  

A coordenadora pedagógica Isabela tem impressões muito parecidas com as de Anita 

sobre as formações de que participou:  

“A formação era um pouco descolada do contexto, ficava só em cima do ‘Expectativas’. 

Agora, está um pouco melhor, porque as pessoas que estão na nossa Coordenadoria estão 

entendendo melhor onde nós estamos, e estão investindo de uma maneira diferenciada. Mas 

não é a realidade da rede, porque nós tivemos muito embate no começo dessa gestão. As 

pessoas começaram a entender melhor o que a gente falava e a própria bibliografia que a 

pessoa utiliza é uma outra bibliografia, não é exatamente aquela que vinha no começo, muito 

voltada para o que a assessora da SME falava. E a gente já tinha um olhar mais ampliado de 

trabalho.”  

Em resumo, podemos perceber que há pouca identificação dos profissionais das 

EMEIs visitadas com a proposta do documento “Expectativas”, ou mesmo satisfação com as 

iniciativas de formação propostas pela gestão atual. Acho que é importante localizar que este 

documento é ainda bem recente e que as manifestações em relação a ele representam o 

primeiro impacto que ele teve na trajetória profissionais dos entrevistados. Os documentos 

curriculares oficiais parecem precisar de um tempo para serem acolhidos e talvez esse 
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currículo ainda possa deixar marcas nas trajetórias das duas EMEIs visitadas, num futuro 

próximo. 

Por ora, surge a seguinte questão: se as EMEIs não tomam esse documento como base, 

o que norteia o seu trabalho? Cabe agora explorar quais são as linhas gerais do trabalho 

pedagógico de cada EMEI, ou seja, quais são as propostas de cada uma, expressas em seus 

PPs e como os profissionais se posicionam em relação a eles. Os modelos pedagógicos que 

inspiram o trabalho nessas escolas, prescrevendo como a prática pedagógica deve ser 

executada, é o tema do próximo capítulo.  
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3. O PRESCRITO: OS DOCUMENTOS CURRICULARES OFICIAIS E O 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CADA EMEI 

 

Este capítulo apresenta os projetos pedagógicos de cada uma das EMEIs, descrevendo 

as linhas gerais que os estruturam, os autores que os fundamentam e o processo de elaboração 

dos mesmos. São apresentadas ainda as opiniões dos coordenadores, professores e diretores 

sobre esses documentos. Ao final, com base em aporte teórico, inicia-se a discussão sobre o 

processo de transposição do prescrito (PPs e currículos da SME) para o cotidiano dessas 

instituições.  

 

3.1 O prescrito de cada EMEI: os projetos pedagógicos 

 

Antes de começar a descrição de cada projeto, cabe definir, de acordo com a atual 

gestão, o que caracteriza o PP: 

 
O projeto pedagógico é o plano orientador das ações da instituição elaborado 
pela equipe de educadores, com a participação dos pais e, à sua maneira, das 
crianças. Coordenado pela equipe pedagógica da unidade, o projeto 
pedagógico toma como ponto de partida uma concepção de criança, de 
aprendizagem, e como ponto de chegada as metas que se pretende para o 
desenvolvimento dos meninos e meninas que nela são educados. É assim um 
instrumento político que define as aprendizagens a serem promovidas em 
função de metas coletivamente traçadas. (SÃO PAULO, 2007, p. 26). 
 

Esses projetos são revistos no início de cada ano, numa reunião de toda a equipe da 

escola e são aprovados no Conselho de Escola, passando pelos representantes das famílias. A 

SME adota como prática a publicação desse material no site da prefeitura, de forma que cada 

escola tenha a sua página, onde podem ser postadas fotos, textos de caracterização da 

instituição, projetos realizados e assim por diante. É uma forma de a comunidade ter 

informações sobre o trabalho realizado em cada instituição.  

Nas duas EMEIs visitadas, é evidente que a ideia de base inicial para os projetos tem 

influência bastante grande das convicções teóricas de suas coordenadoras pedagógicas. 

Estando as duas há muitos anos em cada instituição, elas tiveram chance de, ao longo do 

tempo, discutir e aprimorar as ideias com cada grupo de profissionais. Essa discussão e 

atualização anual são necessárias, pois há sempre mudanças na constituição das equipes. 

Além disso, no início do ano também se propõe um “estudo de realidade”, ou seja, que os 

professores busquem conhecer as crianças e suas famílias, de modo a planejar as atividades de 
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acordo com as características e especificidades de seus grupos. Essa tomada de conhecimento 

é levada em conta na revisão do PP, uma vez que essa reunião geralmente é feita em março, e 

os professores já tiveram um mês de convívio com as crianças.   

As duas coordenadoras revelam ainda que costumam contar para o grupo um pouco da 

história da EMEI e da trajetória do PP, mostrando dados de avaliações das famílias de anos 

anteriores, como forma de dar elementos para projetar o futuro.  

A supervisora Anita relata que não costuma participar dos momentos de discussão do 

PP, mas que depois de pronto discute com as equipes as concepções colocadas, incluindo os 

professores. Quando lhe parece necessário, ela dá sugestões de bibliografias para que a escola 

possa refletir sobre determinado ponto.   

 

3.1.1 PP da EMEI Henry Wallon 

 

O documento de quatro páginas contém as seguintes informações (ver anexo 2):  

 

Título: Propiciar o desenvolvimento da identidade e autonomia da criança 

Ano inicial dessa proposta: 2005 

Teoria de base: Henry Wallon, conceito de “personalismo” 

Objetivos:  

Nossa proposta pedagógica tem como meta de ensino propiciar o 
desenvolvimento da Identidade e Autonomia da Criança. Mas o nosso 
desafio é: Como trabalhar identidade e autonomia? Como colocar em prática 
estes conceitos tão importantes para as nossas crianças pequenas, que ficam 
no período integral e que estão na fase do Personalismo segundo Henry 
Wallon? (PP - EMEI Henry Wallon)  

 

Metodologia de trabalho: trabalhar projetos com cada grupo de crianças por meio das 

múltiplas linguagens. Existem tanto projetos a serem desenvolvidos em cada turno, com cada 

professora, quanto projetos de sala que devem ser trabalhados nos dois turnos.  

 
Projetos das classes: são “libertadores”, onde a professora possa organizar o 
trabalho atendendo as expectativas e interesses das crianças, seus 
conhecimentos e o que e como será o trabalho com a classe, de acordo com a 
realidade vivenciada e a exploração das múltiplas linguagens. O trabalho 
propicia a união de todos em um projeto e ao mesmo tempo respeita cada 
grupo. (PP - EMEI Henry Wallon)  
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Organização da programação: 

 

Quanto ao desenvolvimento da Identidade da Criança, temos como ponto de 
partida: a adoção da Roda de Conversa como metodologia para o exercício 
do diálogo e onde todos possam expor suas ideias e se conhecer melhor; a 
importância do conhecimento do Corpo e do Movimento da criança -“tudo 
passa pelo corpo da criança”. 
Quanto à questão da Autonomia para crianças pequenas, como exercitá-la? 
Percebemos que é vivenciando autonomia, e para que isso ocorra é 
fundamental a Organização dos Espaços e da Rotina de Trabalho (Tempos) 
da escola e das classes. É só no exercício, na vivência que podemos 
conquistar autonomia.  
Assim sendo temos: 
Ø    Almoço e Lanche: as próprias crianças se servem; 
Ø    Brinquedos: as crianças são orientadas para escolher os brinquedos com 
que desejam brincar, as brincadeiras e até como conservar e guardar para que 
o próximo possa brincar; 
Ø    “Camarim da Literatura”: as crianças decidem o que “ler”, como  
(sentada, deitada ou outra maneira confortável) e até como conservar e 
guardar para que o próximo possa usar; 
Ø    Sala de Aula: possibilitar situações onde as crianças possam escolher e 
decidir o que vão fazer (atividades diversificadas), que possam trabalhar em 
um projeto próprio,“engenhocas”, e também perceber a responsabilidade das 
escolhas que fez; 
Ø    Parque: além de escolher como e com quem brincar, que também 
possam trabalhar um projeto próprio, individual ou coletivo, pensado e 
falado anteriormente (na roda de conversa por exemplo ). (PP - EMEI Henry 
Wallon) 

 

O documento segue com duas colunas: “Identidade: quem eu sou? como sou? qual a 

minha história?” e “Autonomia: o que eu já sei fazer? o que eu consigo fazer?”. Não há uma 

explicação no documento dos pontos elencados ali. Mas a coordenadora explicou que eles 

foram sugeridos pelos professores como elementos a serem trabalhados com as crianças.  

O projeto de sala para o ano de 2011 foi definido de antemão, uma vez que a EMEI 

estava fazendo 70 anos e a ideia era trabalhar com as crianças a história da instituição. Cada 

sala poderia explorar um período histórico.  

“Foi aí que nós decidimos nessa reunião de março que seria o trabalho dos 70 anos da 

escola, quando cada classe trabalharia uma década. A gente trabalhou com todas as classes, 

o que representava para as crianças 70 anos. Então tem classe que vai trazer avós ou 

pessoas que já têm 70 anos, para elas contarem como é ter 70 anos, que memórias que ela 

têm” (Michele, coordenadora pedagógica). 

A coordenadora pedagógica, Michele, esclarece que durante as reuniões bimestrais ela 

vai acompanhando o processo de cada grupo de uma maneira mais formal através dos 

planejamentos dos professores para os próximos meses. Isso faz com que o PP seja 
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constantemente revisto. “Eu não vou esperar até o meio do ano ou fim do ano para ver o que 

deu certo, o que não deu. O PP é revisto durante todo o percurso. Mas existe uma linha 

mestra, que é a questão de propiciar o desenvolvimento da identidade e autonomia das 

crianças. De ela se conhecer, de conhecer o mundo, essa leitura de mundo, esse 

conhecimento do meio físico e social. E esse mundo natural e emocional, da autonomia. Do 

que ela pode fazer, do que ela tem capacidade, do que ela consegue fazer. Então a gente 

acredita muito nisso. Então os projetos de trabalho são para dar conta dessa identidade e 

autonomia.” 

A diretora Nadine refere estar totalmente de acordo com a proposta da EMEI, 

explicando o que ela considera que deva ser trabalhado com as crianças. 

“Acho que a questão da autonomia e da identidade é o grande aprendizado para a criança 

na educação infantil. Se ela sair dessa escola sabendo se comunicar com uma pessoa, 

conseguir expor uma necessidade, uma vontade, conseguir conversar, falar sem medo, com 

segurança, saber se colocar é porque a educação infantil fez um bom trabalho, deu espaço, 

deu chance para essa criança se colocar. Aqui a gente pergunta muito a opinião da criança, 

se ela gostou, não gostou, o que pode melhorar. Tudo isso é para trabalhar a autonomia da 

criança. Essa questão de ficar mais livre pela escola, poder andar. Poder fazer as coisas no 

seu tempo, não só no tempo do adulto, que ordena hora de comer, hora de ir ao banheiro. 

Acho que algumas coisas a gente ainda poderia melhorar muito... essa coisa da comida, por 

exemplo. Às vezes a criança está com fome e não pode comer porque não é o horário dela 

ainda, isso ainda tem que melhorar, no sentido de promover mais autonomia. A educação 

infantil tem que dar espaço para que a criança possa realmente experenciar projetos 

próprios, falar o que tem vontade e fazer o que tem vontade. Que isso seja garantido em 

algum momento.” 

Em consonância com essa ideia de que as crianças devem aprender a expressar suas 

opiniões, a escola instituiu um “conselho de crianças”. A ideia é que as crianças se reúnam 

com a coordenadora, por representatividade (duas crianças de cada grupo), e conversem sobre 

suas expectativas em relação à escola, fazendo sugestões e críticas. Ela faz perguntas do tipo: 

“Vocês gostam da escola? O que tem que faz vocês gostarem? O que poderia melhorar? O 

que poderia ter que não tem? O que vocês gostariam de aprender na escola?”.  A 

coordenadora costuma filmar essas conversas e apresentar nas reuniões de professores, do 

conselho de escola e de pais. 

A coordenadora conta que as sugestões das crianças são levadas em consideração e 

discutidas em termos de sua viabilidade. Um exemplo disso aconteceu enquanto eu observava 
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a turma da leitura, do professor César. Michele entrou na sala e pediu licença para falar como 

as crianças. Anunciou que havia sido aprovada a compra de facas para elas fazerem as 

refeições, conforme o pedido que o grupo havia encaminhado no conselho de crianças. O 

grupo vibrou com a notícia. 

Outro aspecto observado em relação ao estímulo da autonomia é o sistema de 

alimentação. “O sistema de alimentação é self-service, ou seja, as crianças se servem do que 

desejam e sentam às mesas com os colegas que escolherem. As crianças realizam isso com 

bastante desenvoltura e autonomia.” (Diário de campo, Observação turma da professora 

Aline, 26/04/2011)  

As crianças ainda são estimuladas a realizar outras atividades da rotina, como lavagem 

de mãos, uso do banheiro, escovação de dentes, de modo autônomo. Em algumas situações 

observadas por mim, isso foi feito sem supervisão do adulto e as crianças não realizaram os 

procedimentos de higiene de modo minimamente adequado.  

É ideia também que as crianças possam usar os espaços da instituição diariamente para 

atividades diversificadas e livres. A coordenadora comenta que é uma tentativa de estimular 

os professores a permitirem que as crianças escolham autonomamente o que vão fazer, pelo 

menos em uma parte do dia. Ela refere que alguns professores ainda têm um modelo bem 

“tradicional” e não estimulam as crianças a explorarem o espaço da sala e os materiais. No 

meu diário de campo, fiz uma observação, em relação à turma do professor César, exatamente 

nesse sentido: “Me parece um espaço que propicia a livre escolha (o espaço do parque), pois 

permite que as crianças interajam e possam usufruir dos ambientes e materiais 

autonomamente, coisa que talvez não aconteça tão bem dentro da sala.” 

Tanto Aline quanto César relataram que procuram usar os espaços; César comenta 

essa ideia do uso dos espaços da escola e sua posição em relação ao PP: 

“Como um documento vivo, o projeto é enquanto ele acontece, eu acho que ele está bom, bem 

bom. A expectativa geral da escola é uma forte orientação da coordenação e da direção para 

o uso dos espaços da escola, para a utilização intensa dos espaços e dos recursos. Eu estou 

menos intenso do que eu deveria, principalmente com o uso dos espaços. A ideia de que a 

escola seja muito mais do que a sala de aula é legal. O projeto é que se consiga criar um 

espaço infantil, espaço em que a criança consiga ser criança e desenvolva sua autonomia 

nesse espaço físico, não restrito à sala de aula e a posições determinadas de professor e 

aluno, à autoridade e a quem se submete a ela.” 

César reconhece que o momento em que as crianças têm mais liberdade de escolha é 

quando estão utilizando os espaços externos. Ele sente que ainda tem dificuldade em dar mais 



96 

autonomia às crianças. Ele costuma promover um debate com elas sobre a organização da 

rotina, influenciando as decisões sobre o que vão fazer a cada dia, e, algumas vezes, as 

crianças podem escolher os materiais com que vão trabalhar. Ele comenta: “No que diz 

respeito a decidir o que vai ser feito no dia, eles tem algum poder de decisão maior. Depende 

do debate que eu consigo criar com eles. Por mim eles teriam mais autonomia ainda para 

decidir. Mas eles têm pouca iniciativa para propor coisas.” 

Quando perguntado sobre o modelo pedagógico que inspira o seu trabalho, César diz 

que é difícil especificar um autor ou uma teoria, que suas convicções teóricas têm sido 

construídas pelo acúmulo de leituras que ele fez durante sua trajetória e os debates nos espaço 

de formação continuada dentro das escolas em que trabalhou. Refere que o construtivismo 

tem bastante influência em seu modo de pensar:  

“De alguma maneira, eu sou construtivista, por formação pessoal, eu estudei em escola 

construtivista quando criança, bem inovadora e interessante. Gosto mais da compreensão 

que se dá à construção do conhecimento e da função da escola como propiciadora de 

atividades, de espaços e de momentos para que as crianças possam interagir e construir seu 

conhecimento.” 

Já Aline baseia o seu trabalho no método High/Scope e se sente bastante identificada 

com o PP da EMEI, pois pensa que promove bastante a questão da autonomia com seu grupo 

de crianças.  

“Acho que o que está no PP da escola que é a questão da autonomia e da identidade está 

bem contemplado no meu trabalho. Porque na forma de trabalhar do High/Scope a criança 

escolhe com o que ela quer trabalhar, ela faz o que ela gosta mais. Ela pode experimentar e 

experenciar várias coisas e descobrir do que gosta. Ela está experenciando, explorando, 

vivenciando. Ela tem oportunidade de repetir, que eu percebo que é uma prática que muitos 

professores de educação infantil não entendem. Se a criança tenta uma vez e não dá, a 

criança precisa fazer a mesma coisa várias vezes. Para ela poder esgotar as possibilidades. 

Então, o High/Scope contempla tudo isso e principalmente quando eu vejo a troca entre eles, 

um ajudando o outro, isso é mágico. O interesse deles, o retorno que eles dão. Como 

professora, eu não consigo trabalhar de outra forma. Em relação ao plano maior da escola, 

eu creio que estou dentro do que é proposto.” 

Tanto Aline, quanto César, mesmo tendo formas bastante diferentes de trabalhar, 

como veremos mais adiante, sentem-se em acordo com as propostas do PP da escola. No 

entanto, diretora e coordenadora pedagógica comentam que existem professoras que não 

concordam com a proposta do documento.  
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“Há varias iniciativas dentro da escola, desde a professora que trabalha no método 

High/Scope até a que quer alfabetizar as crianças de forma bem tradicional. Acho que esse é 

um grande problema. Aqui tem umas professoras bem progressistas, que pensam em uma 

educação libertadora, que escuta mais a criança, bem atentas a deixar o currículo acontecer 

com as crianças. E tem outras professoras que não, que são totalmente tradicionais. E isso é 

evidente. Você vê pelo ambiente de sala de aula se a criança tem mais possibilidade de 

caminhar, de brincar com o que quiser. E outras salas que você vê que a criança vai ficar 

sentada as quatro horas mesmo. Acho que esse é o grande nó da educação pública. E aí 

quando chega os pais na escola... Numa amostra cultural, eles vão ver desde dança 

contemporânea até trabalho de escrita bem estruturado de EMEF com crianças da mesma 

idade. O que se vê numa sala não se vê em outra. Então os pais questionam: Como é que é? 

Cada um faz o que quer aqui?. E acaba parecendo isso mesmo.” 

A coordenadora pedagógica acha que o PP serve como maneira de se tentar manter 

uma certa unidade de trabalho, mesmo que em algumas situações isso tenha que ser 

constantemente trabalhado por ela.  

“Tem algumas coisas que são permanentes, por causa do projeto de Identidade e Autonomia. 

Então não dá para a professora falar que não quer trabalhar o corpo da criança, porque ela 

acha que a criança tem que ficar sentada, isso não dá. Não pode, porque no projeto estamos 

falando diferente. Então esses combinados, que a gente fala no início do ano, temos que ficar 

reforçando o tempo todo. Porque senão vai se perdendo um pouco. É impossível você dizer 

que trabalha com autonomia e a criança nunca escolher o que quer fazer. O que ela gostaria 

de fazer. Um projeto dela, nem que seja brincar no parque na gangorra. E aí eu dou uma 

amarrada nessas coisas assim. Você pode ter uma professora que não tem a mesma 

concepção de infância que a gente tem. São raros os casos, mas tem. Que acha mesmo que é 

para alfabetizar, que acha que é balela essa história de educação infantil para brincar. Mas 

então eu chamo a atenção para o nosso projeto, que a questão da identidade e autonomia vai 

ter que se revelar na rotina. Não é porque eu quero, porque eu mando, porque eu sou a 

coordenadora pedagógica, é porque está no nosso PP.” 

Michele explica um pouco essas concepções de infância e de educação infantil, nas 

quais o trabalho da EMEI é baseado: “Temos como pano de fundo a teoria de Wallon, para 

entender as alternâncias e em que momento a criança está nessa fase do personalismo. A 

gente foca mais no Wallon, mas não só nele. A gente se baseia em autores mais atuais, no 

sentido de trazer a educação infantil numa perspectiva não só psicológica mas também 

antropológica, sociológica, histórica. É uma concepção de educação infantil, onde a criança 
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é a protagonista, usando uma metodologia de trabalho, de ouvir, de fazer um estudo da 

realidade, de valorizar o diálogo. Ah, isso é bem freiriano também.” 

 

3.1.2 PP da EMEI Loris Malaguzzi 

 

O PP desta EMEI está redigido em diversas folhas (ver anexo 3), que intercalam textos 

descritivos, esquemas gráficos e listagem de objetivos.  A primeira caracterização que 

gostaria de dar é que o projeto é representado graficamente por uma mandala. “A mandala foi 

escolhida para representar o projeto pedagógico, pois essa imagem nos remete a ausência de 

início, meio e fim, se contrapõe à ideia de linearidade dos conteúdos pré-estabelecidos e 

sequenciais e expressa o movimento e as inúmeras articulações possíveis entre as atividades 

propostas (círculos rosa), linguagens (círculos amarelos) e objetivos (tiras azuis). Os 

círculos em branco representam outros possíveis conteúdos de  trabalho que surgem das 

interações e interesses das crianças, compondo, assim, os três eixos do currículo (quadrados 

verdes)”.  

Eixos do currículo: 1- Eu, minha identidade, minha origem; 2- Eu e a cultura e 3- Eu e a 

natureza.  

Linguagens: Literatura; Ciências - Investigação; Comida - Alimentação saudável; 

Movimento - Dança; Teatro - Jogos - Brincadeiras; Música e Artes visuais.  

Objetivos: Estética; Valores; Diversidade; Memória; Cuidado com o meio ambiente e 

Consumo consciente.  

Propostas: Exposição no refeitório de obras de arte; Passeios culturais, teatro, parque; 

Oficinas de educação ambiental, projeto “Dedo Verde na escola”; Arte contemporânea, arte 

popular; Exploração de diversos materiais; Reciclagem; Levantamento de hipóteses; História 

da arte, apreciação; Exposição de produções das crianças; Experimentações, criar 

experiências; Mudanças de hábito, permacultura; Brinquedos de diferentes culturas; 

Reaproveitamento de material; Ampliar repertório musical; Festa junina - diferentes culturas; 

Projeto “Entorno”- leitura de histórias; Tradições orais; Caixa das memórias; Receitas - novos 

sabores; A transformação dos alimentos; 55 anos da EMEI; Diferenças de encaminhamento 

das famílias - rituais; Identidade, gostos e preferências; “Ontem e hoje”- figurinos, ritmos, 

comunicação, transporte, utensílios e Exposição de coisas antigas.  

Há uma segunda página, que sintetiza o currículo, apresentando os três eixos e os 

projetos a serem desenvolvidos durante o ano: “Eu e a cultura - memória”; “Saberes e sabores 

(turno da tarde)” e “Projetos de interesse dos grupos”.  
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Na terceira página, há um pequeno texto sobre a proposta pedagógica, do qual gostaria 

de destacar os seguintes pontos: 

Objetivos: “estimular o desejo de conhecer, num clima de afetividade, que faça a criança se 

sentir segura e assim possa explicitar sua curiosidade e os ‘saberes infantis’”.  

“Sabemos que nossas crianças pertencem a diferentes culturas, assim teremos como objetivo 

reconhecer essas diferenças promovendo o sentimento de pertencimento ao grupo e 

valorização da diversidade cultural que é característica do nosso povo.” 

“Queremos uma criança cada vez mais independente, que não tenha medo de errar, que 

respeite o outro e a si própria, a vida em todas as suas formas, que se sinta fazendo parte da 

natureza e colabore com a sua preservação”.  

Concepção de criança: “ela é ativa e está em constante interação com os iguais, os adultos, o 

ambiente e a cultura”; “sujeito de direitos”.  

Concepção de aprendizagem: “O fazer-viver-experienciar são primordiais na educação 

infantil, é dessa forma que a criança interioriza o mundo exterior” 

Metodologia de trabalho: “Todas as linguagens (corporal, plástica, musical, oral, escrita, 

etc) serão estimuladas como forma de representação e expressão de suas ideias, sentimentos e 

desejos, assim como valorizamos a intuição, a imaginação, a criatividade para o 

desenvolvimento do senso estético e do pensamento científico”. “O brincar é a ação principal 

da criança”.  

Papel da arte: “A imaginação possibilita uma pluralidade de significados de um objeto, 

assim a arte é um eixo para o nosso trabalho, pois a criança aprende e compreende também 

pela arte; portanto é importante oferecer uma quantidade de possibilidades, quanto mais 

materiais se conhece, mais linguagens se possui, e possuir mais linguagens significa ter mais 

possibilidades de expressar-se”.  

O próximo conjunto de quatro páginas sintetiza as discussões do grupo de professores 

sobre as prioridades para cada estágio (Infantil 1 e 2). O documento inicia com um pequeno 

texto: “Nossa intenção ao definirmos algumas prioridades para os estágios é a de esclarecer 

qual a ênfase a ser dada pelo professor a fim de organizar experiências de aprendizagem com 

as crianças, sobre as diversas linguagens, considerando a fase de desenvolvimento em que 

elas se encontram. Devemos lembrar que antes de tudo precisamos conhecer o nosso grupo, 

estabelecendo com ele um vínculo que propicie a construção dos diversos conhecimentos”. 

Para cada linguagem (corporal, escrita, artística, matemática e musical) são listados de forma 

sucinta propostas de atividades e/ou objetivos a serem trabalhados, com cada faixa etária.  
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A coordenadora Isabela conta que a elaboração desse currículo teve origem no ano 

2000.  “Tudo isso não é só um documento, representa a discussão com os professores, as 

assessorias que a gente foi conseguindo, as parcerias que a gente vem fazendo, as pesquisas 

que fizemos com outras fontes, que foi formulando esse material.” A EMEI estava realizando 

um trabalho sobre os 500 anos do Brasil e as professoras fizeram uma pesquisa sobre a 

diversidade cultural brasileira, que deu origem ao projeto “Cultura brasileira, um novo 

lugar”. Como trabalharam ao mesmo tempo com as crianças a questão da cultura e da 

identidade, no ano seguinte, quando foram pensar como dar continuidade ao projeto, três 

eixos surgiram na elaboração do currículo: “Eu, minha identidade e minha origem”, “Eu e a 

natureza” e “Eu e a cultura”. Nesse momento, o trabalho com as linguagens não estava 

inserido no currículo, nem o formato de mandala havia sido pensado.  

Em 2002, por meio de uma parceria com um museu, a escola trabalhou com as 

crianças a possibilidade de elas criarem autorretratos, sem fazerem cópias de obras de arte. As 

obras deveriam servir como inspiração, mas as crianças poderiam fazer a sua maneira, 

explorando materiais. Isabela comenta o modo como eles procuram trabalhar a arte com as 

crianças desde então: 

“Tem coisas que estão na cultura e precisamos trazer para dentro da escola e a criança vai 

vivenciando. Eu penso mais no interesse da criança, mais no que ela quer. Claro que os 

conhecimentos estão ali e o professor tem que saber, ele tem que saber das áreas, das 

linguagens, como as crianças exploram os materiais, o que o pintor estava querendo dizer 

quando pintou aquilo. Não porque ela vai saber aquilo que o pintor queria dizer, mas porque 

ela vai poder ver diferenças entre os pintores. A gente escolhe os artistas e mostra como cada 

um deles trabalha, porque dá oportunidade de a criança pesquisar sobre materiais que ela 

queira explorar. É um pouco essa a ideia, para que ela explore, para que ela conheça. Eu 

não quero que elas façam cópias dos trabalhos dos artistas.” 

Isabela conta que a ideia de integrar as linguagens ao PP da escola e trabalhar com 

projetos foi acontecendo ao longo dos anos, na medida em que estudavam e discutiam no 

grupo de professores as propostas de outros países para a educação, como Dinamarca e Itália. 

Ela relata que as professoras na escola já trabalhavam com as crianças de um modo diferente 

do proposto no RCNEI, pois costumavam levar muito em conta o que as crianças falavam. 

Com a leitura da experiência de Reggio Emilia, no livro “As 100 linguagens da criança”, isso 

se acentuou ainda mais no trabalho realizado na escola. Numa das propostas estudadas, que 

Isabela não se recorda a qual país pertence, surgiu a ideia de organizar o currículo em eixos, 

sendo que a mediação pela cultura era feita pelo trabalho com as múltiplas linguagens.  
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A questão ambiental veio de uma parceria de trabalho com uma ONG, que faz 

intervenções na escola no sentido de conscientização ambiental, junto à equipe, famílias e 

crianças.  

A “mandala” foi reorganizada esse ano para ter espaços em branco, onde pudessem 

entrar os projetos de interesse dos grupos. Isabela acha fundamental que os interesses das 

crianças sejam contemplados na programação, mas ainda acha que em alguns momentos a 

postura das professoras é “adultocêntrica”, partindo muito mais delas as atividades do que das 

crianças. Ela conta que algumas professoras têm dificuldade também de organizar projetos 

próprios e por isso os temas de interesse geral e as propostas de atividades estão presentes na 

mandala.  

Dentro disso, ela enfatiza que o projeto de trabalho da tarde tem que ser diferente do 

da manhã, “porque senão as crianças não aguentariam ficar na escola por 8 horas, fazendo a 

mesma coisa.” Durante a manhã, as atividades e os projetos têm o foco de trabalhar a 

linguagem escrita e a matemática. À tarde, a cada ano se constitui um projeto diferente, em 

2011 o tema foi “Saberes e sabores”.  

“No ano passado, fizemos um projeto para tarde que chamava “Vem brincar comigo”, para 

garantir que a brincadeira acontecesse de maneira pensada. Quais brincadeiras vamos 

desenvolver, que momentos vamos integrar as turmas, para variar. Em cada ano 

enfatizávamos uma coisa, um ano foi a questão da música. A gente construiu com as crianças 

gerigonças que faziam sons. Esse ano nós reorganizamos o projeto da tarde com o tema 

“saberes e sabores”, para contemplar essa ideia da linguagem da comida como especial, do 

sabor de fazer e comer juntos. O sabor de estar junto, de comer uma comida juntos, de 

conversar sobre isso,  de entender como se faz um bolo. Mas de ter também uma preocupação 

com a estética, então eu não como de qualquer jeito, em qualquer lugar, tem que organizar a 

sala para comer melhor. E o que as crianças gostam de fazer? Meleca. Então nós exploramos 

vários tipos de material com elas, virou uma pesquisa, pode ser com tinta, com criação de 

tinta, com comidas. Várias experiências que a gente pode propor para as crianças.  

Nos nossos objetivos, a gente coloca que queremos que as crianças observem as coisas que 

acontecem, que levantem hipóteses, que falem sobre isso. Que elas possam mexer com 

diferentes materiais, que eles estejam disponíveis. Esse é o pano de fundo. 

Enquanto elas estão comendo, elas estão aprendendo sobre o outro. E não é qualquer 

comida, a gente tenta passar a ideia de uma alimentação saudável, sem deixar de lado as 

tradições.” 
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Quando apresentei Isabela, no capítulo de caracterização dos campos de estudo e 

sujeitos, descrevi que ela considera o maior desafio de seu trabalho não poder escolher com 

quem vai trabalhar, pois algumas pessoas que atualmente estão na EMEI têm concepções 

diferentes das propostas no PP.  

A professora Madalena também fala que isso é uma dificuldade encontrada nos 

momentos de formação: “É muito interessante o que acontece na prefeitura: a cada ano o 

grupo muda. Aqui nós temos até sorte de que a maioria é lotada aqui nessa escola, mas 

sempre tem alguma troca. Então é difícil para a escola avançar para outro ponto. Tem que 

voltar muito, porque às vezes a pessoa que está chegando tem uma concepção diferente do 

nosso PP, por conta da história dela de vida mesmo, da formação que ela teve. Tem que 

começar tudo de novo e isso me cansa.” 

A diretora Roberta comenta que acha fundamental que a articulação entre o PP e o 

planejamento dos professores aconteça e  acredita que a equipe deva se comprometer com o 

projeto da escola, pois ele é acordado em reunião de equipe logo no início do ano.  

“Em relação ao projeto maior da escola, ele é pensado e articulado no início do ano com 

todos os professores e funcionários, e previamente as professoras tentam articular suas 

atividades a essa proposta. Acho que o planejamento tem que ser vivenciado na sala de aula 

e estar articulado com a proposta da escola. Ele não pode estar fora do PP. Porque se a 

gente chegou naquele esqueleto, onde todo mundo foi sugerindo coisas que acham 

necessárias, importantes, então esse é o embasamento que a escola tem e que vai oferecer 

suporte a esse professor. Então, esse planejamento tem que estar obviamente articulado com 

o maior da escola. E é claro que a partir do que acontece em sala o professor pode criar 

esses miniprojetos. Ele tem que ter um olhar voltado para isso, mas é claro que nem tudo vai 

virar projeto.” 

As três professoras entrevistadas nesse estudo comentaram que se sentiram 

participantes na elaboração do PP e possuem bastante identificação com ele. Elas procuram 

articular diretamente seus planejamentos com o que está proposto ali. Todas comentaram que 

o trabalho com as múltiplas linguagens lhes parece muito interessante e que, seguindo o 

proposto pela experiência de Reggio Emilia, consideram fundamental escutar as crianças. 

Também o fato de o currículo estar representado por uma mandala, com espaços em aberto 

que podem ser preenchidos com os interesses do grupo, agrada bastante as profissionais.  

“Eu gosto do nosso PP, porque se você perceber na mandala, ela tem partes que não têm 

nada. Então, além de ter todo um contexto  você pode se inserir naqueles círculos em branco, 

colocar o que é peculiar de cada sala, de cada grupo. Você tem um projeto geral, mas dentro 
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de cada sala você pode construir um seu, junto com as crianças.” (Juliana, professora, turma 

da experiência)  

“Nosso currículo é em forma de mandala e está bem de acordo com como eu penso que 

devemos trabalhar na educação infantil. A forma é um círculo, porque o trabalho faz um 

movimento cíclico, que não tem um início e um fim; vamos por aqui ou vamos por ali e as 

coisas vão acontecendo.” (Bianca, professora, turma do Tarzan) 

“Dentro da nossa proposta da mandala, nada é separado, tudo é articulado. Então as 

linguagens são articuladas umas com as outras, dentro dos projetos. A mandala é uma visão 

geral que você tem, das possibilidades de trabalho, ela tem conteúdos. Fora aquilo que está 

colocado na mandala, tem os espaços onde a gente acrescenta o projeto de interesse do 

grupo.” (Professora Madalena, turma da experiência)  

Madalena comenta, também, que como gosta de trabalhar seguindo prioritariamente os 

interesses das crianças, muitas vezes seu foco está mais no projeto de sua sala do que nas 

propostas de atividades do PP.  

“O PP tem um papel importante para mim, mas eu trabalho totalmente fora dele. Sou uma 

transgressora! Porque eu falo que eu transgrido, porque eu não consigo sair do meu projeto 

para fazer o que está lá. Porque não vai ser significativo para as crianças, porque eles estão 

em outro tempo. Eu penso em articular o que está lá, relacionando tudo ao assunto do 

projeto. Por exemplo, lá fala para a gente conversar sobre os transportes, como eram 

antigamente, no tempo dos avós, historicamente falando. Eu não vou conseguir falar disso 

com eles, porque eles estão focados no projeto dos pássaros. Mas eu posso trazer a questão 

do passado de modo articulado ao que estamos conversando na sala. Trouxe para as 

crianças que antigamente as pessoas escreviam com pena, utilizando a pena de pavão. Então, 

essa parte da história e da memória eu estou trazendo dessa forma. Não estou trabalhando 

como está na mandala, como nós colocamos incialmente lá. Eu trouxe também para as 

crianças vídeos sobre as pinturas rupestres, sobre a escrita ao longo da história. Porque eu 

falo para a coordenadora: ‘não dá, como eu vou falar agora da avó, se eu estou no pardal.’ 

É difícil, sabe. E mesmo que eu trouxer esse assunto, não vai ser de interesse. Então, eu tenho 

que dar um jeito de contemplar o que está lá com o assunto em questão, que representa os 

interesses das crianças. Tem que dar conta do que eles trazem. E ao mesmo tempo eu não 

posso deixar de fora a proposta da escola, então eu tenho que dar um jeito de contemplar 

tudo articulado ao interesse das crianças.” 

Um aspecto do PP do ano de 2011 que é bastante explorado por Madalena é o trabalho 

com a arte contemporânea.  
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“A partir dos artistas contemporâneos a gente alimenta as crianças, para eles irem 

adquirindo repertório para depois entrar na criação.” As crianças têm que ter referências e 

referências de qualidade. E pensar a arte contemporânea de outra forma. Quando a gente faz 

isso, a gente está formando as outras pessoas, as famílias, por exemplo. Porque vem aquela 

questão, ‘o que é arte contemporânea?’. As pessoas dizem que não gostam, que é coisa de 

bicho grilo, coisa de louco, que arte tem que ser só coisa bela. Eu acho que a escola é o 

espaço da subversão, que a gente tem que fazer de tudo, é lógico que dentro da faixa etária 

que a gente trabalha, para ir além de muros, mesmo. E arte traz, assim, bastantes 

possibilidades. Eu acredito muito na arte. Acho que a arte tem o poder de transformar. 

Porque a partir da arte você começa a olhar as coisas de um outro jeito.” 

Já Bianca não se sente tão à vontade para trabalhar com arte contemporânea, pois ela 

não consegue achar esteticamente bonito e pensa que algumas vezes as crianças precisam ser 

ajudadas em suas criações. 

“O certo na minha cabeça seria deixar a criança fazer o todo de seu trabalho. Mas daí eu 

olho e falo: é melhor fazer um consertinho aqui, outro ali, e eu acabo botando a mão. Porque 

para a minha estética aquilo não funciona. Eu procuro me engajar no PP, mas para mim 

algumas vezes é um desafio essas inovações da parte artística. Por exemplo, hoje em dia se 

trabalha muito a arte contemporânea, a dança contemporânea. Então, faz um quadro com as 

crianças, com rolo de papel higiênico e aquilo vira lindo e maravilhoso para as pessoas. Mas 

eu comigo penso: ‘onde isso está bonito?’ Eu particularmente não gosto de nada disso. Eu 

acho bonito um Michelângelo, eu acho bonito outras coisas. É isso: eu quero me aprofundar 

e conhecer melhor esse tipo de assunto e aprender a valorizar outras coisas, mas eu tenho 

dificuldade em conseguir fazer isso.” 

 

3.2 Discussão: o currículo como processo documentado e cotidiano 

 

O texto a seguir tem como objetivo discutir o entrelaçamento da história documentada 

(documentos curriculares da rede e os PPs das unidades) com as trajetórias dos sujeitos e  

resgatar a história cotidiana, não explicitada nos documentos, apesar de intrinsecamente 

relacionada a eles.  

A fim de fundamentar essa análise, parto do conceito, proposto por Sacristán (2008), 

de currículo como uma práxis, que tem como base um documento escrito, mas que só existe 

de fato quando ganha forma e conteúdo no cotidiano da escola.  E adoto o conceito de 

cotidiano, elaborado por Agnes Heller, que ressalta a importância da vida cotidiana dos 
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sujeitos comuns na determinação da história, colocando as subjetividades no centro do 

processo histórico.  

Ressalto ainda, para a elaboração dessa discussão, a importância do trabalho de 

Rockwell e Ezpeleta (2007) que adotaram esse conceito de vida cotidiana, formulado por 

Heller, para explicarem a questão do cotidiano escolar. Elas concordam com a ideia de que o 

cotidiano tem total relação com a história. As autoras apontam que o conceito de cotidiano 

comumente é relacionado, na literatura, com aquilo que não é histórico, pois o que acontece 

diariamente, de forma anônima, não parece ser relevante para a construção da história. Elas, 

porém, ao observarem o cotidiano escolar, concluíram que ele está impregnado de história. E 

que algo pode ser considerado cotidiano para uma pessoa  e não ser para outra.  

 
O conceito de ‘vida cotidiana’ delimita e, ao mesmo tempo, recupera 
conjuntos de atividades caracteristicamente heterogêneas empreendidas e 
articuladas por sujeitos individuais. As atividades observadas na escola, ou 
em qualquer contexto, podem ser compreendidas como cotidianas apenas em 
referência a estes sujeitos. Deste modo, elas se restringem a ‘pequenos 
mundos’, cujos horizontes definem-se diferentemente de acordo com a 
experiência direta e a história de vida de cada sujeito (p.140).  

 

Esses “pequenos mundos” são constituídos nas instituições escolares pelo cruzamento 

da história oficial com a história não documentada. 

 
É uma trama em permanente construção que articula histórias locais - 
pessoais e coletivas - diante das quais a vontade estatal abstrata pode ser 
assumida ou ignorada, mascarada ou recriada, em particular, abrindo espaços 
variáveis a uma maior ou menor possibilidade hegemônica. Uma trama, 
finalmente, que é preciso conhecer, porque constitui simultaneamente o 
ponto de partida e o conteúdo real de novas alternativas tanto pedagógicas 
quanto políticas (p. 133).  

 

A presença estatal aqui pode ser entendida como as legislações, normas e currículos 

que são prescritos e, no contexto estudado pelas autoras (México), impostos às escolas pelos 

governantes. “Nem sempre é possível demarcar com precisão o estatal e o civil na escola” (p. 

139). De todo modo, o Estado se faz presente através de categorias oficiais e da 

documentação existente, que de algum modo obriga pais e professores a trilharem 

determinados caminhos, a fim de assegurarem a própria continuidade da escola.  
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Nessa história a determinação e presença estatal se entrecruza com as 
determinações e presenças civis de variadas características. A 
homogeneidade documentada decompõe-se em múltiplas realidades 
cotidianas. Nesta história não-documentada, nesta dimensão cotidiana, os 
trabalhadores, os alunos e os pais se apropriam dos subsídios e das 
prescrições estatais e constroem a escola. A partir desta história não-
documentada, a versão documentada torna-se parcial e produz certo efeito 
ocultador do movimento real (p. 134). 

 

Rockwell (1995) coloca que a melhor maneira de capturar a história não-documentada 

é a observação do cotidiano e o reconhecimento do papel dos sujeitos que constroem o dia a 

dia da escola. Na atual pesquisa, foi utilizada além da observação, a análise de documentos 

produzidos pelos sujeitos (tais como diários dos professores, portfólios, planos de aula) como 

estratégia reveladora da história não-oficial, cotidiana.   

A partir desse olhar para o cotidiano, o entendimento do currículo vai além do debate 

sobre disciplinas, planos de aula, modelos pedagógicos e programas, ele está pautado nas 

mediações (incluindo aceitação e resistência ao prescrito) feitas pelos sujeitos que vivem o 

cotidiano da escola, por meio de seus saberes e suas práticas.  

Aqui vale uma palavra sobre a questão da resistência ao instituído no cotidiano. Heller 

coloca que o cotidiano é o local mais propício para a alienação, ainda mais em uma sociedade 

capitalista, onde o indivíduo, preocupado com a sua sobrevivência, produz e reproduz a parte 

que lhe cabe na divisão do trabalho, atendo-se a particularidade e perdendo a dimensão 

humano-genérica. Por outro lado, é exatamente na vida cotidiana que acontecem os 

movimentos de resistência e de transformação social. “A vida cotidiana é, dialeticamente, o 

lugar da dominação e da rebeldia ou da revolução”. Ela acredita que a revolução se dá de 

modo lento e invisível, por meio de pequenas transformações, que se iniciam em pequenos 

grupos, quando estes se questionam e refletem sobre e no cotidiano (PATTO, 1993, p.131).  

Assim, o cotidiano escolar pode ser produtor de transformações, quando a própria 

prática e as prescrições que a delimitam são alvo de reflexões dos profissionais nas escolas. 

No instituído formalmente, por meio de conteúdos, concepções e objetivos, há o espaço de 

vivência e de criação por parte de cada escola e, dentro dela, de cada professor. Os 

documentos curriculares vividos no cotidiano da escola trazem sempre mais perguntas do que 

respostas; eles indagam a todo o tempo os professores e as crianças sobre o que se quer, o que 

se precisa, o que se deve e o que se pode aprender. 

Na rede municipal de São Paulo, os documentos, ao longo do tempo, foram evoluindo 

em objetivos, conceitos e formas de articulação com as escolas. O interessante dessa história 

documentada é que cada documento teve um contexto de elaboração por parte da equipe 
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central da SME e um contexto de recepção por parte das escolas. Esses dois momentos 

parecem estar totalmente relacionados. Um documento que não parte de um diagnóstico da 

realidade da rede, não só em termos de atendimento, mas das concepções pedagógicas que 

estão norteando o trabalho das escolas, e que não é previamente discutido com as mesmas, 

tende a não ter maior impacto nas unidades. Também, se não há um trabalho intenso de 

formação que estimule a reflexão acerca do mesmo, ele tende a ser, como muito ouvi nas 

entrevistas: “mais um documento da rede”.  

Se por um lado, esses documentos curriculares não têm caráter mandatório, ficando a 

cargo de cada escola e de cada professor adotá-los ou não, por outro, percebe-se que eles têm 

um papel fundamental na construção de uma identidade para as EMEIs, para as professoras, 

individualmente, e para a rede como um todo. Essa identidade não está previamente contida 

no documento em si, mas na sua história de elaboração e de implantação na rede, vivenciada 

no cotidiano anônimo de cada instituição.  

O documento da gestão atual, até o momento desta pesquisa, de acordo com os 

entrevistados, não encontrou muita ressonância nas unidades de educação infantil. As críticas 

partiram de sua estrutura até a questão de como está sendo trabalhado o programa de 

formação “A rede em rede” com as equipes.   

Em relação à formação, o primeiro ponto colocado foi a falta de formação direta para 

todos os professores em cima dele. Mas acho que o que foi apontado de mais problemático foi 

a formação com diretoras e coordenadoras pedagógicas com pautas muito restritivas e 

focadas, que não permitem a discussão das equipes e o reconhecimento, por parte dos 

formadores, das demandas das EMEIs.  

A questão da descontextualização dessas formações em relação ao que de fato 

acontece nas EMEIs também foi resultado de pesquisa realizada por Marques (2010). Com o 

objetivo de investigar as práticas de registro e documentação dos profissionais de quatro 

EMEIs, ela entrevistou diretores e coordenadores pedagógicos nessas instituições. A autora 

sintetiza os problemas do programa “A rede em rede” relatados pelos seus entrevistados:  

 

a distância entre as temáticas propostas e as reais necessidades da escola; a 
homogeneização dos percursos formativos, desconsiderando as diferentes 
histórias de formação; a insuficiência desse tipo de estratégia para o trabalho 
cotidiano, tendo em vista as demandas da prática (MARQUES, 2010, p. 234-
235).  

 

Pode-se inferir que quanto mais diretiva é uma formação, menos ela contempla as 

realidades das escolas, fazendo menos sentido para os envolvidos. O risco, por outro lado, de 
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se ter um programa muito aberto, que permite a inscrição de falas e direcionamento por parte 

de cada sujeito, é a falta de garantia da possibilidade de se ter um projeto comum. O mesmo 

vale para o documento curricular em si. Quanto mais ele abre possibilidades para os 

professores inscreverem suas próprias marcas, quanto mais polissêmico ele é, menos se tem 

certeza de que linhas comuns de trabalho serão seguidas. É recorrente na observação de 

instituições públicas a constatação de que em algumas delas (como fica evidente na EMEI 

Henry Wallon) professores trabalham de maneiras completamente distintas, tanto em termos 

de conteúdo quanto de didática, mesmo que exista uma proposta pedagógica única.  

O relatório da Organisation for Economic Co-operation and Development 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE) de 2006 faz um 

análise da educação infantil em diversos países do mundo e conclui que em termos de 

currículo é importante que existam objetivos nacionais comuns para todas as escolas de 

educação infantil. Sem estes objetivos para guiar a prática, corre-se o risco de que 

profissionais inexperientes ou mal treinados adotem um modelo escolarizante, valorizando a 

instrução ou “laissez-faire”, deixando das crianças livres pela crença de que elas aprendem 

intuitivamente. Por outro lado, um currículo para ser útil às instituições deve permitir certa 

flexibilidade para o professor atuar (OECD, 2006).  

Nesse sentido, Haddad (2012) refere exatamente que uma das grandes questões 

discutidas sobre o currículo para a educação infantil atualmente é se ele deve conter diretrizes 

mais gerais ou se deve apresentar orientações mais prescritivas. Por um lado, princípios 

orientadores da prática são necessários para instituir um modo de trabalhar comum, que 

garanta um certo padrão de qualidade, principalmente em locais onde as professoras não 

possuem formação adequada. Por outro, um currículo com objetivos mais amplos tende a 

respeitar o próprio ritmo de desenvolvimento da criança e seu protagonismo. As duas 

possibilidades apresentam ressalvas. Um currículo com diretrizes mais abertas requer 

profissionais muito bem formados para sua implantação. Já orientações mais diretivas e 

unificadas estão na contramão de concepções atuais de que as especificidades e as 

experiências diversas das crianças e de suas famílias devem ser levadas em conta. 

Um exemplo de como uma orientação mais diretiva incomoda os profissionais da área 

foi o desagrado expresso pelos entrevistados a respeito dos quadros (atividades x idades) 

expostos pelo documento curricular atual, que na percepção deles apresenta uma “redução” da 

ação pedagógica e a descontextualização da mesma. Nesse ponto, entra-se em um terreno de 

conflitos, que abarca a questão do papel das teorias do desenvolvimento nos documentos 

curriculares.  
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Nos Estados Unidos da América, esse debate é atual e parte do questionamento à 

perspectiva dominante, estipulada pela National Association for Education of Young Children 

(NAEYC), de que os professores devem ter Developmentally Appropriate Practices - DAP 

(“práticas apropriadas ao desenvolvimento”).14  

Essas práticas são baseadas no conhecimento geral sobre desenvolvimento humano, 

sobre as características de determinada idade e os conhecimentos específicos que essa criança 

deve saber em determinado contexto social e cultural. Professores devem usar seu 

conhecimento sobre desenvolvimento infantil e aprendizagem para identificar o rol de 

atividades, materiais, experiências de aprendizagem que são apropriadas para o grupo ou para 

uma criança individualmente. São considerados padrões e sequências para o desenvolvimento 

infantil, que são seguidos tipicamente pelas crianças, todos baseados em pesquisas. Assim, as 

práticas do professor devem ser guiadas pelos conhecimentos que se tem sobre 

desenvolvimento (FILE, 2012).  

File (2012) sintetiza a posição dos autores pós-modernos norte-americanos em relação 

às DAPs. As principais críticas sofridas por esse tipo de concepção é que ela desconsidera o 

contexto sócio-histórico-cultural da educação. O desenvolvimento infantil é considerado de 

modo racional e objetivo, sem se ter o entendimento de que ele é, antes de mais nada, uma 

construção social. Essas sequências esperadas para o desenvolvimento não levam em conta o 

contexto, nem as diversidades, criando um padrão do que é “normal” para o discurso 

dominante. Nessa proposição, há pouco espaço para filosofia, ou para se pensar o que são 

aprendizados significativos para as crianças. 

Outros autores (DAHLBERG; MOSS, PENCE, 2003; CORSARO, 1997; 

SARMENTO, 2004; 2005) tendem a criticar as teorias de aprendizagem e de 

desenvolvimento por terem uma visão simplificadora e descontextualizada da realidade das 

crianças. Essas teorias “tendem a interpretar as crianças como indivíduos que se desenvolvem 

independentemente da construção social das suas condições de existência e das representações 

e imagens historicamente construídas sobre e para eles” (SARMENTO, 2005, p. 363). 

A questão que se coloca é a seguinte: é possível integrar os conteúdos das teorias do 

desenvolvimento sem reduzi-los a um rol de atividades e sequências a serem aplicadas pelos 

                                                           
14 “Developmentally appropriate practice”, muitas vezes abreviado para DAP, é uma abordagem pedagógica 

fundamentada tanto na pesquisa sobre como as crianças pequenas se desenvolvem e aprendem, quanto no que 
é conhecido sobre práticas educacionais eficazes. Sua estrutura foi projetada para promover a aprendizagem e 
o desenvolvimento de crianças pequenas. A DAP envolve que professores reconheçam em que estágio do 
desenvolvimento as crianças estão, como indivíduos e como parte de um grupo, e que ajudem cada criança a 
cumprir objetivos de aprendizagem, que sejam ao mesmo tempo desafiantes e passíveis de serem alcançados”. 
Disponível em http://www.naeyc.org/ DAP. Acesso em 30/08/2012. (Tradução livre) 
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professores às crianças? É possível pensar em algumas linhas gerais de desenvolvimento que 

não engessem o professor, mas que  apresentem a ele características comuns das crianças de 

determinada faixa etária? Como pensar as diferentes etapas da educação infantil, dando 

subsídios para se trabalhar com crianças de idades diferentes e provenientes de diferentes 

realidades, sem especificar tanto, sem que aquilo se torne algo sem sentido para o professor? 

O estudo dos documentos curriculares me leva a concluir que só o que faz sentido 

realmente para o professor é incorporado à sua prática. Essa construção de sentidos, no 

entanto, não está contida na leitura de um documento, ou numa tarde de formação, mas faz 

parte de um conjunto de fatores que integram tanto a trajetória do professor como a trajetória 

da rede, e que só podem ser construídos ao longo da história. Esse tema será tratado no 

próximo capítulo, no qual é discutida a influência do repertório e dos saberes do professor na 

elaboração do planejamento.  

Voltando aos currículos da prefeitura, percebe-se que o documento de “Reorientação 

curricular” teve e ainda tem um impacto muito grande, pois representou uma mudança de 

rumos da educação infantil na rede. Parece-me que ele foi tão importante por ter conseguido 

expressar a insatisfação dos profissionais com o caráter preparatório e compensatório com que 

educação infantil vinha sendo abordada, e também por propor que o ponto de partida para o 

trabalho fosse a criança. A ideia de que cada escola deva construir o seu PP tomou força, com 

a ênfase dada à participação democrática.   

Um dos pontos que contribuem para esse documento ser tão significativo é o fato de 

ele ter sido criado em um período de quatro anos, como fruto de discussões e formações que 

envolveram toda a rede. Isso explica porque ele parte de um resgate histórico da rede para 

chegar em suas próprias proposições. As marcas dos documentos passados fazem parte do 

coletivo cotidiano da escola e não podem ser ignoradas. Os sentidos e significados de um 

documento são construídos a partir de olhos que já leram, entenderam, questionaram outras 

tantas palavras.  

A presença estatal na escola de diferentes maneiras e em diferentes épocas acaba por 

fazer parte da memória coletiva da escola. A adoção de regulações impostas pelo Estado em 

outro momento histórico pode significar resistência às medidas do Estado atual 

(ROCKWELL; EZPELETA, 2007). 

Não acho que as EMEIs dessa pesquisa adotem um único documento do passado, mas 

a trama construída pela história da rede encontra-se presente em seus PPs. Rockwell (1995) 

refere que a experiência escolar reflete objetivos e conteúdos do currículo oficial, mas de 

modo fragmentado, representando a parte normativa desse processo. As políticas 
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governamentais e normas oficiais influenciam no processo, mas não têm o poder de 

determiná-lo. O que é oficialmente prescrito não é incorporado pela escola sem que haja uma 

interpretação própria da instituição, de acordo com suas próprias práticas e relações 

institucionalizadas ao longo do tempo. Apesar das constantes mudanças do currículo oficial, 

permanecem certas tendências de seleção e formação do conhecimento nas escolas. No 

entanto, essas mudanças podem gerar inseguranças nos professores. 

Aqui vale uma palavra sobre o PP de cada uma das instituições. Na EMEI Henry 

Wallon, percebe-se um projeto com diretrizes bastante amplas, que permite várias formas de 

trabalho por parte dos professores. A escola parece não ter constituído ainda um modelo 

pedagógico único. De acordo com a fala da própria diretora e da coordenadora pedagógica, há 

uma variedade de iniciativas de trabalho dos professores, sendo que um mesmo grupo de 

crianças pode ter professores, cada um em um turno, trabalhando de modos completamente 

distintos, baseados em princípios e objetivos diferentes. Não há uma unicidade no trabalho e 

isso foi presenciado por mim em diversos momentos, dentro da instituição, ao observar o 

trabalho de outras professoras, enquanto tinha foco no grupo que estava investigando. Por 

razões éticas (não tenho autorização desses profissionais), não descreverei com detalhes o que 

vi, mas tomo como princípio de explicação o relatado por Michele e Nadine: coexistem 

iniciativas na escola muito tradicionais (por exemplo: práticas de alfabetização, cópia e pouco 

trabalho em cima dos interesses das crianças) e iniciativas mais progressistas (práticas de 

letramento, estímulo à criação, trabalho voltado à escuta e aos interesses das crianças).  

Festa (2008) descreve um pouco essa “miscelânea” de práticas na rede. A autora 

considera que dois modelos pedagógicos internacionais estão presentes, a partir da década de 

1990, nas discussões dos profissionais da rede municipal: o Currículo High/Scope e de 

Reggio Emilia. Ela acredita que mesmo havendo o estudo desses modelos progressistas, ainda 

há práticas que comportam um caráter preparatório para o ensino fundamental, por meio de 

atividades de coordenação motora e de letramento descontextualizadas, não dando 

oportunidade para o protagonismo das crianças. 

Ainda que o meu objetivo não seja classificar as práticas observadas por mim, é 

interessante notar que tanto César quanto Aline poderiam ser considerados pertencentes a uma 

linha mais progressista do que tradicional, sem que, no entanto, haja qualquer semelhança 

entre as formas de trabalho desses dois professores. Isso será explicitado mais adiante no 

texto. 

Parece-me que o peso maior na definição do modo de trabalho dos professores dessa 

EMEI recai mais sobre suas trajetórias pessoais e profissionais do que no PP da escola ou 
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mesmo em algum documento da prefeitura. A questão da autonomia e identidade se faz 

presente no trabalho dos dois professores observados em específico, mas não tenho como 

afirmar se é a base sólida de suas ações. No jogo entre o específico e o amplo, que um 

documento pode comportar, talvez se possa afirmar que o PP delimita e especifica muito 

pouco para delinear uma forma própria de trabalho para aquela unidade. Se é verdade que o 

documento curricular só faz sentido quando é experenciado no cotidiano, um cotidiano sem 

um documento que o norteie também pode ter o seu sentido esvaziado.  

O PP da EMEI Loris Malaguzzi parece mais articulado com o que de fato acontece no 

cotidiano da escola. Ao menos nas observações que pude fazer dos grupos em específico e do 

contexto, percebe-se que vários eixos de trabalho são comuns: a maioria dos grupos trabalha 

com projetos, há o uso de vários recursos artísticos e expressivos pelas crianças e há uma 

divisão entre o trabalho da manhã (explorar linguagens matemática e escrita) e o da tarde 

(projeto saberes e sabores). Não posso afirmar que todas as salas trabalhem de acordo com os 

interesses das crianças, por meio da escuta das mesmas, mas posso assegurar que há uma 

tendência a esse modo de trabalho nos grupos observados.  

Se compararmos com o PP da EMEI Henry Wallon, percebe-se que o PP da EMEI 

Loris Malaguzzi se estrutura de forma mais clara e propositiva, apresentando como e o que 

deve ser trabalhado com as crianças. Lanço a hipótese de que um dos fatores que 

influenciaram a configuração do PP na segunda EMEI é a presença da coordenadora 

pedagógica na instituição desde a década de 1980. Ainda que ela tenha assumido a 

coordenação pedagógica anos depois, percebo que Isabela funciona como uma memória do 

grupo, criando ligações entre os vários períodos e as várias iniciativas pedagógicas 

trabalhadas ali. Ainda assim, relatei que Isabela sente dificuldade em ter todo o grupo em 

acordo com o PP da escola, tendo que fazer um resgate a cada ano de tudo que já foi 

discutido, explorado e vivido, explicitando as concepções teóricas em que o trabalho daquela 

EMEI está baseado. De todo modo, não dá para se ter a garantia, como ela mesma expôs, de 

que todas as professoras seguirão o PP da escola.  

Essa me parece ser uma característica marcante das redes públicas: por mais que haja 

documentos e formações, as professoras encontram dentro de suas salas total liberdade para 

seguir o modelo pedagógico que lhes parece melhor, ou que, sem ter consciência, 

reproduzem.  

O próximo capítulo aborda exatamente como o professor lida com essas várias 

influências (currículos, experiências cotidianas, trajetórias de vida) quando se lança na tarefa 

de traduzir o currículo em seu planejamento. O planejamento é a primeira mediação feita por 
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ele entre o currículo e o cotidiano, sendo que o próprio plano vira documento prescritivo que 

será transposto ao dia a dia do trabalho do professor com o seu grupo, constituindo o que de 

fato é experenciado pelas crianças na instituição, tema que será abordado no capítulo 5.  
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4. O PLANEJADO: A ATIVIDADE DE PLANEJAR E OS PLANOS ESCRITOS 

DOS PROFESSORES 

 

Esse capítulo é dedicado a apresentar e discutir os dados oriundos das entrevistas 

sobre o planejamento pedagógico, por meio de quatro categorias de análise. A primeira é 

relativa à atividade em si de planejar, como ela acontece, em que momento, quem são os 

envolvidos. A segunda trata do repertório do professor para elaborar o planejamento, levando 

em conta sua trajetória de vida e profissional. A terceira descreve a importância dada pelos 

profissionais entrevistados à atividade de planejamento do professor, as dificuldades 

encontradas em sua elaboração e o que eles consideram ser um bom planejamento. Por 

último, são explorados os planos dos professores, não só no sentido de analisar os 

documentos, mas também de explicitar como o planejamento é pensado ao longo do tempo.  

 

4.1 EMEI Henry Wallon 

 

4.1.1 A atividade de planejar 

 

Conforme a legislação da prefeitura, os professores que trabalham em período integral 

têm 11 horas por semana para atividade de estudo e planejamento fora de sala de aula. Cinco 

horas são dedicadas ao PEA (Projeto especial de ação), três são de planejamento coletivo e 

outras três de planejamento individual. Os momentos coletivos acontecem nos dois turnos, 

manhã e tarde, contemplando os professores que trabalham no turno inverso.  

De acordo com Michele, coordenadora pedagógica, os horários de PEA são dedicados 

ao estudo de um tema e a discussão de questões gerais da escola. O tema de 2010, por 

exemplo, foi a inclusão de crianças com deficiência, já que havia oito matriculadas na 

instituição naquele ano. No ano de 2011, o tema proposto foi a história dos parques infantis e 

da própria escola, devido ao projeto de comemoração do aniversário da mesma. Esse estudo é 

articulado com materiais de leitura que possibilitem o entendimento do tema e ajudem os 

professores em suas práticas. Mesmo tendo um foco especial de discussão, Michele enfatiza 

que uma vez por semana volta-se mais para a discussão do planejamento dos professores. “Eu 

não fico só sentada olhando os planejamentos (planos de aula), não. A gente vai estar lá 

discutindo isso e uma podendo dar opinião sobre o trabalho da outra e contar o que foi 

trabalhado em sua sala, falar das similaridades. De repente surgem as mesmas demandas em 

diferentes classes.” 
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Ela acrescenta que, quando necessário, faz atendimentos individuais aos professores 

para discutir o planejamento. Esse é o caso dos professores que não fazem jornada integral. 

Eles têm apenas três horas por semana na escola para planejamento e Michele tenta conversar 

com eles uma vez por semana pelo menos. “É muito mais difícil trabalhar com quem não tem 

jornada. Se eu pudesse definir, todo mundo deveria ter jornada integral sem sombra de 

dúvida. Porque se você está aqui com a pessoa todos os dias, todo dia se transforma em um 

momento bacana para a gente rever os planos. Senão, temos apenas os momentos do coletivo 

como um todo e as reuniões pedagógicas para esse replanejamento.” 

Os professores entrevistados cumprem jornada integral e participam de todos os 

horários coletivos. Eles relatam que esses horários funcionam de modo bastante informal. 

César acha que, apesar disso, essa troca de informação com as colegas e com a coordenadora 

pode ajudar na reflexão sobre o seu trabalho e o seu planejamento. “Mesmo as minhas horas 

individuais acontecem em conjunto com as de outras colegas, e a gente conversa e debate. 

Todo esse processo acaba me influenciando mais ou menos. Então, estava como um problema 

com uma criança e eu debati no grupo ontem. Estava precisando conversar com outras 

pessoas, até para ouvir opiniões. A gente conversa sobre essas questões e até outras. ‘Eu 

estava pensando em fazer tal atividade. O que vocês acham?’ O grupo sempre tem sugestões. 

A gente sempre troca experiência na base do desabafo. ‘Nossa, hoje eu fiz tal coisa que deu 

errado’.  E alguém comenta. O modo de trocar informação numa escola tem um modus 

operandi próprio, nunca é formalizado. Mas sempre tem ideias boas, ou mostra que as 

minhas são ruins, ou ao contrário. Me faz pensar. Se a conversa mesmo resulta em alguma 

coisa objetiva, eu não sei te dizer, mas o processo de formulação e reflexão sofre impacto.” 

(César, professor, EMEI Henry Wallon).  

Apesar de sentir que essas reuniões o ajudam a pensar sobre seu processo com as 

crianças, César confessa que é difícil aproveitar o tempo na escola para elaborar seu 

planejamento e que acaba fazendo isso em casa, durante os finais de semana.  

“Eu penso também muitas coisas no final de semana, que tenho mais tempo para pensar. 

Porque no horário de planejamento na escola, eu não funciono muito bem, está muito colado, 

eu preciso de uma distância para refletir. Eu preciso de um respiro. Então, o domingo à noite 

é o meu dia de planejamento, de pensar, selecionar que história eu vou contar.” 

Já Aline não sente essas reuniões como proveitosas e tem a impressão de que não 

existe uma troca efetiva de experiências com o grupo e também que ocorram 

encaminhamentos a partir delas.  
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“Não acho que tenha um momento coletivo nessa escola de integração, onde eu possa saber 

o que está acontecendo nas outras salas e contar o que acontece na minha. Acho que a 

grande crítica que eu tenho é essa. Há uma falha pedagógica na escola: não se tem um 

momento para saber o que está sendo trabalhado nas outras turmas. Principalmente sabendo 

que essas crianças ficam o dia inteiro. Acho que nas reuniões de planejamento se tenta fazer 

uma integração, mas é o que eu te falo, não adianta você dar autonomia para o professor 

fazer e não ter um momento depois de conversa. Tipo: ‘a sala da Rose, o que ela planejou? E 

a sala da fulana, o que está pensando fazer?’. Aí, cada uma poderia falar o que pensou em 

fazer e o que já fez, o que funcionou, o que não funcionou. Essa troca não existe. Se existe é 

por iniciativa do professor. O que você escreve em uma avaliação, depois não se tem nenhum 

retorno. Eu estou esperando, o papel está aqui. A coordenadora falou que vai fazer junto 

comigo, quando? Eu não sei. Mas eu vou esperar.” 

Aline sente que recebe pouco feedback em relação ao seu trabalho por parte da 

coordenadora. Ela acha que Michele toma pouco conhecimento do que está sendo trabalhado 

em sua sala e que nos horários coletivos as discussões não contemplam suas necessidades.  

Vale colocar que como cada um dos entrevistados trabalhava em turnos diferentes, as 

reuniões das quais eles participavam eram com grupos também distintos. Além desses 

encontros semanais, há pelo menos quatro reuniões pedagógicas por ano. Essas reuniões são a 

única oportunidade dada aos professores de se encontrarem formalmente com o professor que 

fica com a sua turma no turno inverso ao seu. Há um momento, então, em que os dois 

professores se reúnem para conversar sobre o grupo de crianças, o que estão fazendo e o que 

pretendem fazer. Dessas reuniões acaba saindo um documento de planejamento de ações para 

os próximos dois meses, que será apresentado junto com os planos diários/semanais dos 

professores.  

Os dois professores entrevistados referem que esse momento é bastante proveitoso e 

que costumam conversar durante os poucos minutos que têm na troca de turnos para contar 

alguma atividade que estão realizando ou comentar algo específico sobre alguma criança ou 

situação vivida no dia.  

 

4.1.2 O repertório do professor 

 

Essa categoria visa explorar quais saberes do professor entram em jogo no momento 

do planejamento, estando estes ligados tanto a suas experiências profissionais e de formação 

quanto a sua trajetória de vida. A diretora Nadine comenta essa influência da vivência pessoal 
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do professor como bastante determinante e limitante no processo de planejamento das 

atividades.  

“O professor acaba trabalhando com aquilo que ele gosta mais. Ele também faz aquilo que 

ele pode. Tem professor que nunca vai conseguir rolar no chão com as crianças. Mas ele tem 

que saber que isso é necessário. Então, ele vai ter que dar conta de planejar uma maneira 

para a criança ter essa experiência. Não se negar. Acho que hoje acontece um pouco isso, as 

pessoas acabam se negando a fazer coisas que as crianças necessitam. E que é direito das 

crianças, porque está escrito nos documentos. Acho que o planejamento do professor acaba 

ficando uma coisa muito pessoal. O que eu gosto eu faço, o que eu não gosto eu não faço.   

Eu vejo que no planejamento, algumas professoras aqui ficam no reboque de outras, porque 

não tem repertório para planejar. Hoje em dia as pessoas que eu vejo que estão a reboque de 

outras, elas estão em projetos bons, então tudo bem. Elas planejam junto com outras e fazem 

o que outras salas fazem, porque não conseguem pensar seu próprio planejamento.” 

Esse certamente não é o caso dos professores entrevistados, que parecem ter 

planejamentos próprios e bastante baseados em suas trajetórias de vida.  

Como já mencionado, Aline baseia seu planejamento no método High/Scope, 

aprendido em cursos de formação que fez por conta própria e nos livros que leu sobre o 

assunto. Ela acha que não está seguindo muito à risca o método, e quando perguntei quando e 

com quem ela aprendeu a fazer um planejamento, ela riu e disse: “Eu acho que o meu 

planejamento não é o ideal. Em relação ao que propõe o High/Scope, ele deixa muito a 

desejar. Creio que eu ainda não sei como fazer um bom planejamento.” Apesar disso, ela 

acredita que sua experiência de muitos anos como professora tem uma importância muito 

grande no seu trabalho. “Eu conto com uma outra coisa que me vale muito que é a 

experiência de muito tempo de aula. É uma coisa que não dá para a gente conseguir deixar 

de lado. O pedagógico parece que entra na gente. Então você tem essa experiência, do tempo 

que você já viveu.”  

As experiências que viveu nos outros anos, com outros grupos, influenciam bastante o 

seu planejamento, principalmente quando ela sente que está com dificuldade de integrar 

alguma criança às atividades. Ela procura pensar em estratégias usadas no passado. Ela relata 

duas outras experiências passadas que têm impacto na sua atuação atualmente. Quando 

trabalhava em outra EMEI, desenvolveu um trabalho com centros de interesse, baseado na 

teoria de Freinet. Conta também que desenvolve atividades de dança e de movimento 

semanalmente, que incluem outras turmas da escola, baseadas em cursos que fez sobre o 

assunto.  
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O professor César, que se considera construtivista, por suas experiências como aluno e 

pelas leituras que fez em cursos de formação dentro de escolas da rede, não acredita que 

alguém o tenha influenciado diretamente em sua aprendizagem de como fazer um 

planejamento.  

“Acho que não aprendi com ninguém, não foi algo que eu aprendi com outras pessoas, até 

porque eu nunca li planejamento de outras pessoas. Da minha esposa eu já vi, ela trabalhou 

em escolas em que a coordenadora queria ver o planejamento, então tinha uma formatação, 

que ela não concordava com aquilo, mas fazia porque era a liturgia da escola. Às vezes ela 

me dava para eu olhar, para a gente trocar alguma ideia. Mas tirando isso, não vi o 

planejamento de ninguém.”  

No entanto, ele refere um curso que fez sobre registro de prática, que o ajudou a 

desenvolver um método próprio de planejar.  

“A forma como eu determinei isso, do modo como é hoje, foi quando eu fiz um curso que 

abordava exatamente o registro que o professor fazia do trabalho. Como você consegue 

construir narrativas, relatos sobre o que você fez e como isso qualifica a sua prática docente. 

Era um curso on-line, mas que tinha que ler alguns artigos. Então começava lendo artigos e 

relatos de prática, comentados por quem os havia supervisionado. Eu acabei relatando 

algumas atividades que eu tinha feito e a monitora do curso comentou. O jeito que eu 

escrevia revelava muito mais o que eu sabia e o que eu não sabia, e o que eu precisava 

planejar, do que alguma coisa que eu escrevesse a priori. Então, quando eu escrevo as 

dificuldades que eu tive em uma atividade, isso revela muitas coisas. Revela o que eu poderia 

ter feito e não fiz e que posso fazer em outra atividade. Eu sempre relato as dificuldades que 

eu tive, e as coisas que foram legais. ‘Tal criança falou tal coisa, que eu não soube 

responder.’ Essas indagações, dúvidas ou erros acabam virando o planejamento. Eu acho 

que esse curso foi definidor para que eu planejasse do jeito que eu planejo.”  

Em relação aos conteúdos desenvolvidos por César, fica muito clara a importância que 

ele dá à apreciação estética por meio da literatura e da música. Ele parte da premissa, estudada 

durante a faculdade em uma disciplina sobre Literatura, de que a escola canoniza as formas de 

apreciação de um livro, o que acaba fazendo com que as crianças não gostem de ler. Então, 

seu objetivo não é trabalhar nada em específico quando ele conta uma história, e sim apenas 

contar a história.  

“Na faculdade a gente teve um curso sobre alfabetização e discutimos em algum momento 

literatura infantil, e a professora nos dizia que trabalhar literatura, não era simplesmente 

trabalhar um livro com os alunos. Tem um livro que me influenciou radicalmente, que é de 
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um professor francês, Daniel Pennac, ele parte da premissa de que as crianças que tiveram 

as melhores escolas e acesso a livro, sempre presentes em suas vidas não lêem pela forma 

com que a literatura lhes é apresentada. 

Eu acho que a escola produz um grande mal para as crianças ao longo de sua vida escolar, 

porque determina os padrões de apreciação estética de uma história. Como a criança 

canoniza as formas de percepção de uma história. Quer dizer, uma criança menor tem 

necessariamente que fazer um desenho da história; quando ela começa a ler e a escrever, ela 

tem que necessariamente responder algumas perguntas sobre a história. Daí até ela ter que 

fazer vestibular. Então tem uma relação canônica. Para ler você tem que ter uma poltrona de 

leitura e tudo mais. Eu acho que a escola é culpada disso, de levar as crianças a odiar ler. 

Mesmo as crianças de famílias leitoras.”  

César também relatou que quando era professor de módulo em uma escola de ensino 

fundamental, desenvolveu com as crianças um projeto especial que envolvia música. Era uma 

atividade com centros de interesse em um galpão, visitado por todas as turmas da escola, 

diariamente. Em um dos centros, havia um piano e César ensinava às crianças como utilizá-lo. 

Com a “turma da leitura”, ele conta que trabalha músicas infantis e que muitas vezes leva o 

seu violão para a escola e toca e canta junto com as crianças.  

 

4.1.3 A importância de planejar 

 

Todos os entrevistados da EMEI Henry Wallon consideram a atividade de planejar 

como ferramenta fundamental do trabalho do professor. Mas de que forma eles pensam que o 

professor deva planejar? O que seria um bom planejamento, na opinião desses profissionais? 

Quais são as maiores dificuldades encontradas durante esse processo? 

Tanto a professora Aline quanto a diretora Nadine consideram que um bom 

planejamento deve partir da observação atenta do grupo de crianças, de forma a mapear os 

interesses e necessidades delas e assim poder realizar atividades que atendam a isso. Nadine 

refere: “Um bom planejamento tem que partir de uma observação muito atenta e muito 

próxima do professor com o aluno. Como professora eu procurava estar próxima e observar. 

Por exemplo, quando elas estavam no parque eu tinha uma prática de estar sempre com um 

caderno, anotando tudo o que eu pudesse anotar. Fazia o registro do que eu estava vendo e 

ouvindo. A partir daí eu fazia uma leitura do que estava acontecendo naquele momento. Me 

dava elementos, subsídios para planejar minhas atividades, de forma a atender as demandas 

que eu tinha registrado.  
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Como diretora, esse ano, eu vejo pouco as professoras fazerem observações das crianças. Eu 

nunca vi. No parque as professoras não observam as conversas das crianças. E observar é 

fundamental. Eu vejo até no meu trabalho como diretora que eu tenho que observar o que 

acontece na escola, para poder planejar o meu trabalho. Eu tenho que estar perto das 

pessoas. Não me adianta nada estar trancada na minha sala. Quem está lá na ponta sabe 

melhor do que eu. Por isso eu tenho que ir lá, ouvir as pessoas, da mesma forma eu penso 

que as professoras devem ouvir as crianças.” 

As ideias de Aline vão ao encontro do declarado por Nadine: “Acho que a maior 

observação das crianças permite que o planejamento seja feito em cima do que realmente é o 

maior interesse deles. É a observação que permite fazer um bom planejamento, é esse 

registro.” Segundo ela, a maior dificuldade da atividade de planejamento é saber se as 

necessidades das crianças estão sendo de fato contempladas. “A gente sempre tem aquela 

dúvida: será que é o ideal? Acho que sempre existe um risco, né. Será que está indo mesmo 

ao encontro do que as crianças precisam? Eu tenho dúvidas e sei que tenho a liberdade de 

escrever a lápis, e se precisar mudar eu mudo.” 

Aline conta que costuma “abortar” alguma atividade planejada que não seja do agrado 

das crianças. Um aspecto que ela considera difícil é respeitar o ritmo das crianças nas 

atividades.  “Às vezes a gente adianta as coisas. É muito comum, pela ansiedade da gente. Às 

vezes a gente quer dar um salto, aí tenho que dizer: volta tudo. E vamos começar por aqui. 

Mas tudo isso eu acho bacana, pois acho que você está avaliando que caminho seguir. 

Principalmente quando você está desenvolvendo um projeto e quer ver a culminância e aí 

você quer apressar as coisas e não dá. Eles são crianças. Eles dizem: não aguento mais, pro. 

Aí volto para trás e vou devagar. E isso é o tempo. O tempo também é currículo. Aí quando 

você percebe que não está respeitando o tempo deles, tem que mudar a atividade.” 

Assim, para essa professora um bom planejamento deve permitir mudanças, se 

necessário, mas deve garantir também uma linha mestra de trabalho. “Planejamento te dá 

uma linha, você não trabalha no improviso. Pode até acontecer um improviso, mas você sabe 

aquilo que vai acontecer. Pode acontecer algumas coisas que mudem, mas ele te dá toda a 

tua linha de trabalho e te dá a sequência.”  

César tem uma percepção muito parecida com a de Aline de que um bom 

planejamento deve dar uma visão ampla do processo, mas, ao mesmo tempo, ser flexível: 

“Um bom planejamento tem que garantir a visão de um todo amplo e suficiente para que eu 

possa mudá-lo a partir das demandas. O todo você pode pensar como um intervalo de tempo 

determinado, por exemplo, duas ou três semanas. Porque daqui até o final do semestre ainda 
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está um pouco nebuloso. Apesar de eu ter dado continuidade ao que eu já fiz, ainda não há 

nada muito estabelecido. Isso não significa que no dia 9 de junho eu tenho que saber que eu 

vou ler tal história e realizar tal atividade dirigida. Eu acho que isso não é planejamento, 

isso é engessar. Não ter clareza do que vai acontecer nos próximos meses não é ruim, 

especialmente porque eu tenho debatido, eu, comigo mesmo, no papel, o que eu pretendo 

fazer. Mas é necessário que apareça o imprevisível, o inesperado, para que a atividade tome 

corpo e tome a frente. A possibilidade de alterar o caminho porque surgiu uma demanda se 

faz pelo planejamento. E fazer com que isso tenha sentido para um trabalho que começou em 

um lugar e pretende chegar a outro requer planejamento.” 

Quando algo inusitado acontece, que interrompe ou muda o curso da atividade 

planejada, César comenta, brincando: “Aí tiro alguma coisa da cartola, da mochila ou do 

armário. A cartola eu não costumo usar, só as duas outras alternativas.”. Ele conta que isso 

aconteceu quando se propôs a contar para as crianças uma história que não tinha figuras e as 

crianças não conseguiram se envolver na atividade. Ele, então, criou um debate sobre o que 

tinha acontecido e colocou em votação o que iriam fazer. Essa participação das crianças nas 

decisões do que vai acontecer durante o dia foi presenciada por mim em mais de um momento 

durante as observações.  

Nesse sentido de deixar um espaço para que o inusitado ocorra, César manifesta que 

não costuma detalhar de forma exaustiva as atividades que vai realizar no seu planejamento. 

“Planejar é legal. Planejar detalhadamente cada dia não é necessariamente efetivo. Eu já 

trabalhei bem menos planejado e eu já trabalhei bem mais. Acho que hoje eu começo a 

atingir um equilíbrio entre o que é necessário planejar e o que eu não preciso. Tem que haver 

um equilíbrio entre o tempo que eu tenho para isso. Quando eu estava começando ainda 

muito tenro na profissão, eu precisava planejar detalhadamente cada coisa. A primeira aula 

que eu dei sozinho, a primeira turma que era minha, que eu não estava fazendo substituição, 

eu planejei até as falas para cada momento. Com o tempo, você acaba deixando de escrever 

a letra da música, porque você consegue lembrar dela. Com o correr do tempo, tem 

atividades que você não precisa mais planejar. Eu não preciso planejar a história que eu vou 

contar, eu preciso ler essa história antes, conhecer a história. Se planejar é escrever no papel 

ou no computador, eu não planejo assim. Mas eu leio todas as histórias que eu conto, antes 

de contar. Se eu quero fazer um debate sobre aquela história, apesar de não usar as histórias 

para resolver questões, mas tem algumas histórias que eu conto que eu gosto de fazer debate. 

Então, eu leio já pensando para quais partes da história eu vou chamar atenção para fazer o 

debate. Isso faz parte do ato de ler bem a história. Sim, eu planejo. Acho que no passado, eu 
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teria transcrito uns pedaços da história em um caderno. Hoje não. Eu já sei contar uma 

história que eu conheço. Mas quando a gente vai realizar uma atividade diferente, como 

quando a gente jogou bolinha de gude, eu planejei mais detalhadamente. Eu escrevi até como 

iria organizar a sala, o que era importante fazer”.  

A respeito disso, Michele lembra que aprendeu no magistério a detalhar no seu 

planejamento todos os aspectos de uma atividade, como se o professor pudesse prever tudo o 

que iria acontecer em sala. Ela considera impossível o professor dar conta de descrever todas 

as possibilidades de uma atividade antes que ela aconteça e também acha pouco desejável que 

ele faça isso, pois estaria desconsiderando a riqueza das respostas e reações das crianças à 

proposta do professor. Esse planejar “a priori” não permite que “o inédito” aconteça. Um 

bom planejamento, de acordo com ela, “deve ter um espaço para o inédito”, abrindo a 

possibilidade para que o professor escute e conheça as crianças. “Um bom planejamento é 

vivo. São coisas que a professora tem que pensar para que algo que ela deseja, uma 

atividade, aconteça.” Michele refere que ao esmiuçar uma atividade, o professor acaba por 

reduzir as possibilidades de experimentação por parte das crianças. Para ela, o professor deve 

ter claro suas intenções e metas, de modo a propiciar um ambiente com recursos 

diversificados, que permitam que a criança vivencie determinadas experiências.  

“Se eu fizer atividades diversificadas, eu não preciso prever qual será a resposta da criança. 

Eu preciso, então, prover materiais diferenciados, pensar na organização da sala para 

proporcionar isso. Aí o professor entende que o inédito tem que aparecer. Eu estou falando 

algo bem exclusivo da educação infantil. Com a criança pequena, essa coisa de você dizer 

‘disso eu vou puxar isso e ela vai entender isso’ não é assim. Temos que passar dessa fase de 

que para fazer um bom planejamento tem que ter objetivo, estratégia, materiais, seguir um 

modelo. Essa busca de um planejamento que objetive prover condições para que determinada 

coisa se realize eu acho que tem sido interessante.” 

Os dois professores referem que a grande dificuldade que encontram no planejamento 

é a falta de tempo. Aline gostaria de conseguir ter mais tempo na rotina para observar as 

crianças. Já César fala que lhe falta “tempo na cabeça”. Ele explica: “É ter disposição para 

conseguir fazer uma reflexão bem descrita e que possa servir para planejar outras atividades. 

Isso uma vez por semana é suficiente.” Para esse professor o ato de registrar, de escrever 

sobre o que aconteceu diariamente é um elemento essencial no seu processo de planejar. Isso 

será abordado com detalhes no capítulo 7.  
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4.1.4 Os planos escritos bimestrais, semanais e/ou diários dos professores  

 

Recebi cópias dos planos bimestrais dos professores e optei por apresentá-los na 

íntegra. Penso que a forma e o conteúdo deles são elementos essenciais para se entender como 

se dá a transposição do “planejado” para o de fato “experenciado”. Esses planos previamente 

contêm tópicos que devem ser preenchidos pelos professores, como: I- Objetivos; II- Proposta 

de trabalho/ Atividades/ Materiais; III- Resultados esperados e IV- Observações.  

 

O plano do professor César para fevereiro e março de 2011: 

“I - Objetivos: 

A turma 6-B é formada em sua maioria por crianças que já frequentaram a EMEI, portanto o 

trabalho de acolhimento relaciona-se mais à proposta de trabalho a ser desenvolvida do que à 

adaptação da turma. Por outro lado, sou novo na escola e acabarei por aprender com os 

pequenos um pouco de toda a dinâmica daqui. Com isso, pensei em um pequeno projeto que 

possa dar conta desses primeiros dias de trabalho.  

Pretendo basear esses momentos na leitura diária de histórias - e suas múltiplas possibilidades 

de desenvolvimento - com o objetivo de: a) desenvolver a oralidade; b) ampliar o repertório 

de histórias.  

Paralelamente, e como consequência, acolher as crianças na minha forma de trabalhar e ser 

acolhido por suas vontades, desejos e necessidades.  

II - Proposta de trabalho/ atividades/ materiais: 

Uma história (boa) por dia é um desafio. Encaixar a leitura no meio da dinâmica de um dia 

agitado, corrido e espalhado pelos espaços da escola é tarefa árdua. A primeira etapa é definir 

um momento e um modo para as histórias. O que se faz e o que não se deve fazer durante uma 

história; discutir os porquês da escolha daquele livro e os quês das histórias com eles; 

registrar, esquecer, fruir e imaginar o que foi contado; recontar o que se ouviu, recriar, contar.  

Para tanto, pretendo organizar: a) rodas de história; b) registros gráficos; c) recontos e d) 

gravar áudio e vídeo, além de produzir registros fotográficos.  

Com as rodas a intenção é possibilitar espaços de conversa sobre a história e sobre as 

interpretações da história. Os registros serão feitos com diversos materiais: sulfite, cartolina, 

papel cartão, etc, com o uso de lápis, giz de cera, canetinha... Os recontos serão atividades 

orais feitas coletiva ou individualmente, em cima (e a partir) de histórias contadas e/ou 

memorizadas. Eventualmente, e como registro do trabalho, eles poderão ser gravados em 
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áudio e vídeo, com a utilização da sala de informática e outros equipamentos pessoais 

(celular, notebook, etc).  

III- Resultados esperados: 

O resultado mais premente - e, sinceramente, mais esperado - é o estabelecimento de uma 

dinâmica de sala de aula em que todos nós nos sintamos acolhidos. Isso significa a criação de 

um ambiente em que eu escute as crianças e que elas saibam que podem se expressar por 

diversos meios.  

Do ponto de vista material, espero conseguir sintetizar com eles os registros na forma gráfica 

e/ou multimídia.” 

Em relação ao seu plano para as semanas ou dias, César foi o único professor que não 

autorizou que eu tirasse cópia de seu caderno de registros, pois para ele é um documento 

muito pessoal. Apesar de escrever muito, não costuma mostrar seus registros para ninguém. 

“O meu caderno é um documento absolutamente pessoal, que tem desde itens do que eu vou 

fazer a cada dia, até questões minhas: ‘pelo amor de Deus, o que eu faço com tal criança, 

que está me tirando do sério’. Ou então: ‘eu errei loucamente essa atividade hoje, preciso 

repensar melhor’. Quer dizer, meu caderno eu não dou para ninguém”.  

Durante a entrevista, ele me contou que não costuma planejar cada dia. Ele tem uma 

rotina diária com o grupo, mas a sequência de atividades ele planifica para serem 

desenvolvidas no período de uma ou duas semanas.  

“Eu não tomo uma decisão por dia. Por exemplo, essa semana o eixo era trabalhar com livro 

para fazer um empréstimo. Então, eu pensei que era importante no início da semana que eles 

tivessem um tempo de manuseio dos livros, como eles tiveram na segunda. Era importante 

que na sexta-feira, perto do empréstimo, eles tivessem outro tempo de manuseio, que foi hoje. 

Tempo específico para isso. Então, está tudo ligado ao planejamento bimestral, e no projeto 

da escola. O que eu penso que vou fazer no meu dia muitas vezes é pensado no dia anterior, 

quando há alguma atividade que tem que dar continuidade.  

E como eu tenho uma rotina estruturada, até posso dizer rígida, acho que é a rotina mais 

rígida, desde que eu comecei a trabalhar, mais do que eu tinha nos outros anos, isso me deu 

mais liberdade de planejar as histórias semanalmente ou quinzenalmente. Mas como eu tenho 

essa rotina e as crianças estão muito acostumadas a ela, quase de modo intransigente, eu me 

adequo a essa rotina, então meu planejamento segue isso. Você tirou cópia do meu 

planejamento do início do ano e viu que o meu objetivo era contar uma história por dia. Isso 

era o mais importante, e com os 70 anos da escola, as atividades que daí decorressem.” 
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Não tive acesso ao planejamento de abril/maio de César, mas ele me contou que estava 

seguindo o projeto de contar uma história por dia e iniciado o projeto coletivo da escola para 

aquele ano, que era o tema dos 70 anos da instituição. Ele relata que planejou atividades 

relativas a isso, que foram observadas por mim e serão detalhadas no próximo capítulo. 

O plano bimestral que Aline me disponibilizou é referente aos meses de abril e maio e 

significativamente mais extenso que o de César. Reproduzo o mesmo na íntegra: 

“I- Objetivos: 

Grande grupo: 

• Desafiar os diferentes movimentos e obstáculos: saltar, desviar, pular com os dois pés, 

subir, engatinhar, etc.; 

• Estimular e incentivar o gosto pela leitura; 

• Manusear e escolher livremente sua leitura; 

• Jogar cooperativamente, respeitar as regras e combinados; 

• Promover e oportunizar a livre expressão das crianças na roda;  

• Usar com liberdade e expressão as articulações, níveis e formas com o corpo; 

• Explorar e experimentar as possibilidades no uso da cama elástica e das motocas; 

• Despertar o interesse e prazer na hora da história. 

Planejar, fazer e rever - Áreas de interesse: 

Incentivar a escolha de atividade; 

• Organizar os diferentes materiais; 

• Explorar, experimentar e vivenciar; 

• Apreciar o seu e o trabalho do outro; 

• Interagir dirigido pelas crianças; 

• Prazer em descobrir suas potencialidades e talentos. 

Informática: 

• Experimentar, estimular e explorar os jogos da sala de informática. 

Pequeno grupo: 

• Desenvolver o projeto de leitura (livros mais antigos, década de 1980); 

• Usar diferentes materiais para registrar (através de desenhos e arte) suas vivências; 

• Calendário - ajudantes do dia. 

II - Proposta de trabalho/ atividades/ materiais: 

Grande Grupo: 

• Corpo - movimentos - circuito com diferentes obstáculos - saltos à distância - túnel - 

bambolê - corda - cubos - etc. (mês de abril); 
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• Uso semanal da biblioteca - leitura livre (livros variados); 

• Semanalmente (durante o mês de março), brincadeiras: Pega-pega gelo, coelhinho na 

toca, mamãe galinha e caça rabinho; 

• Roda de conversa diária; 

• Aula de dança semanalmente (sextas-feiras) com quatro salas do Infantil II; 

• Semanalmente fazem uso das motocas e da cama elástica; 

• Apresentação de novos movimentos e registros dos mesmos na cama elástica; 

• Histórias semanais, contemplando as áreas de conhecimento; 

• O planejar-fazer-rever ocorre nas segundas, quartas e sextas-feiras. Nas segundas, como 

ficamos com a outra sala de Infantil II, essa atividade é revezada com a de Informática.  

Pequeno Grupo: 

• Projeto 70 anos - abril - leitura de histórias dos livros dos anos 70 e 80; 

• Exposição e manuseio das máquinas para escrever: manual - elétrica - word; 

• Uso de tintas, papéis diversos, recorte/colagem, massinha, painel de pintura, entre outras; 

• Diariamente, fazemos a escrita dos ajudantes do dia e do mês. Trabalho com calendário; 

• Classificação dos diferentes materiais por cores, tamanhos e formas; 

• Exploração das formas e uso dos materiais de madeira; 

• Museu histórico da época dos anos 80; 

• Artistas nacionais - arte (pesquisa); 

• Confecção e elaboração de materiais para o museu e trabalhos artísticos; 

• Músicas dos anos 80 (repertório, danças, entre outros); 

• Agrupamentos com divisão de atividade e/ou rodízios. 

III - Resultados esperados: 

O resultado esperado é garantir e contemplar os objetivos elencados com atividades 

prazerosas e significativas. 

IV - Observações: 

Fazer com que os três meninos (cita nomes) que eram de outra turma no ano passado 

interajam com o grupo, pois continuam brincando apenas entre eles. O menino X precisa 

interagir mais com o grupo, pois geralmente brinca sozinho.” 

Aline comenta que monta seu planejamento diário seguindo o método High/Scope 

procurando contemplar atividades de: grande grupo, pequeno grupo, planejar/fazer/rever e 

área externa. Abaixo reproduzo o quadro que estava desenhado em seu caderno de registros, 

referente à semana em que eu observei seu grupo: 
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 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
 
Grande Grupo Roda 

Biblioteca 
“Borba o gato” 

Passos de 
animais 
(riscado) 

Circuito com 
obstáculos 

Representação 
(professora do 

módulo) 

Dança  

 
 
Pequeno Grupo Informática 

(programa Zeck) 

O que você quer 
ser quando 

crescer? 
Registro 

Matemática 
Classificar os 

parecidos 

Matemática 
Quantificar os 

grupos parecidos 

 
Planejar-Fazer- 
Rever 

Ok. A outra 
turma de Infantil 

II veio 
________ Ok. Ok. 

Área externa Área do fundo Ok. Ok. Ok. 

 

 

Esse quadro pode ser lido como um plano, mas também contém elementos do que 

aconteceu de fato com o grupo. Na quarta-feira, a atividade de grande grupo, que deveria ser 

“passos de animais”, foi trocada por um circuito com obstáculos na área externa. As páginas 

que se seguem a esse quadro no caderno da professora contam um pouco do que aconteceu a 

cada dia. Esses registros serão apresentados nos capítulos subsequentes.  

 

4.2 EMEI Loris Malaguzzi 

 

4.2.1 A atividade de planejar  

 

Essa EMEI segue o mesmo esquema de horários para as reuniões semanais (com os 

professores de cada turno) e também para as bimestrais (com toda a equipe reunida, quando as 

duplas de professores que trabalham com o mesmo grupo podem se reunir). De acordo com a 

coordenadora pedagógica, o planejamento é discutido nos momentos coletivos, quando as 

professoras contam o que está sendo trabalhado com suas turmas e são compartilhadas ideias 

e sugestões. “Isso ajuda muito, pois há tarefas que são comuns a todas as professoras. Por 

exemplo, todo mundo tem que trabalhar com textos de diversos gêneros. Aí elas conseguem 

trocar as experiências que estão tendo.” À medida que recebem sugestões e tem ideias, as 

professoras fazem um registro do que deve ser trabalhado. “Isso fica no caderno. É muito 

pessoal, cada um faz de um jeito. Eu peço para olhar o relato do que já aconteceu, como se 
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fosse a história do grupo, para dar ideias para elas e seleciono materiais para elas. Aí se faz 

uma discussão mais individual com cada professora.”  

As professoras referem que Isabela dá a elas bastante suporte na elaboração do 

planejamento, pois costuma agregar novas ideias ao que está sendo pensando por elas, traz 

materiais para elaboração das atividades ou sugere leituras que possam servir de inspiração 

para as professoras. Juliana conta como é seu contato com a coordenadora: “Eu tenho 

bastante autonomia para trabalhar, mas a Isabela me dá pistas do que eu devo fazer e eu 

percebo que ela confia no meu trabalho. Ela conversa comigo ‘Olha, que trabalho legal! 

Olha, você pode continuar desse jeito!’. Isso é um incentivo para mim, ter uma pessoa que se 

eu errar vai me dar um toque e se eu acertar vai me elogiar. Então, você percebe que a 

pessoa está prestando atenção no que você está fazendo, diferente da coordenadora que eu 

tinha na escola particular, que parecia não se importar com o meu trabalho.” 

Em relação aos horários coletivos, as professoras têm uma visão bastante positiva dos 

mesmos, referindo haver uma efetiva troca de informações e experiências nos grupos, que as  

inspiram no momento de planejar, ainda que nenhuma delas use necessariamente o tempo que 

está na escola para fazer isso. Em relação a isso, a professora Bianca refere: 

“O contato com as outras colegas e com a coordenadora é muito enriquecedor. Cada 

professora tem a chance de contar o que está fazendo, como está trabalhando naquele 

momento. Aí a gente fala, por exemplo: ‘eu parei aqui e não sei como ir para frente’. A outra 

professora que está trabalhando em outra coisa consegue enxergar de outra forma e ela te 

fala: ‘faz assim, faz assado’. Aí te abre a mente para você fazer outras coisas. E a gente faz 

leituras, discute, a Isabela sempre ajuda. Tudo isso ajuda para você desenvolver o teu 

trabalho.” 

Quando perguntei a ela que momento ela usava para planejar, ela respondeu: “Em que 

momentos eu tenho as minhas ideias? Ai, meu Deus, elas acontecem. Tem várias coisas 

acontecendo, tem o nosso currículo, a gente conversa nos horários coletivos, tem o que 

ocorre na sala. Mas a minhas ideias acontecem quando eu deito na cama à noite e olho para 

o teto. Então, muitas vezes eu levanto e anoto. Nessa hora, eu tenho ideias para tudo, o que 

eu vou fazer na minha vida, o que eu vou fazer dentro da escola.” 

Juliana também refere que seu planejamento não ocorre em uma determinada hora, ele 

é um processo: “Às vezes eu faço o meu planejamento aqui na escola, senão eu faço em casa. 

Porque a gente fica planejando toda hora. Vejo uma coisa, penso em outra, vou tendo ideias. 

Não dá para sentar e falar ‘agora vou planejar!’, pelo menos para mim não acontece assim.”  
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Madalena conta que acaba fazendo parte do seu planejamento em casa, porque o 

tempo que tem na escola não é suficiente. Ela também acha que deveria haver mais tempo 

para trocar experiências com as colegas. 

“Tem coisas do meu planejamento que eu faço aqui, mas como sempre é muita coisa, eu 

acabo fazendo em casa. A gente tem chance aqui de trocar com as colegas e com a 

coordenadora, não é 100%, mas tem. A escola possibilita, abre essa conversa. Não é o ideal, 

mas ela existe. Talvez fosse melhor se tivéssemos mais tempo. Para planejar eu tenho que 

fazer pesquisa. Eu tenho que pesquisar, porque tem muitos assuntos que acontecem que eu 

não domino. Então, para eu preparar uma atividade de qualidade, eu tenho que pesquisar. 

Esse tempo que leva para pesquisar é a minha maior dificuldade. Eu não tenho dificuldade 

em montar um planejamento em si, isso para mim é tranquilo. É fácil para eu articular as 

linguagens dentro daquele contexto, eu não tenho problema com isso, mas é esse tempo para 

pesquisa é mais difícil. A criança trouxe um assunto e se eu não aproveitar no outro dia, 

aquela fala da criança, ela pode se perder. Às vezes, nem sempre eu consigo fazer isso na 

escola e eu tenho que correr atrás e às vezes não dá. É tudo muito intenso e rápido. E tem 

uma coisa minha, como profissional, que o tempo que eu estou com as crianças, eu estou com 

as crianças. Eu não preparo atividades quando eu estou com eles. Porque o meu momento 

com eles é para outra coisa, não para preparar atividades. Eu prefiro deixar para fazer na 

minha casa.”  

No que diz respeito à articulação do trabalho com a colega que atua junto ao mesmo 

grupo de crianças, elas referem seguir a proposição do PP, de que a professora da manhã foca 

mais seu trabalho em atividades sistemáticas de escrita e de matemática, e a professora da 

tarde desenvolve o projeto “saberes e sabores”. Os momentos de reunião, como já 

mencionado, acontecem bimestralmente, e dele saem planos por escrito do que será 

trabalhado com as turmas nos meses seguintes. As duas únicas professoras que observei que 

trabalhavam com o mesmo grupo de crianças, a turma da experiência, mencionaram que 

sentiam uma grande sintonia entre elas na forma de trabalhar com as crianças e que 

procuravam aproveitar os momentos de troca de turno para conversar sobre o que estava 

acontecendo em sala. Madalena comenta que seria muito bom se elas tivessem diariamente 

um tempo para conversar.  

“Não é fácil você conseguir fazer um bom trabalho em um mesmo grupo com duas 

professoras, porque as pessoas são diferentes, pensam diferente. Mas eu tive muita sorte com 

a Juliana. Esses dias ela me falou uma coisa que eu gostei tanto de ouvir. Eu disse para ela: 

‘será que no ano que vem a gente vai ter a sorte de pegar um grupo tão legal?’ Ela 
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respondeu: ‘não sei se nós vamos pegar um grupo legal assim, mas para onde você for, eu 

vou.’ É bacana. A Juliana é muito sensível. Essa facilidade que eu tenho de observar as 

crianças e escutar as crianças ela também tem. E tem os combinados nossos, então se 

aparece um assunto interessante comigo, eu trabalho a linguagem e ela dá conta com as 

experiências à parte. No planejamento que fizemos em dupla fala um pouco disso. Porque à 

tarde, eles já estão cansados, estão aqui desde às 7 horas da manhã, tem muitas interrupções, 

o tempo livre com as crianças não é tão grande. É muito quebrado, não dá para fazer uma 

atividade longa.  Então,  colocar a mão na massa, que as crianças vão mexer mesmo, vão 

levantar hipóteses é com a Juliana. Por exemplo, texto. A gente trabalha com diferentes 

gêneros textuais. Ela trabalhou o texto de uma música, mas ela não vai trabalhar o texto 

escrito, porque eu trabalho, mas ela brinca, ela canta. Quem sistematiza esse tipo de 

atividade de escrita com o grupo sou eu. Porque de manhã tem um tempo maior, eles têm 

mais concentração.” 

Juliana comenta a continuidade que ela e Madalena tentam dar ao trabalho com as  

crianças: “Eu percebo que existe uma sintonia entre eu e a Madalena, porque as crianças 

não ficam dizendo: ‘A professora Madalena faz isso e você não faz’, ou o contrário. Então, 

não há uma comparação, porque a gente está com o mesmo discurso. A gente está 

conseguindo dar uma continuidade. Porque a criança não é uma de manhã e outra a tarde, é 

a mesma criança o dia inteiro.” 

 

4.2.2 O repertório do professor  

  

Começo a descrição dessa categoria para a EMEI Loris Malaguzzi com uma fala da 

professora Madalena que me parece bastante interessante: “Eu acho que o perfil do professor, 

do profissional tem muito a ver com a vida dele. Não dá para ser: ‘aqui eu sou uma coisa, e 

na minha casa eu sou outra’. Acho que essas coisas são juntas.” Nesse sentido, ela acredita 

que o professor deve ter e deve buscar uma formação ampla. 

“O professor tem que ter repertório, porque se não tiver, fica na mesmice. Daí não 

acompanha o ritmo das crianças. Você vê como as crianças mexem no celular? Como elas 

mexem no computador? Elas têm cinco anos e ligam o computador, sabem a senha aqui da 

escola. Elas têm domínio e a gente tem que acompanhar. Não é porque eu vou fazer 50 anos 

que eu sou coroca.” 
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Ela conta que sempre procurou ampliar suas experiências fora da escola, fazendo não 

só cursos e leituras relacionados à área da educação, mas buscando também oficinas de arte, 

dança e teatro. 

“Ao longo do percurso, da minha vida, a arte sempre fez parte dos meus interesses. Eu busco 

a arte, eu gosto, eu comecei a pensar numa proposta de dança diferenciada há 11 anos atrás. 

E não se falava nisso. O que a gente tinha de dança na época me incomodava, era para festa 

de final de ano, aquelas coreografias, aquela coisa babaca, que não levava a nada. Eu queria 

uma coisa diferente,  acreditava que era possível fazer uma coisa diferente, aí eu fui atrás de 

aprender. E assim eu fiz com as outras linguagens também”. 

Em termos pedagógicos, Madalena acha que teve uma grande mudança na sua forma 

de pensar a educação durante o processo de “Reorientação curricular”. Ela conta que não foi 

durante a sua formação acadêmica que ela aprendeu a fazer um planejamento, e sim no 

contato com as colegas e as coordenadoras pedagógicas nas duas EMEIs em que trabalhou. 

Atualmente, apesar de considerar a coordenadora Isabela “muito competente”, relata que os 

momentos de formação na escola não atendem as suas necessidades e não lhe acrescentam 

muito, porque estão sendo discutidos aspectos que já estão “batidos” para ela, por ela estar há 

muito tempo trabalhando como professora. Ela procura cursos fora da EMEI para se 

aperfeiçoar.  

Já Juliana, professora com menos tempo de carreira, considera que os momentos de 

formação na EMEI tem lhe ajudado muito. Não só pelo contato com a coordenadora e com as 

colegas, que a inspiram e motivam, mas pelas leituras que são feitas e discutidas. Ela 

considera que tem tido na escola não só um crescimento profissional, mas também pessoal. 

Por considerar-se uma pessoa tímida e, em alguns momentos, insegura, pensa que o apoio que 

tem recebido na EMEI para levar adiante os seus projetos com a turma e para enfrentar novos 

desafios tem sido fundamental. Juliana conta que aceitou fazer uma formação de dança e 

também apresentar um trabalho em um seminário da prefeitura. A autorização para fazer a 

própria pesquisa foi considerada uma forma de vencer os seus medos.  

“Eu falei: ‘Vamos lá! Isabela, eu tenho que crescer profissionalmente, se eu ficar com medo 

de tudo eu não cresço profissionalmente. Então eu quero a pesquisa eu vou fazer o projeto de 

dança, eu vou me inscrever no seminário!’ É muita coisa para a minha cabeça, mas eu vou 

começar a fazer porque senão eu fico muito tímida, no meu cantinho fazendo as minhas 

coisas. Então, eu tenho que parar com essa história de ter medo, tenho que superar isso, 

porque todo mundo me diz aqui que eu tenho um trabalho legal e que tenho que mostrar para 

os outros!”  
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Como pessoa em processo de formação, Juliana se sente muito estimulada pela escola 

e por sua experiência na rede. Na escola particular em que trabalhou, não tinha o mesmo 

sentimento e, por ter pouca autonomia para decidir o que fazer com seu grupo de crianças, 

seguia um modelo de planejamento determinado pela direção da escola. Ela acredita que foi 

ao ingressar na rede que iniciou um processo de aprendizagem acerca da atividade de 

planejamento.  

“Falar que eu aprendi a fazer um planejamento, não estou segura disso. Estou aprendendo. 

Daqui a uns dez anos, eu quero ter o domínio, quero saber lidar com isso. Mas eu percebo 

que é um caminho que a gente vai trilhando, não é uma coisa que a gente constrói de uma 

hora para outra, é algo que a gente vai construindo ao longo dos anos devido à experiência 

que a gente vai adquirindo, porque a gente vai aprendendo o que não serve de jeito nenhum. 

No meu primeiro ano de prefeitura, por exemplo, eu achava que as atividades tinham que ser 

feitas do meu jeito, eu esperava que tudo saísse certinho, tudo no lugar. Eu era muito 

controladora, eu sou muito caprichosa, então eu gosto das coisas bem feitinhas, bem 

comportadinhas e, aos poucos, comecei a entender que com criança não funciona isso, que 

isso aí é para adulto. Eu acho que isso foi uma grande mudança. E pensar que a atividade 

não depende só de mim, que depende das crianças, de elas mostrarem interesse. Eu posso até 

incentivar, mas elas também têm que estar abertas para receber.” 

Nesse sentido de valorizar os interesses e experiências das crianças, ela conta que 

costuma ter na sala materiais elaborados em outros anos. Por exemplo: havia realizado no ano 

anterior uma atividade sobre a produção de café. O interesse das crianças da turma da 

experiência foi tão grande a respeito dos materiais e recursos expostos sobre esse tema que ela 

resolveu reeditar o projeto, remodelando e acrescentando mais atividades, procurando dar “a 

cara do grupo”. Juliana acredita que as experiências vividas nos outros anos podem ser fonte 

de inspiração para seu trabalho atual. “Eu gosto de aplicar as experiências que eu vejo que 

deram certo com as outras turmas, que foram significativas. É interessante aplicar e ver as 

respostas do grupo atual e tentar fazer as experiências de formas diferentes. Às vezes a 

atividade não atinge o grupo desse ano como atingiu o do ano passado”. 

A professora Bianca refere que aprendeu a fazer planejamento quando começou a 

trabalhar, e o que aprendeu no Magistério e na faculdade teve pouco uso para ela. “O que 

você aprende quando você está na faculdade ou no magistério é um planejamento todo 

certinho, como a professora quer... Mas na prática a coisa é diferente, não tem nada a ver 

com a teoria. E quando o sapato aperta que você começa a aprender mesmo. Porque quando 

você vai fazer um planejamento você deve esperar primeiro a tua clientela, como que ela é. 
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Você não pode planejar todo ano igual. Porque cada ano as crianças são diferentes, cada 

ano você tem uma sala diferente. Dentro de uma sala, cada um é de um jeito. Então, diante de 

tudo isso, você tem que fazer uma adaptação para fazer o teu planejamento, partindo da 

realidade das crianças.” 

Ela conta que o repertório que usa no momento de planejar é oriundo dos cursos e 

formações das quais participou, de experiências em sua carreira profissional e de gostos 

pessoais. Ela participou de tantos cursos que nem precisa mais de pontos para a progressão na 

carreira, mas conta que quando o assunto lhe interessa, ela participa, pois “não vou ganhar 

pontuação, mas vou ganhar conhecimentos, não só para o meu trabalho na escola, mas para 

a minha vida”. Ela acha que deve se atualizar, para seu trabalho não ficar “obsoleto”, porque 

“as coisas mudam. Há vinte anos atrás eram exigidas determinadas coisas do professor, hoje 

em dia são exigidas outras. A cada minuto muda. E você tem que acompanhar, senão você 

fica para trás. A gente tinha uma sequencia de atividades que a gente tinha que dar para as 

crianças que era assim: ‘agora a criança corta em linha reta, agora é curva, agora é não sei 

o que. Vamos passar tal lápis em cima do pontilhado, agora é a curva’. Agora não tem mais 

nada disso. Os desenhos eram mimeografados. A casinha já tinha aquela estrutura pronta. 

Era tudo igual, o telhado tinha que ser marrom, a casinha não sei de que cor, então quando 

você punha no painel da sala era aquela coisa toda igual, hoje já não. Cada um cria o 

desenho de um jeito e é respeitada a faixa etária que a criança está. Você tem que 

acompanhar essas mudanças”. 

Ela comenta três experiências que foram muito enriquecedoras na sua formação como 

professora. Primeiro, o trabalho em uma EMEF, em uma sala com crianças com deficiência. 

Na época ela fez um curso sobre o assunto. Ela considera que trabalhando com essas crianças 

ela aprendeu “a fazer coisas muito diferentes. E que dá para aplicar com uma criança que 

tenha alguma dificuldade numa EMEI, numa EMEF. Outra coisa que foi muito 

enriquecedora na minha vida profissional foi quando eu trabalhei na Febem por dois anos, 

logo quando eu entrei na prefeitura. Então, eu tive uma experiência variada, foi um leque que 

se abriu na minha vida e eu pude aprender muita coisa. E hoje eu vejo que certos 

profissionais têm uma visão restrita das coisas por falta de experiência. Eu acho que 

enriquece muito. Mas é claro, você aprende a ter uma estrutura mais forte, para ver certas 

coisas, você não vê flores trabalhando com essas crianças, é mais espinho do que flor.” 

A terceira experiência relatada por Bianca foi quando ela deu aula em um curso de 

Magistério. Ela procurava trabalhar com a expressão corporal das alunas, com brincadeiras e 

vivências. Na época, a equipe da escola não entendia muito bem o seu trabalho e ela sofreu 
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algumas críticas. Ela comenta que fazia com as alunas o que se faz hoje nas formações de 

professores, quando se busca proporcionar vivências. “Eu fazia tudo aquilo de modo intuitivo, 

porque eu já tinha facilidade com essa coisa de dança, de explorar o corpo. Então, o que eu 

aplicava no Magistério eu ainda faço com as crianças hoje em dia. Como eu faço aulas de 

dança, eu aplico com elas também alguns passos e movimentos que eu aprendo”.  

 

4.2.3 A importância de planejar 

 

Muito do que foi falado pela equipe entrevistada na EMEI Loris Malaguzzi sobre a 

atividade de planejar pode ser sintetizado por meio da fala de Roberta, a diretora. Na opinião 

dela o planejamento do professor deve dosar a intencionalidade pedagógica com o 

atendimento aos interesses das crianças. O professor deve ir para a sala com algo planejado, 

que vai tomar outros caminhos a partir dos interesses das crianças. Essa intencionalidade 

inicial torna possível ao professor enxergar e escutar as crianças.   

“Acho que o planejamento garante que o professor consiga se colocar frente ao grupo, com a 

sua intencionalidade, porque ele tem uma e acho que ele tem que ter, e ao mesmo tempo dar 

a ele um espaço de ouvir essa criança, de ver o que essa criança lhe retorna, para que possa 

reelaborar o planejamento. Esse olhar da criança é um Norte. 

Eu acho que o planejamento respalda o trabalho, dá suporte para esse professor, para a 

escola, no sentido da ação efetiva que vai acontecendo. Eu não sei se dá para você ir para 

uma sala de aula sem planejar nada. Não sei responder, acho que fica tudo no ‘oba oba’, não 

dá. Mas acho que esse é o suporte minimamente que o professor precisa para se sentir dentro 

da sala de aula como aquele mediador das ações que vão acontecer. É fundamental até para 

fundamentar o seu trabalho e garantir que as ações com o grupo possam acontecer.  

Acho que o planejamento, não sei se posso dizer que ele é a alma, mas ele é realmente o que 

vai projetar a sua intenção. Às vezes se você não planeja, as coisas podem não acontecer.” 

A professora Madalena refere que sem um planejamento o professor não consegue ter 

boa qualidade em seu trabalho. E que assim que tem um contexto construído com as crianças 

em relação a um projeto, ela se preocupa em planejar, de modo a comportar o trabalho com 

múltiplas linguagens. Para ela um bom planejamento deve possibilitar articular em um projeto 

o maior número de linguagens possível.  Ela geralmente planeja sequências de atividades para 

explorar cada linguagem baseadas no tema de um determinado projeto. Um assunto que seja 

significativo para as crianças pode gerar um projeto que dure o ano todo, porque ela refere 

que procura “alimentar os interesses das crianças”. Em sua opinião, é fundamental que os 
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interesses e necessidades das crianças sejam contemplados, de modo que o planejamento 

tenha flexibilidade para ser mudado de acordo com as manifestações do grupo em relação à 

proposta do professor. A maior dificuldade de Madalena ao planejar, como já apresentado, é a 

falta de tempo no dia a dia para fazer pesquisa de modo a atender a demanda intensa do 

grupo.  

Juliana, falando também sobre as demandas da turma da experiência, diz que tem 

tantas ideias para atividades que às vezes é difícil seguir os projetos até o final. Para ela é 

difícil dar continuidade e explorar todos os aspectos possíveis, quando as crianças já 

apresentam novas curiosidades e interesses. “Eu percebo que a gente passa a tarde fazendo 

várias coisas, mas não temos um projeto só. Que nem o projeto de fotografia foi algo que 

começou forte, mas de repente eles foram se desinteressando e eu também não fui puxando as 

rédeas de volta, eu fui deixando. E ai eu fico naquela dúvida: ‘Será que são eles que não 

querem ou sou eu que de repente fiquei desgastada pelo assunto e também não mostrei mais 

nada?’. Acho que o meu planejamento peca porque eu tenho dificuldade de finalizar ele.”  

Ela acredita que um bom planejamento deve contemplar vários fatores, como as 

demandas das crianças, o projeto da EMEI e a sua própria forma de trabalhar. Deve, portanto, 

ter a “cara do grupo”, mas também “a da escola” e expressar características enquanto 

professora.  Para ela, planejar é pensar sobre uma ação, num processo contínuo de revisão do 

planejado.  

A professora Bianca considera o planejamento importante para se ter uma diretriz e 

não se perder no caminho. “Acho que é como tudo na tua vida, até para fritar um ovo precisa 

planejar, como você vai fazer, senão não dá certo.” Ela acredita que um bom planejamento é 

aquele que alcance os objetivos propostos, respeitando o ritmo das crianças. “Tem que parar 

onde a criança parou. E há tempos atrás você tinha que chegar no seu objetivo final, 

atropelando as crianças, tudo para chegar em determinado ponto, e a coisa não funciona 

assim.” Mesmo esse  parecendo o ideal, ela conta que seu maior desafio quando está 

planejando é exatamente esse: ter paciência para acompanhar o ritmo das crianças. Ela se 

considera ansiosa e diz que quer ver logo o resultado do que se propôs a fazer com as 

crianças.  

“Você tem uma ideia e a criança não vai ter a ideia naquele mesmo momento, ou naquele 

mesmo tempo, então você tem que ter paciência para você ir conversando, para ir chegando 

aonde você quer. Pode levar um dia, como pode levar um mês. É uma questão de paciência, 

de você ter paciência. Hoje a gente conversou e chegou em um ponto, pode ser  que amanhã 
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as crianças avancem, pode ser que não. E o que acontece?  Às vezes eu quero que avança e 

dou até uma forcinha para ver se vai.”  

 

4.2.4 Os planos escritos bimestrais, semanais e/ou diários dos professores  

  

Na EMEI Loris Malaguzzi, recebi dois documentos complementares ao PP, que 

faziam parte dos objetivos da unidade para aquele ano. Um era referente ao “plano de metas” 

solicitado pela prefeitura (anexo 4). Se as metas são atingidas, ao final do ano, as professoras 

ganham bonificações. A meta é decidida coletivamente. No ano de 2010, a meta foi a 

confecção de portfólios individuais que documentassem a trajetória das crianças. Em 2011, o 

objetivo foi “adequar o espaço de sala para garantir que as crianças participem de propostas 

desafiadoras, explorando diversos materiais que estimulem sua curiosidade e as várias formas 

de expressão”.  

O outro documento (anexo 5) trata do projeto das salas da tarde “Saberes e sabores”, 

cujo objetivo é explorar a curiosidade das crianças acerca do ambiente, possibilitando 

descobertas e o aprendizado de metodologia científica. Isso deve ser trabalhado por meio de 

experiências, formulação de hipóteses, exploração dos sentidos, pesquisa para responder às 

questões levantadas pelas crianças, experimentação de materiais. 

Citei esses dois documentos, pois eles pareceram nos planos das professoras.  

O plano da professora Bianca, para fevereiro e março, está preenchido à mão em duas 

folhas com cabeçalhos pré-determinados. Reproduzo aqui o documento. O que aparece em 

negrito estava pré-escrito, provavelmente pela coordenadora pedagógica. 

“Período Fevereiro / Março 

Plano de adaptação / Acolhimento das crianças e famílias 

Objetivos: Construir vínculo criança / família / professor / criança e criança; Observar o grupo 

como ele se constitui, se organiza (liderança, comportamentos de ajuda, cooperação, etc...); 

Observar / colher interesses das crianças (futuros projetos); Combinar o nome do grupo. 

Linguagem: Oral / escrita. Atividade: Dinâmicas e brincadeiras para a apresentação sobre si 

(identificação do nome); Histórias: Colcha de retalhos e O homem que amava caixas; 

Combinados / reorganizar espaço da sala; Preferências do grupo. 

Linguagem: Musical. Atividade: Ouvir diferentes tipos de música; Expressar-se com o corpo 

e suas possibilidades; Carnaval; Brincadeiras diversas.  
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Linguagem: Afetivas. Atividade: Construção do vínculo através de passeio no interior da 

escola; Conhecimento das pessoas envolvidas no contexto escolar; Cuidados necessários para 

cada ambiente (combinados). 

Linguagem: Artes. Atividade: Explorar diferentes técnicas de pintura; Possibilitar escolha de 

materiais; Modelagem com massinha; Explorar diferentes técnicas de desenho; Observação de 

imagens inesperadas. 

Linguagem: Ciências. Atividade: Experiência (pelo menos uma) para análise de fenômenos 

físicos; Observação do meio. 

Linguagem: Lógico / Matemática. Atividade: Contagem das crianças da sala; Resolução de 

situação-problema; Jogos (memória, quebra-cabeça).  

Avaliação / Registro / Documentação: Registrar as observações realizadas no RAE; 

Fotografar momentos significativos; Painéis/ Exposição de trabalhos.”  

 

Bianca também me forneceu dois documentos referentes à reunião com a professora 

que trabalha com a sua turma na parte da manhã. O primeiro, referente ao mês de março, tem 

também o cabeçalho pré-determinado: 

“Refletindo e Combinando: 

- O espaço da sala / prateleiras / as marcas / exposições dos trabalhos 

- O grupo / o nome / as relações 

- As relações com a família / pais para entrevistas / encaminhamentos 

Nome da outra professora: Duas caixas com brinquedos, como resposta da pesquisa 

Bianca: nas prateleiras - objetos para experimentação 

Em comum: diminuir as revistas, acrescentar o alfabeto de letra cursiva, acrescentar o 

material do alinhavo. As outras alterações no decorrer do tempo. 

Crianças: nome do grupo - turma do Tarzan” 

 

O segundo documento referente ao mês de abril: 

“Refletindo e Combinando: 

1- O espaço da sala / prateleiras / as marcas / exposições dos trabalhos 

2- O grupo / as relações 

3- As relações com a família / pais para entrevistas / combinados 

4- Os projetos e encaminhamentos 

1- Já remodelamos o espaço da sala e das prateleiras, estamos em fase de novas 

mudanças para atender as necessidades das crianças. 
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2- Temos bom relacionamento com o grupo de alunos e pais, entretanto chamaremos 

os pais que não vieram na reunião, a fim de que tomem conhecimento dos acontecimentos do 

grupo. 

3- Os pais presentes demonstraram interesse e satisfação nos encaminhamentos e 

esclarecimentos dados. 

4- Os projetos estão sendo desenvolvidos com os encaminhamentos necessários.”  

 

Segue a transcrição do plano para os meses de Fevereiro e Março feito em conjunto 

por Madalena e Juliana: 

“Período Fevereiro / Março 

Plano de adaptação / Acolhimento das crianças e famílias 

Objetivos: Construir vínculo criança / família / professor / criança e criança; Observar o grupo 

como ele se constitui, se organiza (liderança, comportamentos de ajuda, cooperação, etc...); 

Observar / colher interesses das crianças (futuros projetos); Combinar o nome do grupo. 

Linguagem: Oral, escrita e afetiva. Atividade: Caderno da família; Brincadeira de carnaval - 

pesquisa; Construção da caixinha com objetos de quando bebê; Lista de nomes; Construção 

da rotina; Jogo de memória com foto e nome; Roda de conversa - reorganização do espaço da 

sala (deixar sua cara); Brincadeiras para apresentação e falar sobre si; Histórias: O homem 

que amava as caixas e Colcha de retalhos; Identificação do nome - brincadeiras; Dinâmicas 

para que possam falar sobre suas preferências; Construção dos combinados - professora 

escriba; Preferências de histórias - qual o repertório de cada um.  

Linguagem: Artística - Musical. Atividade: Conhecer o repertório das crianças e das famílias, 

trazendo cds; Elaborar um baile para conhecer repertório e preferências; Levantar 

conhecimentos prévios sobre os instrumentos musicais. 

Linguagem: Visual. Atividade: Elaborar cantos com materiais variados com o objetivo de 

observar as preferências das crianças e como utilizam esses materiais; Como interagem com 

os colegas; A cada semana propor um novo desafio no Atelier - diversificando meio e 

suporte/bi-tridimensionalidade; Roda de apreciação: como a criança se comporta quando 

realiza a leitura dos colegas.  

Linguagem: Teatral. Atividade: Jogo dramático - espaço da brinquedoteca; Apresentação 

teatral pelas professoras.  

Linguagem: Dança. Atividade: O que sabem sobre dança; Dança do Chep Chep - conhecer o 

repertório de movimento das crianças. 
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Linguagem: Matemática. Atividade: Como as crianças controlam quantidades - lista de 

alunos/quantidades, jogos, etc. 

Atividade específica: passeio no entorno da escola.  

Avaliação / Registro / Documentação: Registrar as observações realizadas no RAE; 

Fotografar momentos significativos; Painéis/ Exposição de trabalhos.” 

 

Segue plano elaborado por Madalena e Juliana para o mês de março: 

“Refletindo e Combinando: 

• O espaço da sala / prateleiras / as marcas / exposições dos trabalhos 

• O grupo / o nome / as relações 

• As relações com a família / pais para entrevistas / encaminhamentos 

• Levantar com as crianças o que falta na sala. A partir das sugestões dadas por elas, 

acrescentar outros materiais, como caixa com mapas, obras de arte, tecidos com diferentes 

tamanhos, caixa das sensações táteis (algodão, lixa, pedra, etc), caixa dos odores (cabides), 

caixa dos sabores (sementes, castanhas, grãos em geral), lupas (pelo menos três), pranchetas. 

• No momento adequado, a partir de um objeto cotidiano das crianças, sensibilizar 

para o desencadeamento de uma reflexão sobre o nome do grupo e a marca do grupo. 

• A Juliana se comprometeu em colocar os trabalhos para fora da sala. 

• Entrevistas com a família do menino X. Encaminhar a ficha para a família da 

menina Y.” 

 

E para o mês de abril: 

“Refletindo e Combinando: 

1- O espaço da sala / prateleiras / as marcas / exposições dos trabalhos 

2- O grupo / as relações 

3- As relações com a família / pais para entrevistas / combinados 

4- Os projetos e encaminhamentos 

Os encaminhamentos com os cantos e mudança da prateleira estão sendo construídos 

com as crianças. 

- Montar cantinho com fotos tiradas pelas crianças 

- Cantinho para o jogo simbólico 

- Cantinho de pesquisa referente ao projeto 

- Cantinho com lupas 
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Os assuntos que surgirem na roda de conversa com a Madalena, envolvendo 

experiências, as mesmas serão realizadas as experimentações com a Juliana.  

 

Sobre os planos diários ou semanais, tanto Bianca como Madalena e Juliana me 

autorizaram a fotocopiar os seus cadernos de registros. O material que ali se encontra diz 

respeito mais ao que aconteceu do que propriamente um plano, uma projeção. Percebe-se a 

preocupação em anotar falas das crianças e fazer comentários sobre o desenvolvimento das 

atividades. Acredito que esse exercício de reflexão seja fundamental no ato de planejar e isso 

será tratado na sequência deste trabalho. Mas não encontrei na leitura desses cadernos 

manifestações explícitas de um projetar futuro, portanto não relatarei nada aqui.  

 

 

4.3 Discussão: planejamento como mediação do professor entre o currículo e o 

cotidiano 

 

Essa discussão tem como foco caracterizar o planejamento, a partir das falas dos 

entrevistados. Entendo aqui o planejamento como atividade mediadora do professor, 

fundamental ao processo pedagógico. Basicamente por três razões: por representar o diálogo 

do professor com o currículo e deste com a prática; por incitar um momento de reflexão sobre 

o trabalho realizado e a realizar e por ser a expressão da própria identidade profissional do 

professor e de seu grupo de crianças.  

Concordo inteiramente com Oliveira-Formosinho e Formosinho (2011, p.13) quando 

eles afirmam que a pedagogia é um espaço ambíguo entre a triangulação de ações, teorias e 

crenças. “A pedagogia sustenta-se numa práxis, isto é, numa ação fecundada na teoria e 

sustentada num sistema de crenças”.   

A discussão que segue aborda a práxis do planejamento, explorando a ação (ato de 

planejar) e o repertório do professor (teorias e crenças) que se entrelaçam nesse processo. Na 

bibliografia nacional sobre educação infantil, muito pouco é mencionado sobre a atividade de 

planejamento, como se esse processo fosse inerente ao ato de ser professor. Encontramos 

muitos livros, artigos e pesquisas que tratam de concepções teóricas e de modelos 

pedagógicos, mas pouco tem se dado atenção a uma bibliografia que reflita sobre estratégias 

usadas para colocar em prática tais aportes teóricos. Desse modo, a atividade de planejar e 

uma reflexão sobre esse processo estão um tanto ausentes da produção científica da área.  
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Pelo relatado ao longo desse capítulo, percebe-se que o planejamento é fundamental 

na prática docente, sendo uma das principais ferramentas para projetar e avaliar a mesma. A 

maioria dos professores revelou ter aprendido a fazer o planejamento no cotidiano da escola e 

expuseram seu know-how sobre essa tarefa.  

Cabe agora explorar as ideias dos entrevistados, com a certeza de que elas podem 

incitar importantes reflexões teóricas e metodológicas sobre o tema. Aprecio muito a síntese 

feita por Corsino (2009) sobre o planejamento. A autora aponta quatro características a 

respeito dele: o inacabamento (nunca pode ser dado como acabado, pois é no confronto com a 

realidade que ele ganha novas dimensões); a participação (entendido como um processo 

coletivo e participativo não centrado na professora, permitindo o protagonismo das crianças); 

a previsibilidade e a imprevisibilidade (pode conter uma previsão em relação a algumas 

reações, necessidades e aprendizagens das crianças, outras só vão se mostrar quando o 

planejamento for posto em ação) e a continuidade e o encadeamento (pode articular as 

diversas áreas do conhecimento, concebendo o processo de aprendizagem com integrador e 

não fragmentador).  

Procurarei descrever a seguir as características do planejamento de acordo com o 

entendimento dos entrevistados. Muitas delas estão relacionadas às propostas por Corsino, 

seja porque as esmiuçam ou as englobam. Lanço-me ao desafio de sintetizar o conteúdo das 

entrevistas e expor seis asserções acerca do planejamento: 

 

O planejamento é a linha norteadora do trabalho do professor e garante a boa qualidade 

de seu trabalho.  

 

“Planejamento te dá uma linha, você não trabalha no improviso”. Aline 

“Eu não sei se dá para você ir para uma sala de aula sem planejar nada. Não sei responder, 

acho que fica tudo no ‘oba oba’, não dá.” Roberta 

“Sem planejamento o professor não consegue ter boa qualidade no seu trabalho”. Madalena  

Esses trechos de falas dos entrevistados revelam a importância que eles dão à 

atividade de planejamento. Todos concordaram que o trabalho pedagógico não pode ser 

realizado sem que haja um plano, uma linha mestra que norteie as ações do professor a cada 

dia e ao longo das semanas e dos meses. O “improviso” apontado por Aline, que emana de 

uma prática não-planejada, revela o profissionalismo contido na ação planejada. Quero dizer: 
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ter um plano de trabalho permite ao professor maximizar a sua atuação com o grupo de 

crianças, já que pensou os propósitos e os meios de suas intervenções. 

O professor de educação infantil, como qualquer outro profissional, necessita pensar e 

organizar suas ações, pois sem isso ele não consegue ter uma visão de conjunto de seu 

trabalho e noção de onde se encontra na busca de seus objetivos propostos. “O pecado não 

está em estruturar o trabalho feito com as crianças, mas em se ‘apegar’ demais a essa estrutura 

e planejamento como fins em si mesmos” (RODRIGUES; GRAMS, 2007, p. 14).  

Aqui, percebe-se uma concepção de educação que leva em conta uma prática 

minimamente (mas não exageradamente) estruturada pelo professor, pois do contrário cairia-

se em um contexto de sala onde todos os momentos são livres, soltos e obras do acaso.  

Rodrigues e Garms (2007) afirmam que para se pensar uma prática pedagógica para a 

educação infantil, deve-se deixar de lado a concepção de que para atuar com crianças 

pequenas o professor deve agir com total espontaneidade, sem planejar suas intervenções, 

como se suas práticas pudessem atrapalhar o curso do desenvolvimento da criança. As autoras 

acreditam que educar é, sobretudo, orientar o desenvolvimento humano, de modo que “as 

atividades tem que ser planejadas para incitar um caminho estimulador que deixe evidente 

para o educador o que se quer expor para a criança, como obter e como avaliar o que de fato 

ocorreu” (p. 3).  

Redin (2007, p. 84) vai ao encontro dessas ideias, quando coloca que “não podemos 

assentar nossas propostas em um espontaneísmo ingênuo, que supõe que a criança aprende 

sozinha e naturalmente”. Todos os aprendizados das crianças são mediados pela cultura e 

pelas relações que a criança estabelece com pessoas e ambientes. Por outro lado, a autora diz 

que não podemos cair no extremo oposto, de achar que o professor pode controlar e 

determinar os aprendizados das crianças. Sua proposta é que o planejamento evidencie o 

papel do professor como mediador, que levanta uma série de possibilidades para que a ação 

educativa aconteça.  

O planejamento deve ser pensando, então, nessa perspectiva: permitir ao professor a 

visualização de uma trajetória possível a ser seguida, sem, no entanto, precisar estar preso a 

ela. É como se ele traçasse um caminho em um mapa, ciente de que as próprias contingências 

do caminhar podem fazer com que seja necessário mudar a rota.  
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O planejamento é um processo contínuo, em que os planos não são tentativas de 

previsões, mas fornecem organizadores provisórios e passíveis de mudanças. 

 

“Um bom planejamento é vivo; deve ter um espaço para o inédito” Michele 

“Um bom planejamento tem que garantir a visão de um todo amplo e suficiente para que eu 

possa mudá-lo a partir das demandas.” César  

“Planejar detalhadamente cada dia não é necessariamente efetivo.” César 

 

Planejar para em seguida mudar. Os professores entrevistados dizem que não planejam 

como se quisessem fazer uma previsão do que vai acontecer. Eles planejam para ter uma 

referência organizadora de suas práticas, que pode e deve ser passível de mudanças, a partir 

das mais diversas demandas. Acreditam que não adiantaria planejar exaustivamente cada 

momento do dia, se eles se mostram conscientes das inúmeras situações inusitadas que podem 

os fazer “sair” do previamente pensado.  

 
Planejar atividades não se refere propriamente à previsão de uma sequência 
de atos que serão obrigatoriamente seguidos, cabendo ao educador controlar 
para que as crianças participem obedientemente destas, pois essa atitude em 
nada contribui para o processo de desenvolvimento infantil. Muito pelo 
contrário, posturas inflexíveis como esta recaem no que Rosa (1994) chama 
de “rotinização”, ou seja, uma prática que adota uma sequência de 
procedimentos e tarefas cotidianas mantidos sempre da mesma forma 
(RODRIGUES, 2012, p. 93-94).  

 

Ainda que não deva servir para engessar a prática docente, com longos detalhamentos 

e especificações, o plano tem uma função muito importante nesse processo, como será tratado 

no fim deste capítulo. Por ora, vale referir que o entendo  como um documento formal, 

aglutinador de ideias e de reflexões sobre o processo, com possibilidades de intervenções 

futuras que devem ser desenhadas permitindo flexibilidade, a fim de que o inusitado das 

situações reais seja levado em conta.  

O planejamento deve ser entendido como um exercício de imaginação que não está 

pautado em uma prescrição linear, mas que permite idas e vindas, sendo mais um desenho 

sinuoso do que uma reta. Nenhum plano pode ser pré-concebido, fechado, hierarquizado. 

Desse modo, “planejar não é determinar caminhos, mas direções”, uma vez que se leva em 

conta que sua concretização só se dá em um espaço e tempo determinados, atravessado pelas 

mais diversas relações e sofrendo influência direta das crianças e de suas culturas (REDIN, 
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2007, p. 89). A asserção seguinte fala exatamente disso: do quanto as manifestações do grupo 

de crianças devem ser levadas em conta no planejamento do professor.  

 

O planejamento deve dosar a intencionalidade do professor e os interesses e as 

necessidades das crianças, de modo que expresse a identidade da turma, da professora e 

da instituição. 

 

“O planejamento garante que o professor consiga se colocar frente ao grupo, com a sua 

intencionalidade, porque ele tem uma e acho que ele tem que ter, e ao mesmo tempo dar a ele 

um espaço de ouvir essa criança, de ver o que essa criança lhe retorna, para que possa 

reelaborar o planejamento.” Roberta 

“Acho que a maior observação das crianças permite que o planejamento seja feito em cima 

do que realmente é o maior interesse delas.” Aline 

“O planejamento deve ter a cara do grupo, da escola e da professora” Juliana 

 

Essa asserção expressa um dos pontos que considero fundamentais para a elaboração 

de um bom planejamento: encontrar um equilíbrio entre a valorização dos interesses das 

crianças (entendendo que elas são sujeitos sociais e históricos, e que têm suas próprias 

vontades e necessidades) e a imposição dos interesses da sociedade em relação às crianças (ou 

seja, o que nós adultos entendemos como importante para o aprendizado delas e sua formação 

enquanto cidadãos), que pode ser expressa pela intencionalidade pedagógica do professor.  

Não há dúvida de que essa busca se fundamenta na concepção de que a criança é 

protagonista no seu processo de aprendizagem e que constrói significados na interação com o 

meio. Presente no discurso dos entrevistados e também nos PPs das instituições, tal conceito 

aparece bastante em voga na produção científica sobre o tema.  

A educação infantil brasileira tem sofrido influências de autores da chamada 

“Sociologia da infância”, que pensam a socialização de modo interacionista, ou seja, as 

crianças são vistas como tendo um papel ativo na definição de sua própria condição social. 

Elas não incorporam apenas papéis socialmente determinados, ou se treinam para a vida 

adulta, elas interferem no mundo social e também o constroem. As crianças são concebidas 

como atores sociais, sendo peças fundamentais nas relações que estabelecem (ALDERSON, 

2005; SIROTA, 2001). 

Nesse sentido, tem sido exaltada por inúmeros autores na realidade nacional [Ver, por 

exemplo: (DELGADO; MULLER, 2005); (CRUZ, at al, 2008); (FARIA; DEMARTINI; 
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PRADO, 2005) e (MULLER; CARVALHO, 2009)] a proposição de que a criança deve ter 

sua voz escutada tanto em pesquisas quanto no cotidiano das instituições de educação infantil. 

Esse é um princípio fundamental para a prática docente efetiva, e consequentemente para a 

atividade de planejamento. Corsino (2009) reafirma essa ideia ao referir: “Toda a criança é 

um sujeito e nas suas relações está o tempo todo significando e recriando o mundo ao seu 

redor. A aprendizagem é a possibilidade de atribuir sentido às suas experiências. Planejar 

inclui escutar a criança para poder desenhar uma ação que amplie as suas possibilidades de 

produzir significados” (CORSINO, 2009, p. 117). 

No entanto, tenho receio de interpretações aligeiradas acerca dessas concepções. 

Escutar a criança, permitir e respeitar suas produções culturais e valorizar a sua participação 

social não implica que os adultos as deixem soltas, num contexto vazio, sem oferecer-lhes 

orientação e sem ter objetivos pedagógicos para as atividades.  

Oliveira-Formosinho e Formosinho (2011) concebem o planejamento como um 

processo de negociação, em que o professor busca debater e chegar a consensos com o grupo 

de crianças a respeito dos conteúdos curriculares, bem como o ritmo e as formas com que eles 

serão trabalhados. 

 

Planificar é dar à criança poder para se escutar e para comunicar a escuta que 
fez de si. (...) A criança que se escuta cria hábitos de definir 
intencionalidades e propósitos e de tomar decisões. O educador cria o hábito 
de incluir os propósitos da criança e negociar as atividades e projetos 
promovendo uma aprendizagem experencial cooperativa (OLIVEIRA-
FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2011, p. 33). 

 

A fim de promover essa negociação, entre as intenções do professor e os interesses das 

crianças, a observação e a escuta são fundamentais, sendo processos contínuos e cotidianos 

que devem sempre levar em conta o contexto em que as ações das crianças estão acontecendo. 

“É um processo de procura de conhecimento sobre as crianças, seus interesses, motivações, 

relações, saberes, intenções, desejos, modos de vida, realizada no contexto da comunidade 

educativa procurando uma ética da reciprocidade” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

FORMOSINHO, 2011, p. 33). 

Mas o que seriam esses interesses das crianças? Hedges (2007) estudou 

detalhadamente o tema e define que tais interesses são representados por atividades, 

brincadeiras, discussões e pesquisas das crianças, que são espontâneas, automotivadas e 

derivadas de suas experiências sociais e culturais. Assim, os interesses das crianças são 
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estimulados por vivências nas quais elas estão engajadas em sua família, comunidade e 

escola.   

Em trabalho posterior, a mesma autora e colegas (HEDGES; CULLEN; JORDAN, 

2011), afirmam que muito se tem escrito sobre a elaboração de um currículo centrado nos 

interesses das crianças. Entretanto, há ainda poucos estudos que descrevem esses interesses e 

como as professoras tomam conhecimento deles e os utilizam na construção do currículo. O 

artigo apresenta uma pesquisa qualitativa realizada em duas pré-escolas da Nova Zelândia, 

que teve como objetivo investigar quais são os interesses das crianças e como os professores 

reconhecem e se comprometem com eles nas atividades pedagógicas. E também como os 

professores selecionam os interesses das crianças para fazerem parte da construção de um 

currículo sóciocultural que contemple interações de aprendizagem tanto planejadas como 

espontâneas. 

Os resultados dessa pesquisa indicam que os interesses das crianças estão relacionados 

a sua participação intencional na família e na comunidade, encapsulada pela noção de “Funds 

of knowledge” (fundos de conhecimento) (GONZALES at al, 2005 apud HEDGES; 

CULLEN; JORDAN, 2011). Esse conceito permite aos professores conhecer os interesses das 

crianças e extender o planejamento curricular para além de um ambiente de aprendizagem, 

centrado nas crianças e lúdico. Estudar os “fundos de conhecimento” possibilita uma 

perspectiva mais analítica dos interesses das crianças, do que aqueles modelos teóricos 

baseados apenas no reconhecimento das escolhas delas durante as atividades de brincadeira. 

Os professores precisam estar envolvidos com as famílias e comunidades de múltiplas formas 

a fim de entenderem mais profundamente os interesses das crianças. Muitas vezes eles 

reconhecem os interesses delas apenas baseados nas atividades de brincadeira, deixando de 

lado outros interesses mais profundos (HEDGES; CULLEN; JORDAN, 2011).  

Perceber e valorizar os “fundos de conhecimento” das crianças, e consequentemente 

de seus interesses, requer uma prática docente voltada para um processo de reflexão em cima 

da escuta e da observação das crianças. Muitas vezes as ações “observar e escutar” são 

confundidas com apenas “ver e ouvir”. As duas primeiras requerem uma postura analítica e 

interpretativa por parte do professor, enquanto que apenas ver e ouvir remete a uma 

perspectiva simplificadora das ações e pensamentos das crianças.  

Gostaria aqui de resgatar a base da pedagogia proposta por Paulo Freire que é a 

construção coletiva de conhecimento, tendo como meio o diálogo constante entre o educador 

e os educandos. Destaco seu pensamento quando ele refere que “formar é muito mais do que 

puramente treinar o educando” (p. 14) e que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
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as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (p. 22). Ensinar e aprender são 

processos indissociáveis, e só existe aprendizado quando há relação. Ser um educador 

democrático é, antes de tudo, estimular a capacidade crítica, a curiosidade e a insubmissão do 

educando. É tarefa do professor, em uma prática educativo-crítica, criar uma situação 

favorável para que todos, educador e educandos, possam se assumir enquanto atores sociais, 

humanos, críticos, comunicativos, transformadores. Para isto, é fundamental que o professor 

lute para manter diálogo com seus educandos, que acontece quando ele estimula os 

questionamentos e é receptivo aos posicionamentos do grupo (FREIRE, 1996).  

Esse diálogo constante é o que possibilita o professor encontrar um equilíbrio entre 

suas intenções e os interesses das crianças. Concluo com esse estudo, porém, que esse 

equilíbrio é difícil de ser alcançado pelo professor ao planejar, ainda que possa estar presente 

no seu discurso e nos currículos em que se baseia. Na atividade de planejar, uma série de 

saberes (teóricos e vivenciais) são utilizados pelo professor, e são eles que darão o tom do 

plano e da própria atuação do docente, como é exposto na sequência.  

 

Os saberes do professor se associam e conduzem o ato de planejar. 

 

“Acho que o planejamento do professor acaba ficando uma coisa muito pessoal. O que eu 

gosto eu faço, o que eu não gosto eu não faço.” Nadine 

“O professor tem que ter repertório, porque se não tiver, fica na mesmice. Daí não 

acompanha o ritmo das crianças.” Madalena 

 

A existência de documentos curriculares oficiais e de projetos político-pedagógicos 

nas instituições certamente influencia o fazer cotidiano dos professores. Seja por concordar 

com as prescrições desses documentos, seja por fazer críticas a eles ou por se acreditar 

indiferente nos mesmos. Independente de tê-los em mente no momento de planejar, eles de 

algum modo fazem parte do repertório do professor. Gimeno Sacristán (2008, p. 105) afirma 

que ao planejar as atividades, os professores se lançam em uma tentativa de traduzir o 

currículo, de modo a torná-lo factível. “O professor é um agente ativo muito decisivo na 

concretização dos conteúdos e significados dos currículos, moldando a partir de sua cultura 

profissional qualquer proposta que lhe é feita”.  Assim, não são apenas as “prescrições” que 

influenciam o professor no momento de planejar, mas muitos outros fatores internos e 

externos.  
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Ao se lançar na tarefa de sistematizar conteúdos, proporcionar experiências, articular 

linguagens expressivas por meio de atividades restritas a determinados tempos, espaços, 

contextos, o professor planeja. Planeja utilizando sua experiência profissional, sua percepção 

acerca das vontades e necessidades de seu grupo de crianças, seu referencial teórico e suas 

concepções de aprendizagem e de infância.   

O planejamento representa sempre uma opção, que expressa a subjetividade do 

professor. A prática pedagógica nunca pode ser considerada neutra ou passível de ser 

mecanicamente reproduzida, pois “entre o global e o local, entre o social e o individual, entre 

a teria e a prática, existe sempre um atravessamento de sentidos e significados que é singular, 

intransferível” (REDIN, 2007, p. 83).  

Segundo o conteúdo trazido pelos entrevistados, o repertório do professor é composto 

por saberes oriundos de experiências profissionais passadas, de formações dentro e fora da 

escola, de cursos diversos (principalmente os relacionados às artes) e de experiências de vida 

(relacionadas a gostos e aptidões). Como os entrevistados sublinharam, o professor leva para 

seu trabalho com as crianças o que ele gosta, o que ele sabe e o que ele sente ser importante. 

Os interesses pessoais se associam ao perfil profissional, porque o professor é a mesma 

pessoa em casa e na escola.  

Pode-se dizer que a prática docente está baseada em diversos saberes, provenientes de 

múltiplas experiências vividas pelo professor. Tardif (2010) pesquisou durante muitos anos os 

saberes que são mobilizados na prática docente, postulando que tais saberes estão sempre 

relacionados ao contexto de trabalho do professor e seus condicionantes.  

 
O saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 
identidade deles, com sua experiência de vida e com sua história 
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os 
outros atores escolares na escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo 
relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho docente (p. 
11).  

 

De acordo com esse autor, o saber docente é plural e heterogêneo, pois está baseado 

em saberes diversos, tais como os saberes disciplinares, curriculares e experenciais e os 

oriundos da formação profissional. Para o exercício da profissão são integrados 

conhecimentos e manifestações do saber-ser e do saber-fazer de natureza diversa e 

provenientes de experiências variadas.  
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Ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no 
trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho. A 
experiência de trabalho, portanto, é apenas um espaço onde o professor 
aplica saberes, sendo ela mesma saber do trabalho sobre saberes, em suma: 
reflexividade, retomada, reprodução, reiteração daquilo que se sabe naquilo 
que se sabe fazer, a fim de produzir sua própria prática profissional 
(TARDIF, 2010, p. 21).  

 

Tardif (2010) apresenta uma tipologia de classificação dos saberes dos professores: 

pessoais; provenientes da formação escolar anterior; provenientes da formação profissional 

para o magistério; provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho e 

provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola. Ele refere 

que os saberes docentes são caracterizados por sincretismo, ou seja, quando associados em 

conjunto não possuem uma coerência teórica ou conceitual, “mas pragmática e biográfica: 

assim como as diferentes ferramentas de um artesão, eles fazem parte da mesma caixa de 

ferramentas, pois o artesão que as adotou ou adaptou pode precisar delas em seu trabalho” (p. 

65). Desse modo, ao agir o professor lança mão de vários saberes compósitos, conforme a 

situação. Não se pode pensar nos saberes docentes como aplicáveis dentro de uma 

racionalidade técnica, quando uma situação concreta pode ser resolvida com um 

conhecimento específico previamente adquirido.  

Nesse sentido, Oliveira e colaboradoras (2006, p. 548) afirmam: 

 

Existe hoje um consenso segundo o qual se afirma que o professor não deve 
ser visto apenas como um técnico em questões de ensino, mas como pessoa 
em processo de construir mudanças em sua identidade e no “sentido de si”. 
Todo professor tem algum tipo de discurso sobre sua prática pedagógica, 
elaborado pela apropriação de uma sabedoria relacionada a experiências 
concretas que lhe dão pistas orientadoras para sua ação, sendo a 
reflexividade uma ferramenta para a construção de conhecimento sobre 
qualquer atividade (Seeger, 2001). (...) O desenvolvimento pessoal e 
profissional de um professor é um processo complexo e tecido conforme ele 
se posiciona em relação a múltiplas e, por vezes, contraditórias situações. 
Para tanto, contribuem também múltiplos e, por vezes, contraditórios 
significados, pontos de vista, valores morais, crenças expressos pelos 
discursos elaborados por vários interlocutores que se situam nos diferentes 
contextos criados nas instituições sociais, nos vários campos científicos, nas 
legislações, nas experiências sindicais etc. 

 

Vários saberes da professora se associam na prática pedagógica e conduzem o ato de 

planejar. Kulisz (2006, p. 89) classifica alguns saberes do professor (“o saber da prática 

reflexiva, o saber de um referencial teórico e o saber de uma vivência pedagógica”), 

resultantes da análise feita por ela em pesquisa que investigou quais eram as práticas 
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pedagógicas de oito professoras de Educação Infantil, indicadas pelos diretores das 

instituições, através de um Inventário de Desempenhos Docentes, como tendo uma boa 

qualidade de ensino. A autora discute como os saberes oriundos da formação profissional, de 

natureza teórica, se relacionam com os de ordem prática, provenientes de experiências 

pessoais e no exercício da docência.  

A competência profissional precisa acontecer mediante uma ação teórico-
prática, ou seja, um fazer articulado com a reflexão e sistematização teórica 
desse fazer. Na articulação entre teoria e prática, é imprescindível que o 
educador seja um mediador eficiente das interações entre os alunos, 
organizando ambientes que propiciem essas interações, além de buscar 
sempre um elemento de conhecimento novo (KULISZ, 2001, p. 148). 

 

Essa associação da teoria com a prática foi bastante valorizada pelas professoras 

entrevistadas por Kulisz. O embasamento teórico serve como ponto de apoio para as práticas, 

e do cotidiano surgem reflexões que ajudam a constituir novos conhecimentos. Apesar do teor 

desses depoimentos, a autora chama a atenção para o fato de que nenhuma das professoras 

citou os teóricos e as teorias que norteiam o seu trabalho, o que fez a autora inferir  que a 

prática dessas docentes esteja muito mais pautada nos saberes do cotidiano e do senso comum 

do que em referenciais teóricos. “Em algumas escolas infantis, o educador não tem uma 

filosofia construída, mas sim um senso comum que adquiriu ao longo do tempo” (KULISZ, 

2006, p. 90).  

Esse não é o caso dos entrevistados dessa pesquisa, que conseguiram nomear e 

expressar as teorias e/ou documentos que tiveram impacto em sua trajetória. Além disso, eles 

trabalham em instituições que têm buscado ao longo dos anos estruturar uma base teórica para 

o trabalho, por meio dos seus PPs. No entanto, podemos perceber que esse “senso comum 

escolar” está presente nos relatos do professor César e da professora Aline sobre os momentos 

de planejamento coletivo na EMEI Henry Wallon. O fato de eles referirem que as discussões 

sobre o planejamento são feitas de modo não formal, “na base do desabafo”, como aponta 

César e “sem uma integração” maior, como sugere Aline, leva a pensar que essas reuniões, 

além de pouco produtivas para os professores, estejam baseadas mais em divagações pautadas 

no senso comum do que em discussões focadas em pensar a trajetória pedagógica de cada 

grupo na instituição.  

Na EMEI Loris Malaguzzi, de acordo com as professoras entrevistadas, esses 

momentos de reunião coletiva são proveitosos e bastante enriquecedores. Elas sentem que 

fazem trocas de informação interessantes com as colegas e com a coordenadora pedagógica e 

que isso as ajuda a ter ideias na hora de planejar.  
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A reflexão coletiva dentro da escola e a ação do coordenador pedagógico ajudam o 

professor a planejar. 

 

“O contato com as outras colegas e com a coordenadora é muito enriquecedor.” Bianca 

 

Alguns autores apontam que a melhor forma de sair do “senso comum” é a 

implantação de processos de reflexão coletiva dentro da escola. Isso porque esse senso 

comum geralmente está bastante arraigado ao pensamento do professor, já que foi construído 

por ele em suas próprias vivências profissionais e faz parte da cultura da instituição.  Pérez 

Gomez (2001) aponta a existência de uma cultura docente como componente da cultura 

escolar, que faz com que os professores reproduzam determinadas rotinas e práticas e 

assumam papéis e estilos conservadores, mas que estão em consonância com o status quo. 

Quanto menos autonomia intelectual o professor tem, mais ele tende a assumir os padrões da 

cultura docente como seus, respondendo às expectativas de colegas e da comunidade, em 

relação a sua atuação. A propagação da cultura docente faz com que o professor se sinta 

pertencente a um grupo e amparado por ele. O autor considera que a única forma de o 

professor não sucumbir a essa cultura, o que o faria perder a legitimidade e unicidade do seu 

trabalho, é por meio da reflexão. “(...) o elemento funcional na prática docente, o componente 

básico do conhecimento especializado útil e relevante é o desenvolvimento da reflexão” 

(PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 190) 

Pergunto-me se não seria, então, o planejamento uma possibilidade para a professora 

refletir sobre a sua prática e fugir de certos “clichês pedagógicos”. Corsino (2009, p.119) vai 

ao encontro dessa ideia: “O planejamento é o lugar de reflexão do professor, que, a partir de 

suas observações e registros, prevê ações, encaminhamentos e sequências de atividades, 

organiza o tempo e o espaço, seleciona e disponibiliza materiais”. 

Planejar requer uma atitude crítica por parte do professor, pois se configura como o 

momento de reflexão sobre a prática docente. E por isso pode ser pensado como oportunidade 

de aprendizagem para o professor, que ao planejar exercita seu olhar sobre a prática, 

conhecendo melhor o seu grupo de crianças e detectando dificuldades e possíveis soluções 

(OSTETTO, 2000).  

Vindo ao encontro dessa associação entre planejamento e aprendizagem do professor 

sobre sua prática, Oliveira e colaboradoras (2006), ao relatarem as experiências de formação 

de professoras de creche do programa ADI - magistério da SME de São Paulo, contam que as 
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professoras sentiram uma modificação em suas práticas na medida em que começaram a 

planejar as atividades. Essa mudança está associada a se sentirem mais identificadas como 

professoras, a profissionais que planejam, organizam, registram e refletem sobre suas práticas. 

“Faz parte do ser professor planejar e organizar a ação pedagógica; saberes que são tomados 

como referência para se compreender aquilo que era inadequado no passado” (p. 558). 

Mesmo sabendo que a decisão final do planejamento recai sobre o professor, penso 

que essa atividade não possa ser um trabalho isolado de reflexão dele sobre seu grupo, mas 

que deva ser uma atividade integrada, contando com a participação da criança e dos outros 

profissionais da instituição. Há, portanto, a necessidade de se afirmar claramente a 

interdependência com outros setores da instituição, com outras professoras, com as 

possibilidades e limitações físicas e administrativas.  

Nas EMEIs em São Paulo, é garantida por lei a possibilidade para os professores que 

cumprem jornada integral de participarem de momentos de planejamento e formação dentro 

da escola, valorizando claramente o espaço de construção compartilhada de reflexões. 

Comparando com as redes de ensino de outras prefeituras, (ver dados dos estudos: CAMPOS, 

et al 2010 e CAMPOS, et al, 201215 ), , as escolas de São Paulo têm uma situação altamente 

privilegiada, não só por ter horários para reuniões de planejamento e formação dos 

professores mas também pelo fato de cada instituição contar com um profissional para  atuar 

na coordenação pedagógica. O coordenador pedagógico tem um papel-chave nesse processo 

de reflexão sobre a prática, de elaboração e implantação do PP, de planejamento das ações 

cotidianas e de prover recursos para que o professor aumente e diversifique o seu repertório 

de saberes. Não basta apenas, no entanto, o coordenador estar presente na instituição, ele tem 

que de fato se inteirar do que acontece nos grupos para poder colaborar com o trabalho do 

professor. 

Ahmad e Werle (2011, p. 11) discorrem sobre o papel do coordenador pedagógico na 

construção do planejamento dos professores em uma escola de educação infantil ligada a 

Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Elas relatam que o coordenador 

participa de reuniões semanais com grupos de professores, quando eles têm a chance de 

contar sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos com as crianças, refletir sobre a 

prática, problematizando as situações vividas e buscando soluções. Essas reuniões, de acordo 

                                                           
15 Esse estudo investigou seis capitais brasileiras no que diz respeito as gestão da educação infantil. Concluiu-se 

que as iniciativas de formação continuada variavam muito e nem sempre estavam articuladas às reais 
necessidades dos profissionais. Em dois municípios não são previstas horas de planejamento remuneradas aos 
professores. Além disso, não são todas as redes que preveem a presença do coordenador pedagógico nas 
unidades. 
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com as autoras, têm ajudado a melhorar significativamente a qualidade tanto do planejamento 

quanto do registro realizados pelos professores. Isso acontece, pois a atuação do coordenador 

ajuda a organizar as práticas pedagógicas da escola e  articular os vários profissionais que 

atuam nela.  

Analisando os dados obtidos neste estudo, posso aventar a hipótese de que a 

integração dos professores com a coordenação pedagógica aconteceu mais explícita e 

marcadamente na EMEI Loris Malaguzzi. Durante as observações em sala, tive a 

oportunidade de presenciar as intervenções de Isabela e sua participação no andamento das 

atividades de cada sala. Já Michele não me pareceu “circular” tanto pelas salas. Ainda que 

possa ser uma percepção totalmente errônea de minha parte, pois está limitada aos dias em 

que estive presente na escola, lanço a hipótese de que essa pouca presença da coordenadora 

esteja vinculada ao fato de ela sentir resistência por parte de alguns professores a aceitar o PP, 

ainda que ele seja um documento amplo. A falta de formalização nas atividades de 

planejamento e acompanhamento dos professores seria uma maneira de evitar que os conflitos 

relacionados aos diferentes posicionamentos pedagógicos existentes nessa escola viessem à 

tona?  

É certamente um desafio para as duas coordenadoras criar uma linha mestra de 

trabalho que seja base do planejamento, se não conseguem ter o consenso do grupo em 

aspectos básicos. O trabalho de reflexão compartilhada é mais difícil se a cada dia elas 

precisam discutir e combinar com os profissionais princípios comuns de trabalho. Essa 

heterogeneidade de trajetórias, de saberes e de perspectivas teóricas dos professores acaba por 

dificultar o trabalho do coordenador pedagógico. No caso de Madalena, por exemplo, que está 

de acordo com o projeto da EMEI, e que trabalha há muitos anos com Isabela, os momentos 

de formação já não acrescentam muito ao seu repertório.  

Por outro lado, fica evidente na fala de Juliana, que é mais jovem na profissão e está 

há poucos anos na EMEI, a influência que Isabela teve em sua formação profissional. É 

interessante notar que a maioria dos professores entrevistados diz que aprendeu a fazer 

planejamento quando começou de fato a trabalhar, e o aprendido na faculdade de Pedagogia 

ou no curso de Magistério teve pouco auxílio em seu planejar. Aline e Juliana trouxeram 

também a ideia de que ainda estão aprendendo a fazer o planejamento. Penso que isso esteja 

ligado a características próprias do ato de planejar: o inacabamento e a continuidade. O 

planejamento parece ser um processo contínuo, aprendido e construído à medida das 

realidades vividas. Nesse sentido, o papel do coordenador como articulador desses momentos 

de formação e reflexão dentro da escola é ainda mais importante.  
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Outro desafio encontrado pelo coordenador pedagógico é o fato de o professor da 

manhã e o da tarde, que atuam com o mesmo grupo de crianças, se encontrarem apenas 

bimestralmente para planejar juntos. Os minutos diários de conversa, ainda que valiosos, 

mostram-se totalmente insuficientes. A “ponte” entre um turno e outro acaba ficando a cargo 

do coordenador e do PP (que deveria traçar uma linha comum de trabalho) e não parece 

funcionar sempre. O sistema por si só dá ao professor uma autonomia muito grande, sendo 

muito fácil imaginar quantas não são as situações em que o professor da manhã tem uma 

prática e postura completamente diferentes do da tarde. A falta de tempo para planejarem 

juntos tende a ser mais um elemento que contribui com o que pode-se chamar de uma 

“inconsistência pedagógica”. Como expressa a fala de Madalena: “Não é fácil você conseguir 

fazer um bom trabalho em um mesmo grupo com duas professoras, porque as pessoas são 

diferentes, pensam diferente”. 

 

A elaboração do plano requer tempo e método. 

 

“Para eu preparar uma atividade de qualidade, eu tenho que pesquisar. Esse tempo que leva 

para pesquisar é a minha maior dificuldade.” Madalena 

“Se planejar é escrever no papel ou no computador, eu não planejo assim.” César 

 

Essa última asserção diz respeito às formas com que a atividade de planejar acontece 

para esses profissionais. Alguns deles mencionaram que a falta de tempo é um dos fatores que 

mais prejudicam o seu planejamento. Madalena, por exemplo, que costuma pesquisar sobre os 

assuntos a serem tratados com as crianças, se ressente de não ter mais tempo. 

Muitos entrevistados referiram que quase não usam o espaço dado dentro da escola 

para essa atividade, ainda que ele sirva como momento de reflexão. As ideias surgem de 

forma inesperada em diversas situações e o próprio ato de traçar o plano é feito em casa. Com 

exceção de Aline, os diários dos professores apresentam mais um relato do que aconteceu do 

que propriamente um projetar do futuro. Isso demonstra que, em certa medida, o plano diário 

ou semanal está mais na cabeça do professor do que no papel. Minha questão é: será que 

apenas o plano bimestral é suficiente para organizar a prática pedagógica? 

Dados semelhantes foram encontrados na pesquisa de Scmitt, Berner e Rausch (2006). 

Elas buscaram investigar a coerência entre o discurso das professoras e seus planos escritos. 

Para isso, entrevistaram vinte professoras de educação infantil no município de Blumenau, em 

Santa Catarina, acerca do registro que elas fazem sobre o seu planejamento e analisaram esses 
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registros. Oito das professoras entrevistadas afirmaram fazer o registro do planejamento. 

Entretanto, ao analisarem os planos escritos delas, as pesquisadoras descrevem que elas fazem 

apenas relatos de fatos ocorridos durante o dia em seus cadernos, não havendo nenhuma 

evidência de plano.  

De algum modo, a falta de um plano registrado no papel pode apontar para situações 

bastante diferentes: o professor está muito seguro do que pretende fazer, que o relato do dia 

anterior e o plano bimestral já lhe servem de base para ter clara a continuidade a ser dada no 

dia seguinte, sem necessidade de traçar objetivos e meios; o professor trabalha no improviso e 

o planejamento é tido como um processo informal, que não necessita ser registrado no papel 

pela possibilidade de mudanças a qualquer momento; o professor atrela o seu plano a uma 

rotina engessada, que não permite mudanças, não sendo necessário ter um plano para cada 

dia, pois ele previamente já sabe o que irá acontecer.  

Percebi, nas observações, momentos de improviso por parte do professor, 

principalmente nas salas de Bianca e César. A impressão que tive é que eles haviam planejado 

uma atividade para o dia e, uma vez ela feita, buscavam preencher o tempo com atividades 

soltas. Aline, Juliana e Madalena pareciam ter uma linha mais estruturada para o dia, apesar 

de apenas Aline ter um registro do que pretendia fazer de antemão.  

Há que se encontrar um equilíbrio entre o improvisado e o pensado previamente, pois 

eles são necessários para o dinamismo desejável do cotidiano na educação infantil. Nesse 

sentido, o plano escrito tem muito a contribuir, já que o ato de sentar e escrever sobre o 

planejamento ajuda o professor a ter novas ideias, a avaliar práticas e permitir que um 

“improviso consciente” faça parte de sua prática. Escrever é sempre um processo de 

conscientização e determinação de verdades provisórias. Fica o questionamento: e se esses 

professores em seus diários de bordo, juntamente com o ocorrido, detalhassem o plano para o 

próximo dia ou próxima semana? Surgiriam novas ideias?  Facilitaria a avaliação do grupo e 

de seu trabalho? As coordenadoras pedagógicas teriam uma noção mais nítida das intenções 

do professor? 

Uma coisa é certa: a composição do plano escrito profissionaliza o trabalho docente, 

documentando intenções, linhas de trabalho e a identidade do professor e do grupo em um 

dado momento. Concordo inteiramente com Scmitt, Berner e Rausch (2006, p. 11-12):  
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Com a preocupação na busca da qualificação no trabalho desenvolvido com 
crianças pequenas, o registro do planejamento pode e deve ser um 
instrumento norteador para o educador infantil. (...) Toda ação educativa é 
marcada pela intencionalidade. O registro marca o delineamento dessa ação 
educativa e permite melhor organização da práxis docente.  

 

Retomo aqui o conceito de práxis docente, proposto por Oliveira-Formosinho e 

Formosinho (2011), entendendo que o planejamento e seu registro (plano) organizam de fato 

essa conjunção entre ações, teorias e crenças. Tendo o planejamento como o processo 

mediador entre o currículo, os saberes do professor, os interesses das crianças e o que já foi 

vivido pelas turmas, cabe agora entender como essa organização reflete e é refletida na prática 

cotidiana das escolas, ou seja, o que de fato é experenciado pelos grupos, sendo este o tema 

do próximo capítulo. 
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5. O EXPERENCIADO: O COTIDIANO DOS GRUPOS OBSERVADOS 
 

Este capítulo tem como objetivo descrever o cotidiano de cada grupo de crianças 

observado, procurando apresentar características físicas dos espaços onde as crianças 

circulam, as rotinas diárias, as relações dos grupos com outros sujeitos, os projetos em 

andamento. Tendo em vista os planejamentos e concepções dos professores já apresentados, 

bem como os PP das duas EMEIs, o texto que segue busca explicitar a resposta para a questão 

norteadora desta pesquisa: como se dá a transposição do currículo, passando pelo 

planejamento do professor, para o cotidiano dos grupos de pré-escola? 

Para tanto, serão utilizados não só o material das entrevistas, mas principalmente das 

observações, tendo foco nas atividades experenciadas pelas crianças e observadas no curto 

espaço de três dias. De forma a maximizar as informações coletadas, além do registro livre 

das atividades observadas, no primeiro dia de visita a cada sala, foi utilizada a escala de 

observação de ambientes de educação infantil, a ECERS-R. Como já mencionado no capítulo 

1, o uso de tal instrumento não visava a avaliação dos grupos, e sim o registro de forma 

sistemática de alguns indicadores do cotidiano que influenciam diretamente a qualidade da 

educação proporcionada ali. Percebi que o uso desse instrumento me auxiliou a observar 

criteriosamente algumas práticas e recursos. Por exemplo, as rotinas de higiene e alimentação 

talvez não fossem tão detalhadas por mim, se eu não tivesse em mente os critérios de 

avaliação da escala. O mesmo aconteceu para a descrição de materiais, recursos e brinquedos 

disponíveis em sala.  Assim, a organização de informações sobre o cotidiano dos grupos foi 

imensamente facilitada pelo uso dessa escala, principalmente as que dizem respeito às 

atividades pedagógicas, à organização da sala, aos materiais e à rotina.  

Além das informações colhidas nas observações, serão apresentadas falas dos 

professores que explicitam a trajetória do grupo, visto que algumas dessas atividades 

observadas tiveram sua raiz em outras realizadas em período anterior às observações. 

Dividirei essas narrativas por escola e por sala observada, já que algumas das atividades 

foram frutos de projetos maiores, que envolvem as EMEIs como um todo.  

A fim de organizar as informações referentes a cada turma, partirei de algumas 

dimensões (já bem elaboradas na produção científica nacional) que me parecem fundamentais 

para se discutir a prática pedagógica em instituições de educação infantil. São elas:  

• Dimensão 1 - Ambientes: planejamento dos espaços e materiais 

• Dimensão 2 - Rotinas: planejamento dos tempos 
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• Dimensão 3 – Atividades pedagógicas: planejamento dos temas/conteúdos, da 

gestão, dos agrupamentos e das possibilidades de expressão das crianças 

• Dimensão 4 - Outros parceiros: planejamento da interação com a família, a 

comunidade e outros grupos da instituição  

A ideia é apresentar cada turma como um “miniuniverso”, onde todas essas dimensões 

se relacionam formando uma prática pedagógica, que tem uma raiz nas prescrições, toma 

especificidades no planejamento do professor e acontece no cotidiano do grupo.  

 

5.1 EMEI Henry Wallon 

 

5.1.1 A turma do Brincar e a professora Aline 

 

Dimensão 1 - Ambientes: planejamento dos espaços e materiais 

   
 

A turma do brincar conta com uma sala ampla que comporta bem as 23 crianças e a 

professora. As mesas com cadeiras dispostas em U ocupam a maior parte do espaço. Em 

frente ao quadro-negro está a mesa da professora. Não há um local específico para pendurar 

as mochilas e, por isso, elas são colocadas no encosto das cadeiras.  

A maior parte dos materiais e brinquedos está guardada dentro dos armários (portas à 

direita, na primeira foto). Há poucas prateleiras abertas nas salas. Há um cantinho de leitura, 

com livros à disposição das crianças e colchonete e almofadas para as crianças se recostarem.  
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Há ainda um lavatório dentro da sala, que as crianças usam igualmente para lavar as 

mãos ou para beber água em canequinhas.  

 

 

 

Também há um cantinho do faz de conta, com fantasias, móveis para brincar de 

casinha, objetos de escritório (tais como telefones e teclados de computador). 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

  
 

Além de livros e materiais para brincadeira de faz de conta em abundância, a sala 

conta também com os mais diversos tipos de materiais para arte (lápis, caneta hidrocor, giz de 

cera, massa de modelar, papéis coloridos, cola, tesoura, pincéis, tintas, carimbos, etc), com 

jogos de encaixe, blocos de madeira com várias formas geométricas, aparelho de som, alguns 

poucos instrumentos musicais de brinquedo e muitos outros brinquedos, tais como carrinhos, 

bonecas e quebra-cabeças.  
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A maioria dos materiais, portanto, permite atividades de motricidade fina, expressão 

artística e brincadeira. Poucos materiais (como blocos) exploram o raciocínio 

lógico/matemático ou a expressão musical (como instrumentos de brinquedo), e eu não 

observei nenhum uso de materiais relacionados às ciências e à natureza.  

Apesar de quase todos os materiais ficarem guardados dentro dos armários, as 

crianças, nos momentos de escolha livre de atividade (planejar, fazer e rever), têm total acesso 

a eles e podem pegar qualquer material que lhes interessar. Antes de começar essa atividade, a 

professora coloca parte do que está nos armários em cima das mesas, criando cantinhos de 

arte, de brinquedo com carrinhos, com bonecas, etc.  

A professora Aline conta que esses materiais foram reunidos por ela ao longo dos anos 

de trabalho na escola. Há itens que foram doados, outros ela comprou. Como procura basear o 

seu trabalho no método High/Scope, tem preocupação em selecionar materiais que estejam de 

acordo com essa proposta e tenta organizá-los em centros de interesse. “Os materiais da 

minha sala são específicos da minha turma. Você pode notar que é uma sala diferente das 

outras da escola. Ela tem um material diferente. Mas não é o ideal, pois eu tenho muitos 

materiais velhos, quebrados.” 

Em relação à organização dos materiais na sala, ela comenta que se preocupa 

realmente em deixá-los o mais acessível possível para as crianças, mas que falta mobiliário 

com prateleiras abertas que permita uma melhor organização. “Você pode perceber que na 

minha sala os materiais estão todos mais expostos. Consegui um armário velho, caindo aos 

pedaços, para colocar os materiais, que fica aberto para as crianças terem mais acesso. 

Mesmo no armário que tem porta, as crianças mexem nele. Não existe nada muito fechado na 

minha sala, mas ainda não é o ideal. Mas você vê: tudo o que interessa a eles está acessível. 

Tudo eles podem manusear. A única coisa que sou eu que dou é o caderno, porque no 

planejar, fazer e rever, eles usam papel solto. O caderno fica mesmo para uma atividade que 

eu estou comandando. O que eles têm para trabalhar, eles têm livre acesso, fica tudo ali 

exposto. Você pode ver que eu vou tentando ter os materiais acessíveis, mas ainda não é o 

ideal.” 

Ainda que haja limitações de espaço, mobiliário e materiais, percebe-se que a 

professora Aline busca adequações para que possa executar seu planejamento do modo 

desejado: com materiais diversificados e acessíveis às crianças.  
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Dimensão 2 - Rotinas: planejamento dos tempos 

 

Fazendo uma síntese dos três dias de observação na sala da professora Aline, posso 

inferir a seguinte rotina básica, exemplificada com atividades observadas: 

 

8:00 - Chegada das crianças 

8:10 - Momento de conversa - escolha dos ajudantes do dia, anotar as crianças que estão 

presentes, conversar sobre o que irá acontecer no dia 

8:20 - Atividade de grande grupo: ida à biblioteca, circuito com obstáculos, roda de conversa, 

desenhos para a confecção de um calendário 

9:00 - Lavagem de mãos 

9:15 - Lanche 

9:30 - Planejar-fazer-rever (segundas, quartas e sextas-feiras) ou atividade em pequeno grupo 

(terças e quintas-feiras): discussão e desenho sobre o que cada criança quer ser quando 

crescer, atividade de matemática de classificar objetos parecidos, atividades na sala de 

informática.  

11:00 - Parque 

11:40 - Lavagem de mãos e almoço 

12:00 - Troca de professora 

 

A professora comenta que procura seguir a rotina como uma linha do tempo, com 

sequências de atividades previsíveis às crianças, buscando contemplar os momentos propostos 

pelo método High/Scope: atividade de grande grupo, de pequeno grupo, de livre escolha 

(planejar, fazer, rever) e na área externa. Por minhas observações, isso de fato acontece e 

proporciona uma diversidade de atividades e experiências para as crianças. O período do 

planejar-fazer-rever ou das atividades em pequeno grupo é longo, permitindo que as crianças 

diversifiquem suas escolhas.  

Em relação às rotinas relacionadas à alimentação e à higiene, algumas atividades 

foram interrompidas, como a leitura de um livro, por exemplo, em razão do horário de lanche, 

mas foram retomadas no mesmo dia. A transição para os horários de alimentação, bem como 

os mesmos (tanto lanches quanto almoços), pareceram não se constituírem em momentos de 

aprendizagem para as crianças, conforme relato do diário de campo: 

“9:02 Crianças vão ao banheiro. Banheiros separados para meninas e meninos. 

Professora não acompanha nenhum dos grupos, fica na porta do refeitório esperando. 
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Vou ao toalete das meninas e percebo que elas estão molhando as mãos, já que não há 

sabonete para lavar. Secam as mãos em folhas de papel. Não há papel higiênico em duas das 

três cabines. Crianças não puxam a descarga.  

Na porta do refeitório há um corredor, meninos ficam de um lado e meninas de outro. 

Outra turma se junta a que eu estou observando. Quando começam a falar alto e a se 

empurrar, a professora diz ‘congelou’ e as crianças fingem ser estátuas. E logo começam a 

bagunça outra vez. 

Pergunto-me: é necessário esse tempo de espera? 

9:15 Entram no refeitório e se servem no bufê, depois escolhem em que mesa vão 

sentar. As professoras têm horário de intervalo, de modo que as duas turmas são cuidadas por 

uma auxiliar. No horário do lanche as crianças ficam muito agitadas. Há uma gritaria 

constante, que aumenta à medida que terminam a refeição e ficam sem atividade. 

Permanecem sentadas, mas falam muito alto. Não há nenhuma intervenção dos adultos no 

sentido de acalmar as crianças ou de sentar nas mesas com elas para conversar. Algumas 

crianças se levantam das mesas. As professoras retornam às 9:30” (Diário de campo, 

26/04/2011). 

Refletindo sobre essas cenas, concluo que além da falta de recursos nos banheiros (no 

dia seguinte de observação não havia papel para secagem de mãos), a falta de supervisão 

durante a higiene tornou a experiência um tanto caótica, pouco eficaz em termos de 

aprendizagem e sem alcançar seu objetivo de higienização. É certo que a professora é só uma 

para supervisionar a ida ao banheiro das crianças, mas por que não pedir ajuda às auxiliares?  

À medida que terminam a higiene, as crianças ficam sem nenhuma atividade, 

esperando na porta do refeitório. Esse tempo de espera causou uma agitação nas crianças e fez 

com que elas já chegassem para fazer a refeição falando alto e se movimentando muito. A 

ausência da professora, somada à pouca intervenção da auxiliar (e em outro dia, a intervenção 

inadequada de outra auxiliar, que gritava com as crianças em tom agressivo) contribuiu para a 

falta de harmonia no ambiente.  

Durante os momentos de alimentação desse grupo presenciei comportamentos por 

parte das crianças (choro, agressões físicas e verbais) que não observei em nenhuma outra 

situação, quando a professora estava presente. Fiquei com o sentimento de que aquele 

momento não estava sendo um momento prazeroso para as crianças, no sentido de 

desfrutarem tanto da comida como da companhia dos colegas e dos adultos que ali estavam.  
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Dimensão 3 – Atividades pedagógicas: planejamento dos temas/conteúdos, da gestão, dos 

agrupamentos e das possibilidades de expressão das crianças 

 

Do universo de atividades observadas selecionei duas que constam no planejamento da 

professora Aline e que ajudam a perceber como ela organiza a prática pedagógica em sala: 

atividade de grande grupo “Circuito com obstáculos” e atividade de livre escolha “Planejar-

fazer-rever”.  

As duas atividades aconteceram coincidentemente no mesmo dia de observação 

(27/04/2011). Segue trecho do diário de campo, que descreve a atividade de circuito com 

obstáculos:  

“8:15 - Chego uns minutos atrasada e me dirijo à sala, mas as crianças não estão lá. Estão no 

anfiteatro carregando para o parque rampas e blocos de madeira. Estão super animadas. Está 

um dia de sol e uma brisa agradável. Algumas crianças quando me veem gritam: ‘Bia, Bia, 

Bia, nós estamos aqui!’.  

Na pista para a circulação de carrinhos, as professoras (de novo as duas turmas de 

Infantil II estão juntas) montam um circuito. Algumas crianças esperam sentadas em um 

degrau, conversando entre elas, enquanto isso outras seguem trazendo materiais: túnel, 

bambolês, cavalinhos... Aline intervém, rindo: ‘Parem de trazer coisas’.  

 

  

 

O circuito incluía os seguintes desafios: desviar de bambolês, saltar cavalinhos 

alinhados no chão, passar dentro de um túnel, andar em cima da linha, pular dentro dos 

bambolês, passar por cima dos blocos e escorregar nas rampas. Aline explicou todas as etapas 

para as crianças, enquanto elas estavam sentadas.  
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Aline: ‘Tirem os casacos, porque vocês vão suar’. Crianças obedecem. ‘Fiquem de pé 

para fazermos o aquecimento’, as crianças ficam eufóricas, pulam, gritam. ‘Silêncio, agora é 

só o corpo que fala.’ 

Menino: ‘E o cérebro, né, profe?’ 

Aline ri: ‘É, você tá certo, o cérebro não para nunca!’ 

Aline dá os exercícios de aquecimento, falando o nome das partes do corpo que estão 

sendo trabalhadas. Uma auxiliar vem ajudar. As professoras dividem as crianças em três 

grupos e cada grupo começa em uma parte do circuito. As crianças, todas, estão muito 

animadas e esperam a vez.  

Cada professora fica em uma parte do circuito para acompanhar o desempenho das 

crianças. A outra professora é um tanto ríspida: ‘Fez errado, tem que voltar’.  

À medida que passa o tempo, as crianças ficam emboladas e acabam tendo que esperar 

muito tempo. Penso que talvez fosse melhor que uma turma participasse de cada vez. 

Começam a ficar impacientes, se empurram e gritam.  

Professoras estimulam as crianças a seguirem a postura correta nos movimentos. Aline 

brinca: ‘Quem está cansado pode ir para casa dormir. Aqui não tem café com leite, pode 

continuar, pode andar’. Tenho a impressão de que a professora parece se divertir muito com a 

atividade, vibrando com as crianças.  

A atividade termina às 9:02, quando a professora anuncia o horário do lanche e as 

turmas são divididas novamente.” 

Resgatando o planejamento de Aline para o mês de abril, percebe-se que a atividade 

busca atender a dois objetivos que ela havia proposto trabalhar em grande grupo: “Desafiar os 

diferentes movimentos e obstáculos: saltar, desviar, pular com os dois pés, subir, engatinhar, 

etc. Usar com liberdade e expressão as articulações, níveis e formas com o corpo”.  

É certamente uma atividade de grande grupo, em que todos devem fazer a mesma 

coisa, iniciada e dirigida pela professora. Atende aos objetivos propostos por ela em seu 

planejamento, tendo como propósito trabalhar os movimentos amplos, a coordenação motora, 

a consciência corporal. Dentro da amplitude do PP da EMEI, acredito que a atividade trabalhe 

a questão da identidade, do conhecimento do corpo e das possibilidades de movimento e 

expressão através dele. Foi muito interessante notar o engajamento das crianças, que 

permaneceram atentas e motivadas, mesmo quando tiveram que esperar a sua vez no circuito. 

O fato de a atividade durar não mais de 30 minutos também beneficiou a execução da mesma, 

pois não sei se as crianças não se dispersariam se fosse um período mais longo. Certamente a 

postura da professora Aline também influenciou o bom andamento da atividade. Ela parecia 
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alegre e empolgada, rindo com as crianças e motivando-as a seguir. A outra professora tinha 

uma forma mais ríspida de lidar com as crianças, e a auxiliar pouco se manifestou.  

O fato de duas turmas estarem juntas para realizar a mesma atividade será discutido na  

 

Dimensão 4. Na sequência, o trecho do diário de campo referente à atividade de 

planejar-fazer-rever: 

 

“9:27 Dirigem-se à sala, após o lanche. Sentam no tapete, em roda. Professora pergunta ao 

grupo: 

‘Como a J. (menina com Síndrome de Down) se comportou?’ 

Crianças contam que ela pegou uma banana e jogou longe. Eu não tinha visto isso acontecer. 

Aline: ‘Que feio, vocês têm que educar a J. A auxiliar me contou que vocês se comportaram 

bem’. Ela se dirige a J. : ‘Você tem que ser bonita e boazinha.’  

Duas meninas chegam do lanche, a professora repreende: ‘Vocês duas de novo? Eu já falei 

que não quero vocês duas chegando por último. Vocês têm que comer o lanche em 15 

minutos. Se eu como o meu em 15 minutos, vocês também conseguem. Vocês não tinham 

feito isso de se atrasar mais...’ 

Depois que as meninas sentam, o grupo e professora falam o grito da turma: 

Todos: ‘Nós somos a turma do brincar. Nós somos uma turma muito legal. E para a turma do 

brincar é tudo ou nada? Tudo!’ 

Aline: ‘Vamos fazer o planejar, fazer e rever. Como a gente planeja?’ 

‘Pensando...’, as crianças respondem em coro.  

A professora e  os ajudantes do dia arrumam materiais em uma parte da mesa. Colocam uma 

lona e distribuem pincéis, massinhas, canetinhas, carimbos. Do outro lado da mesa: blocos 

pequenos, jogos de armar, carrinhos, bonecos pequenos. 

A professora volta para roda e pergunta a cada uma das crianças: ‘qual é o seu plano?’  

As respostas das crianças são curtas: ‘Brincar com carrinhos grandes’, ‘brincar com carrinhos 

pequenos’, ‘vestir a fantasia’, brincar na casinha’, ‘ficar no canto da leitura’, ‘brincar com 

massinha’, ‘recortar e colar’.  

Para algumas crianças a professora perguntou: ‘com quem você vai brincar?’. Assim, que 

termina essa curta conversa, as crianças saem correndo.  

Três meninas brincam na cozinha, outro grupo de crianças brinca com fantasias. A maioria 

dos meninos escolhe brincar com carrinhos e brinquedos. Um menino trabalha com a 

massinha. 
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Várias crianças vestem fantasias. Todos estão muito envolvidos e concentrados. Penso que há 

uma preponderância no brincar, não há nenhum jogo de raciocínio disponível. Foco das 

atividades observadas: lúdico, motricidade e artes plásticas.  

Meninos sentam no colchão e pegam livros. Uma menina começa um trabalho com cola e 

papéis. A maioria das meninas se concentra na casinha e estão fantasiadas. A professora senta 

na sua mesa e fica olhando as agendas.  

A professora sai da sala. Avisa as crianças antes de sair.  

Quando vejo, J. joga todas as fantasias no chão. As meninas começam a reclamar com ela e 

pedem a minha ajuda. Pergunto se elas não querem esperar pela professora para ajudá-las. 

Como a professora não volta e elas seguem me pedindo, acabo ajudando a colocar tudo no 

lugar.  

10:10 A professora volta e senta novamente em sua mesa. Meninas se vestem de princesas e 

meninos de super-heróis. Um grupo de meninos brinca de polícia e ladrão.  

O grupo das artes plásticas troca de atividades, mas seguem duas meninas e um menino 

envolvidos.  

A professora parece observar o grupo e fazer anotações sobre as crianças.  

Entra outra professora na sala, aos berros, trazendo um menino de pés descalços, pelo braço. 

‘Professora, ele bateu em um colega, vai ficar sentado aí com você até as 11h’. Todas as 

crianças param para olhar. Aline age naturalmente. O menino se senta e fica calado.  

A professora atende o telefone. Os meninos que estão brincando de luta, se agitam e correm 

pela sala. Ela, ainda no telefone, pede para eles pararem de correr.  

As crianças ajudam umas as outras a colocar as fantasias. Duas meninas estão lendo livros 

atentamente.  

O menino da outra turma, F., fica ao meu lado. Estranho, pois ele se agarra na minha perna 

como se tivesse dois anos de idade. Converso com ele, pergunto se quer alguma coisa. Digo 

que a professora está ali para atendê-lo. Ele não me responde e segue agarrado a minha perna. 

Aline nota a cena e diz rindo: ‘Não sei por que, mas ele tem medo de mim. Por isso a 

professora dele traz ele aqui quando ele apronta’. Ela vai até o menino e o convida para 

brincar perto dela. Ele, muito desconfiado, aceita. 

A sala está uma bagunça com brinquedos espalhados por todos os lados. Os meninos pegam 

jogos de montar e fazem armas e espadas para a brincadeira de super-herói. A interação entre 

as crianças é muito positiva, praticamente não há conflitos .  

Três meninas perguntam o que eu estou fazendo. 

Eu: ‘Estou escrevendo aqui o que vocês estão fazendo.’ 
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Elas: ‘Mas é um caderno muito pequeno!’ 

Eu: ‘Ah, mas cabem muitas palavras nesse caderno. 

Elas, então, pegam giz e começam a escrever no quadro: seus nomes, separaram sílabas, 

copiam coisas que estão no quadro. Discutem sobre o som das letras. A professora pergunta o 

que elas estão fazendo. Elas dizem que estão brincando de professora.  

A única flauta de brinquedo da sala é usada por mais de uma criança. Aline tira uma sacola de 

brinquedos do armário e coloca mais objetos sobre a mesa. Esses brinquedos estão muito 

desorganizados. 

10:35 A professora anuncia a hora da arrumação. As crianças demoram um pouco, mas 

começam a guardar. Uma menina apaga o quadro. O grupo coloca as fantasias nos cabides. 

Todos guardam brinquedos e materiais. Chego a pensar que não vão conseguir organizar a 

bagunça. Aline dá ‘parabéns’ aos que estão colaborando. 

10:45 Segue a arrumação e em poucos minutos tudo está corretamente guardado.  

10:50. Meninos bebem água direto da pia. Professora repreende porque não pegaram seus 

copos. Ela chama para a roda quem já guardou o material.  

O menino F. (que descubro pela professora que é autista) da outra turma fica apartado do 

grupo. A professora demora alguns minutos para chamá-lo. 

Aline: ‘Parabéns para quem está na roda, bonito. Agora vocês vão contar o que fizeram’. As 

crianças apenas citam o que fizeram: ‘brinquei na casinha, pintei, vesti fantasia, brinquei de 

carrinho’e assim por diante.  

A professora algumas vezes pergunta: ‘deu certo a brincadeira de vocês?’ 

Aline anuncia que vão para o parque. As crianças gritam: ‘eeeee!’, comemorando.”  

  

Essa breve descrição do planejar-fazer-rever mostra como esse tipo de proposta 

estimula a livre escolha das crianças, tanto de materiais, quanto de parceiros. Durante quase 

uma hora e meia, não observei nenhuma criança sem atividade, ou deslocada do grupo. Como 

afirmou Aline, essa atividade definitivamente favorece a construção da identidade e a 

autonomia por parte das crianças, além de respeitar seus tempos, vontades e necessidades. A 

professora também comentou durante a entrevista que as crianças acabam descobrindo suas 

habilidades e seus gostos e, como há liberdade, podem trabalhar em cima deles. Há, 

certamente, a possibilidade de trabalho individual ou em pequenos grupos, quando desejado 

pelas crianças.  

O proposto por Aline em relação a essa atividade em seu planejamento de fato ocorre: 

“incentivar a escolha de atividade; organizar os diferentes materiais; explorar, experimentar e 
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vivenciar; apreciar o seu e o trabalho do outro; interagir dirigido pelas crianças e prazer em 

descobrir suas potencialidades e talentos”.  

Em relação aos conteúdos e possibilidade de expressão explorados durante essa 

atividade, percebe-se um predomínio de atividades lúdicas, artísticas e de leitura e escrita 

durante a observação. Penso que isso se deve à ausência de uma maior diversidade de 

materiais. Também, penso que a professora interviu muito pouco nesse dia. O fato de a 

atividade ser “livre” não significa que a professora não possa incentivar as crianças a buscar 

materiais, lançar questões, interagir durante as brincadeiras. Além do período de ausência na 

sala e quando atendeu ao telefone, Aline permaneceu em sua mesa, certamente trabalhando, 

fazendo anotações e revisando as agendas das crianças. É certo que só havia ela de adulto na 

sala para interagir com 23 crianças, mas talvez ela pudesse ter circulado mais entre os grupos 

para entender o que eles estavam fazendo e problematizar mais o momento de roda do 

“rever”.  

Focando agora nos processo de “planejar” e de “rever”, parece-me que ambos 

acontecem sem a profundidade e a abrangência necessária. Tanto no planejamento quanto na 

revisão, as crianças apenas citaram atividades que pretendiam fazer e que de fato fizeram, sem 

que houvesse uma maior reflexão sobre as etapas. Novamente por ser um grupo grande, essas 

duas atividades, se muito prolongadas, talvez fizessem as crianças se dispersarem.  

É certo que Aline não encontra na escola o respaldo necessário, nem teórico, nem 

material, para realizar o seu planejamento, uma vez que ele está especificamente relacionado a 

um método, que é seguido apenas por ela na instituição. Essa iniciativa está totalmente 

baseada na sua trajetória profissional e em suas escolhas pessoais, não representando um 

projeto da EMEI. Ainda que tenha inegáveis benefícios às crianças, a prática acaba deslocada 

de todo o resto e aponta para os riscos de se ter um PP tão amplo, que abarque práticas tão 

diferentes e muitas vezes contraditórias.  

Gostaria de fazer um último comentário sobre a inclusão de crianças com deficiência 

nessa EMEI. Essa foi a única sala que observei que trabalhava com inclusão. Percebe-se uma 

falta de planejamento da escola como um todo para lidar com essa questão. Primeiro, em 

relação à J, menina com Síndrome de Down da sala de Aline. A professora certamente estava 

ajudando a menina a se integrar às atividades, a desenvolver habilidades motoras e de fala. 

Mas ela era pouco supervisionada em relação ao seu comportamento.  

Por exemplo, quando foram ao banheiro, uma das meninas contou para a professora:  

‘Prof., a J. comeu papel no banheiro’. A professora perguntou à menina o por quê e ela não 

respondeu. O assunto ficou por isso mesmo. 
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Em outra situação, durante o horário de parque: 

“Quatro professoras ficam conversando e duas estão de costas para as crianças. Estão longe 

delas, dadas as dimensões do espaço. A supervisão é precária nesse dia. 

J. pega um balde e coloca na cabeça. As professoras riem dela. Aline diz: ‘A J. parece um 

soldado.  Não sei o que tem esse menino M. que ama a J.’, referindo-se ao menino que está 

brincando com ela. Outra professora diz: É melhor a J. ser assim do que como o F. (autista), 

que bate nas crianças’.  

As professoras começam a conversar sobre assuntos diversos e pouco olham para as crianças. 

Começo a ficar nervosa. 

11:32 J. pega um galho grande de árvore e começa a correr atrás dos meninos. Quase acerta 

um deles. A brincadeira se prolonga e nenhuma das professoras vê.  

Como fico com medo de que alguém se machuque, acabo avisando a professora, que intervém 

tirando o galho da mão dela e explicando que não pode.”  

 

Fica evidente um certo descaso das professoras nesse dia em relação à supervisão de 

todas as crianças no parque, mas me impressionou bastante que nenhum olhar especial estava 

sendo dado à J., ainda que ela estivesse tendo alguns comportamentos não muito adequados 

como colocar areia na cabeça ou perseguir outras crianças com um galho de árvore. O fato 

também de as professoras rirem dela e a compararem com F., uma criança que tem um 

diagnóstico completamente diferente do dela, mostra no meu entender um certo despreparo 

para lidar com a inclusão dessas crianças. 

O caso de F. deixa ainda mais clara a falta de orientação da equipe para atender 

crianças com deficiência. Além desse dia, em que ele foi levado à sala de Aline “por ter 

aprontado e ter medo dela”, ele estava na sala também no início de uma manhã, sentado ao 

lado de Aline, sem fazer nada, até que sua professora veio à sala chamá-lo. Em outro 

episódio, em que o grupo estava na sala de informática, F. foi trazido novamente para Aline, 

dessa vez pela mão da diretora, perguntando se ele poderia ficar por alguns minutos ali. Aline, 

então, o colocou em um dos computadores e o ajudou a jogar. 

É totalmente perceptível a preocupação dos adultos com essa criança e a dificuldade 

de lidar com ela. Não é parte do atual estudo analisar esse tipo de problema, mas o que eu 

quero apontar é que talvez haja uma falha da instituição, como um todo, e talvez da própria 

prefeitura em formar melhor os professores para trabalharem com a inclusão de crianças com 

deficiência de modo mais efetivo e integrado. Nos três dias de observação da sala de Aline, F. 

esteve presente em todos e, apesar das tentativas da professora de integrá-lo às atividades, a 
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ida à sua sala tinha sempre um tom de castigo e trazia um elemento surpresa para as demais 

crianças. Essa solução temporária e de última hora se repetiu por três dias e talvez tenha 

perseverado, se não houve um momento de planejar com a professora do menino e com a 

equipe um novo modo de intervir.  

 

 

Dimensão 4 - Outros parceiros: planejamento da interação com a família, a comunidade 

e outros grupos da instituição 

  

Além das reuniões de pais previstas para toda a escola, Aline não havia tido nenhuma 

iniciativa de integrar as famílias no seu planejamento. Ela conta que não há uma orientação da 

direção para que se façam entrevistas individuais com os pais e que ela procurar ler as fichas 

que os pais preenchem no início do ano para ter uma ideia sobre a família de cada criança. 

Nessa leitura, ela descobriu que as crianças moram em apartamentos ou casas pequenos, que 

não têm espaços amplos para brincar e que muitas vezes não podem fazer isso do lado de fora, 

por questões de segurança. Ela conta que informalmente fica sabendo de algumas situações 

familiares das crianças, mas que “não é aquela coisa dos pais estarem vindo sempre na 

escola conversar com a gente”.  

Vale lembrar que nessa escola, os pais deixam as crianças no portão pela manhã, não 

podendo conduzi-las até as salas, o que impossibilita um diálogo, ainda que rápido, com a 

professora da manhã. Aline conta que os pais são convidados para as festas na escola, como a 

festa junina (que não seria aberta às famílias naquele ano) ou a festa da família, quando 

crianças e pais vêm à escola participar de oficinas.  

Ela conta que, no ano anterior, houve participação das famílias numa sessão de 

autógrafos de um livro que as crianças confeccionaram. 

“A gente trabalhou muito com o conceito de força do trabalho do Freinet. Então, se a 

criança produziu, ela tem que vender. A supervisora quase morreu com isso, quase me matou, 

me odiou. Aí nós vendemos para os pais, diretores e professores um livro que nós fizemos e 

que foi muito trabalhoso. Foi muito bonito, porque o Freinet fala que a força do trabalho da 

criança tem que ser valorizada. E as crianças escolheram o que nós iríamos fazer com esse 

dinheiro recebido. Eles resolveram ir ao aquário, e foram eles que pagaram, os pais não 

pagaram um tostão. Mas você não acredita na reação dos pais... Foi um trabalho bem feito, 

mas tão bem feito, que no dia dos autógrafos só pais de 4 crianças não vieram, de 32. E 

depois esses pais compraram o livro. Você acredita nisso? Mandaram justificar que não dava 
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para vir, que tinham que trabalhar, mas vieram depois. Eles pagaram o passeio para esse 

aquário, eles perceberam que foram eles que pagaram com o trabalho deles. Então, foi um 

passeio que partiu das crianças. Foi muito bacana, foi uma coisa que fez eles se sentirem 

muito importantes. As famílias participaram assim: eu expliquei o projeto antes e elas 

concordaram. Mas era um envolvimento mais eu com as crianças e as crianças com as 

famílias. Não as famílias diretamente aqui dentro da escola.” 

Falando a respeito de passeios, Aline acredita que eles devem ser individualizados, de 

acordo com o que cada grupo está trabalhando. “Você faz todo um projeto e pensa num 

passeio relacionado a ele. Aí a professora da outra turma quer ir junto, mas não tem 

nenhuma relação com o que ela está trabalhando.”. Ela conta que mesmo assim, em alguns 

passeios, outras turmas acabam se juntando, sem que o tema e a motivação do passeio tenham 

sido trabalhados da mesma forma.  

Mas em relação à junção de turmas por meio de um planejamento conjunto, Aline 

mostra-se bastante receptiva. Além das aulas de dança que reúnem quatro turmas, ela costuma 

trabalhar de modo integrado com outra professora. A atividade de circuito com obstáculos 

descrita acima foi realizada com a turma dessa professora. Observei também outro momento 

de trabalho conjunto, quando as crianças foram à sala de informática.   

“9:35 As crianças sentam na roda. “Ajudantes, guardem as canetinhas e o giz de cera”. Várias 

crianças se levantam e ajudam. 

Para minha surpresa, a outra turma do Infantil 2 entra na sala. Ficam duas turmas de crianças 

amontoadas no chão, 35 crianças ao todo. O espaço não é suficiente para todas as crianças. 

Aline: Ei, abram a roda. Isso não é um túnel.  

Outra professora: Todas as crianças devem tirar os casacos. 

Falam a poesia da turma do brincar e da turma da alegria. 

Aline: Eu vou colocar o número 1, 2 e 3 na mão de vocês  para separarmos 3 grupos para ir na 

sala de informática. As outras crianças vão ficar na sala com a professora X, fazendo o 

planejar, fazer e rever. Da última vez ficou uma bagunça muito grande na sala. 

As crianças da sala falam para as outras crianças que os brinquedos ficaram misturados.  

Enquanto isso, Aline passa escrevendo o número na mão de cada criança. 

A outra professora se preocupa em conter o comportamento das crianças, que agora estão bem 

agitadas.  

9:45 Aline: E agora o que a gente faz? 

Crianças: Pensar, planejar.  

Aline: Então agora todos vão pensar no que querem fazer. 
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Os ajudantes arrumam as mesas com as professoras, colocando diversos materiais de desenho 

e brinquedos. As crianças ficam conversando e tentando espiar os brinquedos que são tirados 

dos armários.  

Aline se irrita com o barulho: ‘Isso não é planejar, não é pensar... Tem que pensar só com o 

cérebro, não com a boca. Tá parecendo um mercado de peixe.’  

Aline chama o grupo 1 e dirigindo-se a outra professora: ‘Você pergunta para eles o que eles 

querem fazer?’ 

Como a professora se ausenta da sala, e meu combinado é observar o seu trabalho, dirijo-me à 

sala de informática.” (Diário de Campo, 02/05/2011).  

Ainda que os dois momentos em que observei os grupos juntos tenham sido um pouco 

conturbados, esse tipo de iniciativa parece ser proveitosa, tanto para as crianças, que têm a 

chance de interagir com outros parceiros, quanto para as professoras, que conseguem 

organizar melhor em dupla certas atividades do que se estivessem sozinhas.  

O caso da aula de informática demonstra isso. Nessa sala, não haveria computadores 

para todas as 23 crianças do grupo de Aline, por exemplo. Dividindo em três grupos, com as 

crianças da outra turma, ela conseguiu dar atenção individualizada a todos. Não sei como 

transcorreu a atividade de planejar-fazer-rever na sala e também desconheço se a outra 

professora estava familiarizada com o método High/Scope. No dia do circuito também me 

pareceu necessária a presença de mais de um adulto para organizar e gerir a atividade. 

De toda maneira, essa integração de grupos só foi possível pelo pequeno número de 

crianças. O número de vagas que a prefeitura propõe para o Infantil II é de 35 crianças, 

exatamente o número alcançado com a junção dos dois grupos no dia da observação. Por 

poucos minutos, foi difícil para as duas professoras manejarem o grupo, portanto não consigo 

imaginar como seria a realidade de uma turma tão grande com uma só professora, todos os 

dias.  

Depois de o terceiro grupo terminar as atividades na sala de informática, era o horário 

do parque. Como caía uma garoa fina, as crianças e a outra professora estavam em uma parte 

coberta do prédio, pintando azulejos com canetinhas. Ficou clara nessa atividade a integração 

dos dois grupos de crianças, que se divertiam e riam muito desenhando e escrevendo juntas.  
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5.1.2 A turma da leitura e o professor César 

 

Dimensão 1 - Ambientes: planejamento dos espaços e dos materiais 

 

A sala da turma da leitura é ampla e arejada. As mesas estão arranjadas de duas a duas 

de modo a caber cinco ou seis cadeiras ao seu redor. Há um quadro-negro junto à mesa da 

professora. Há um espaço para leitura, com livros expostos, um tapete de borracha e 

almofadas para as crianças se recostarem. 

 

  

 

Além dos livros e alguns bichinhos de pelúcia, não há nenhum outro tipo de material 

exposto e acessível para as crianças. Todos os demais itens e materiais estão dentro dos 

armários no fundo da sala. A sala ainda conta com um espelho e um aparelho de som. De 

todas as salas que visitei, essa foi a única que não tinha nenhum trabalho das crianças exposto. 

Tratarei disso mais tarde, quando apresentar a categoria “Vivido”.  
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César conta que não se sente à vontade com a forma com que sua sala está organizada. 

Diz que o espaço ficou assim devido à diferença no modo de trabalhar com as crianças 

existentes entre ele e a professora que fica com as crianças pela manhã.  

“A minha sala é absolutamente engessada nos espaços, mas a utilização que as crianças 

fazem daqueles espaços, não. Mas acho que para ter um consenso entre o meu trabalho e o 

da professora Y, precisa ter uma organização desse tipo. Se eu tenho uma pessoa mais 

afinada com o meu jeito pouco ortodoxo de organização espacial, não estou criticando a 

professora Y, só estou dizendo que somos diferentes, eu mexeria muito mais naquela sala. 

Deixaria mais espaço no chão, para as crianças usarem. Gosto de chão. Não gosto de 

cadeira. Eu gostaria de ter mesas com rodinhas, ou mais leves, para que eles mesmos 

pudessem mudar. A estante de livros que eles pudessem levar de um lado para o outro. 

Armários que não fossem fixos. A mobilidade é importante.” 

Em relação aos materiais que estão na sala, encontrei uma variedade menor do que a 

da sala de Aline. Guardados dentro dos armários estavam: materiais diversos de arte (giz de 

cera, canetinhas, tintas, pincéis, massinha de modelar, tesoura, cola, papéis, etc); jogos de 

letras, de encaixe e de números; blocos pequenos; quebra-cabeças; pega-varetas; carrinhos; 

animais pequenos e livros extras. As crianças, nessa sala, em horários livres foram autorizadas 

a brincar com brinquedos que trouxeram de casa. Não observei a presença de materiais para o 

trabalho de ciências e natureza (além dos pequenos animais de plástico), nem para brincadeira 

de faz de conta (fantasia, brinquedos, móveis). Também não havia instrumentos musicais de 

brinquedo.  
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César conta que a maioria dos brinquedos que estão na sala foram trazidos por ele à 

escola. Isso porque na escola em que trabalhava no ano anterior não haviam recursos 

disponíveis para aquisição desse tipo de material e ele precisou comprar: “Eu comprei esses 

brinquedos no ano passado, porque a escola que eu estava não tinha condições de comprar. 

Havia uma verba... Mas eu não ia comprar quebra-cabeça, sendo que faltava giz pro 

professor. Havia pouco dinheiro para muita gente utilizar.”  

Ele acha que na EMEI Henry Wallon, por ser uma escola menor, há recursos para  

comprar materiais, mas que ele ainda não se organizou para fazer as solicitações à equipe 

gestora. Com exceção de uma atividade com bolinhas de gude, quando ele pediu que essas 

fossem compradas. “Como professor eu acho que eu estou fazendo errado, eu deveria 

reivindicar que esses materiais com os quais eu quero trabalhar estejam presentes na escola. 

Em escolas de educação infantil pequenas, como essa que tem 8 turmas, é mais fácil de 

dialogar. Então se eu falasse com a diretora ou com a coordenadora que eu queria comprar 

determinado material, elas comprariam. Eu poderia ter mais materiais na sala. Se eu quiser 

sentar com eles e decidir aquisições novas para a sala, a gente pode comprar mais.” 

Em relação aos materiais que vêm da SME, a maioria para atividades de arte, César 

comenta que não pode dar palpite nessa compra, mas que pode atestar a qualidade dos 

materiais: “de ruim a pior”. Ele conta como trabalha com esse material em sala: “O material 

que vem da prefeitura, eu não dou palpite. Ele vem para ser usado individualmente, mas 

combinamos com as famílias de deixar aqui na escola e usarmos coletivamente. Trabalhei em 

escola que cada criança tinha seu material com o nome. Tem gente que acha que esse é o 

melhor modelo de trabalho. Tem gente que acha que todo o material ser coletivo é melhor. E 

há um meio termo. Eu tendo a achar que é melhor tudo ser coletivo, mas não descarto a 

possibilidade de alguns itens individuais, por necessidade de posse mesmo das crianças. 

Neste ano, socializamos tudo, porque já é uma prática da escola. Só as canetinhas têm nome, 

porque é mais fácil de controlar qual está faltando.”  

Em relação à acessibilidade das crianças aos materiais, ele conta que logo no início do 

ano, costumava restringir mais as possibilidades das crianças de acesso e escolha, mas que 

estava mudando a sua postura: “No começo do ano eu era mais rígido. ‘Vão pintar com lápis 

de cor ou só com canetinha ou giz de cera.’ Agora eu desencanei e vi que eles conseguem 

mexer no meu armário sem se machucar, nem causar grandes estragos. Eles podem escolher. 

Eu só faço restrição nas atividades com papel a pintar com canetinha, porque fura o papel. 

Quando a atividade é determinada por mim, por exemplo, fazer um desenho da história, eu 

digo pra pintar com lápis de cor e eles querem usar giz de cera. Eles podem. Tem um pouco 
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aí de determinação e de liberdade. Por outro lado, eu também gosto de restringir para que 

eles consigam explorar ao máximo aquelas possibilidades.  

A gente brinca com o que eles chamam de caixa de brinquedos, apesar de não existir mais a 

caixa... Eu levei embora a caixa e eles continuam falando em caixa de brinquedos. Mas com 

os brinquedos também faço algumas restrições. Eles querem montar um quebra-cabeça de 

100 peças em 10 minutos, e eu digo: gente, não dá.” 

Essa oscilação entre dirigir mais a escolha de materiais e deixar livre para as crianças 

escolherem esteve presente durante as observações e será abordada com mais detalhes na 

dimensão 3, referente às atividades do grupo. 

 

Dimensão 2 - Rotinas: planejamento dos tempos 

 

De acordo com o relato de César e com as observações realizadas, pode-se delinear a 

seguinte rotina para a turma da leitura: 

 

12:00 - Roda de conversa 

12:20 - Leitura de história e atividade relacionada 

13:00 - Lavagem de mãos e almoço 

13:30 - Escovação de dentes 

13:40 - Atividade dirigida 

14:00 - Parque ou horário de brincadeira dentro da sala 

14:50 - Lavagem de mãos e lanche 

15:15 - Brincadeira dentro da sala ou parque 

16:00 - Saída 

 

César comenta que, em relação a sua rotina, os horários de parque e de alimentação 

são mais rígidos porque a organização dos mesmos envolve outras turmas e outros 

funcionários. Em relação ao parque, ele diz que há mais flexibilidade se ele quiser levar as 

crianças antes do horário combinado ou depois do lanche, desde que isso não atrapalhe as 

demais turmas. Como a EMEI conta com três parques que são bastante amplos, isso não é um 

problema.  

O professor considera que tem uma rotina “estruturada, quase rígida” e que as 

crianças estão muito acostumadas a ela. O planejamento dele segue a rotina “quase de modo 

intransigente”.  
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Há três atividades ele não abre mão na sua rotina: a roda de conversa, a leitura de uma 

história e a brincadeira livre.  “Na roda de conversa, às vezes pergunto para as crianças o 

que elas fizeram de manhã, e elas me dizem. Às vezes, apenas conversamos, sobre um tema 

absolutamente livre ou sobre um tema determinado geralmente por mim. Ou o tema pode 

surgir de uma demanda dos alunos, algum tema que surgiu em uma conversa com eles. A 

roda pode durar 5, 10 ou 15 minutos. Geralmente dura em torno de 20. Dá tempo de cada um 

falar mais de uma vez e de eu dizer o que eu preciso que eles escutem. Depois eu conto uma 

história. Todos os dias. Da história podem decorrer algumas atividades. A gente pode fazer 

um registro sobre a história, um debate sobre ela. Ou então nada. Na maior parte das vezes 

eu não dou atividade depois da história. Eu gosto que eles tenham tempo livre para brincar. 

Mas também, às vezes, eu preciso dirigir alguma atividade.” 

Na medida do possível, César tenta negociar com as crianças os momentos da rotina. 

Por exemplo, decidem se vão brincar dentro da sala ou no parque, como observado por mim 

no dia 17/05/2011:  

 

“13:53 César: Agora, nós vamos conversar sobre o que vamos fazer hoje. Está muito frio e sei 

que vocês querem brincar. Quero saber quem quer brincar no parque e quem quer brincar aqui 

dentro da sala. 

Crianças se manifestam ao mesmo tempo. 

O professor chama uma menina e pede para que ela diga por que quer brincar no parque: 

“Quero brincar na casinha”. Um menino diz: “quero jogar bola”. 

César: Agora, quem quer brincar na sala vem aqui explicar porque quer brincar aqui. 

Menino: Porque lá fora está frio. 

Menina 1: Eu também estou com frio e quero brincar aqui. 

Menina 2: Quero brincar com a caixa de brinquedos e as panelinhas. 

Professor sugere: Vamos votar? Quem quer brincar lá fora levanta a mão... conta 13. 

E aqui dentro: 5. 

14:05 Menina que queria brincar dentro da sala começa a chorar. O professor conversa com 

ela: “Depois do lanche a gente volta para cá e podemos brincar aqui.” 

 

Essa forma de dialogar com as crianças marca o estilo da atuação desse professor. 

Durante os horários de parque, ele foi o único professor que eu observei, nas duas escolas, que 

se envolveu intensamente nas brincadeiras das crianças, jogando futebol com os meninos, por 

exemplo. A supervisão do professor nesse momento foi muito tenaz. Mesmo envolvido em 
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atividades com as crianças, ele não perdia a atenção com todo o grupo. Durante a entrevista, 

ele comenta que prefere tirar o seu intervalo (15 minutos) durante o lanche das crianças e não 

durante o parque, pois gosta de ele mesmo fazer a supervisão das crianças.  

O professor costuma também acompanhar a lavagem de mãos e a escovação de dentes 

das crianças. Durante a lavagem de mãos, no entanto, apesar de usarem sabão líquido, não 

havia onde fazer a secagem, de modo que as crianças acabam esfregando as mãos na roupa, 

nas paredes e até no chão. Também, durante esse período, as crianças tem que esperar por 

alguns minutos, sem nenhuma atividade. O tempo de escovar os dentes, que é mais longo, fica  

totalmente inútil para as crianças e estressante para o professor, que fica tentando conter o 

comportamento delas. Perguntei-me diversas vezes, durante as observações nessa escola, se 

não seria o momento de os professores contarem com a ajuda dos auxiliares.  

Em relação aos momentos de alimentação, César não estipula para as crianças um 

tempo de espera antes de entrar no refeitório, como fazia Aline. O processo é contínuo entre 

lavar as mãos, todo o grupo junto, e ir ao refeitório. Durante o almoço, o professor senta-se  à 

mesa com as crianças, conversa e o clima é bastante calmo e agradável. Já nos momentos de 

lanche, como é o horário de intervalo de César, acontece a mesma situação caótica observada 

na sala de Aline: auxiliares que pouco intervêm ou que o fazem de modo ríspido, agitando 

ainda mais as crianças.  

 

 

Dimensão 3 – Atividades pedagógicas: planejamento dos temas/conteúdos, da gestão, dos 

agrupamentos e das possibilidades de expressão das crianças 

  

O projeto principal desse professor é a contação de histórias. Ele coloca como 

objetivos para essa atividade: “a) desenvolver a oralidade; b) ampliar o repertório de 

histórias”.  Nos três dias em que observei esse grupo, durante dois dias houve esse momento 

de contação de história, sem que nenhuma atividade decorresse dele. Ele contou que não quer 

trabalhar nada em especial quando conta uma história, “pode ser que aconteça um debate, 

pode ser que não”.  Ele objetiva, sobretudo, nessa atividade, a apreciação estética das 

crianças, sem que a forma de fazer isso seja determinada por ele. Ele comenta a questão da 

autonomia que dá às crianças no momento de ouvir a história, em relação ao corpo: “Dou uma 

parcial autonomia às crianças, quando vamos decidir o que vai acontecer no dia, na roda da 

conversa. No ato de ouvir história também, eles podem ficar do jeito que quiserem (deitados, 

sentado, em pé), ao não ser que eu restrinja alguma coisa. Eu não quero que ninguém veja as 
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figuras, daí não pode ficar do meu lado. Mas é uma autonomia corporal, especialmente com 

histórias, pro resto das coisas eles são muito pouco autônomos, por minha culpa. Mas com 

relação ao corpo, mas com relação à história, eu acho que a escola produz um grande mal 

para as crianças ao longo de sua vida escolar, porque determina os padrões de apreciação 

estética de uma história. Como a criança canoniza as formas de percepção de uma história. 

Quer dizer, uma criança menor tem necessariamente que fazer um desenho da história, 

quando ela começa a ler e a escrever, ela tem que necessariamente responder algumas 

perguntas sobre a história. Daí até ela ter que fazer vestibular. Então tem uma relação 

canônica. Para ler você tem que ter um poltrona de leitura e tudo mais. Eu acho que a escola 

é culpada disso, de levar as crianças a odiar ler. Mesmo as crianças de famílias leitoras.” 

Quando observei a atividade de leitura, percebi que as crianças realmente ficavam 

envolvidas, assim como o professor. Mas fica difícil  compreender o sentido dessa experiência 

para as crianças e as outras intenções possíveis do professor, sem ter observado nenhuma 

atividade subsequente. Baseada em outros momentos de observação, pude perceber que o 

foco de trabalho de César é realmente o desenvolvimento das linguagens oral e escrita, por 

meio de atividades de letramento e de expressão oral. As demais linguagens ou áreas de 

conhecimento foram pouco exploradas por ele, tanto no planejamento quanto nas atividades 

observadas. 

Vale ressaltar que César tem uma habilidade extraordinária de se comunicar com as 

crianças. Durante todos os momentos de conversa, ele demostrou respeito e atenção às falas 

delas e trabalhou no sentido de que elas pudessem ouvir as ideias umas das outras. Isso 

aconteceu, por exemplo, em um momento de roda de conversa quando ele observou uma 

lagarta em uma almofada dentro da sala. Do diário de campo (10/05/2011): 

“É final da tarde, crianças e professor sentam em roda e de repente o professor avista uma 

lagarta em uma almofada. Vai até lá, pega a almofada e traz para a roda para mostrar às 

crianças.  

‘Vocês acham que a lagarta deve ficar aqui na nossa sala ou voltar para a natureza?’ 

‘Voltar para a natureza! - as crianças gritam em coro.’ 

César e o grupo vão até o corredor e ele coloca a lagarta em um vaso de planta. As crianças 

ficam eufóricas! 

Voltam para a sala e começam a conversar sobre o processo de metamorfose da lagarta em 

borboleta. Vão construindo as ideias coletivamente. O professor coordena o debate e permite 

que todas as crianças participem.” 
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Durante todos os momentos observados, César adotou uma postura de explicar com 

detalhes tudo o que iria acontecer, antes de acontecer, combinando com as crianças cada 

passo do dia. Esse modo de agir fica evidente em trechos do diário de campo, referentes às 

atividades relacionadas ao aniversário da escola: 

“12:00 O professor entra na sala e pede às crianças que façam uma roda no chão. Mostra uma 

prancheta e pergunta se elas sabem o nome disso e se já usaram. As crianças dizem o nome e 

contam que já usaram. 

César distribui uma prancheta para cada criança e folhas de papel. Diz para elas prenderem 

uma folha na prancheta e, se precisarem, ele pode ajudar.  

Crianças: Eu sei colocar o papel.  

As crianças ficam eufóricas com a novidade. O professor diz que vai desenhar junto com elas. 

Vai até o armário e pega lápis de cor e giz de cera. 

12:07 César: Nós vamos lá fora desenhar a piscina, depois vamos lavar as mãos e ir para o 

almoço. Depois do almoço, eu conto uma história”. Crianças estão em silêncio. “Como vocês 

sabem, nesta escola há muito tempo atrás havia uma piscina e a atividade é para vocês 

desenharem como imaginam que era essa piscina. 

Menino: Meu pai tem uma foto em preto e branco. 

Professor: Você pode trazer essa foto para a gente olhar? Eu só vou mostrar as fotos em preto 

e branco da piscina aqui da escola depois que vocês desenharem, porque quero que vocês 

imaginem. 

Crianças começam a dar opiniões. Há um pouco de tumulto, mas o professor faz esforço para 

ouvi-las.  

Menina A: Eu não sabia que havia uma piscina ali. 

Professor: Olha, o que ela está falando é muito importante. Quem de vocês não sabia? 

Menina B: Eu ainda não tinha nascido quando tinha essa piscina. 

Menina C: Eu já sabia, minha mãe tinha me contado.  

Depois dessa breve conversa, crianças vão para o parque e se sentam em frente ao local onde 

era a piscina. O professor coloca cada uma das crianças na borda da piscina para que elas 

imaginem e possam desenhar. “Fecha os olhos e imagina uma piscina nesse local”.      
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César conversa com cada criança e ajuda a distribuir os materiais. As crianças estão super 

concentradas na atividade. 

Os que terminam são autorizados pelo professor a brincar na pracinha. Ele chama a auxiliar 

para que ela fique com os que estão no parque e ele possa seguir dando assistência aos que 

desenham.  

O professor conversa e afaga as crianças. Vai até um grupo que ainda está desenhando e diz: 

Vocês querem tempo para terminar depois, para poderem brincar agora? 

Crianças: Sim! 

Crianças levam materiais até a sala.  

O professor se dirige a um menino: Você me ajuda a levar os materiais para a sala? 

Menino: Não. 

Professor ri: E se eu pedir por favor?. O menino sorri de volta e diz que sim. 

 

Na semana seguinte, ele promoveu um debate sobre os brinquedos com que as 

crianças costumavam brincar no passado. Gravou a discussão e trouxe para elas escutarem no 

dia seguinte. Surgiu a ideia, então, por parte delas de perguntar aos pais e avós com o que eles 

brincavam quando eram crianças.  

 

“As crianças estão sentadas às mesas após a escovação de dentes. O professor se posiciona 

junto ao quadro-negro. 
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César: O G. deu uma ideia pra gente escrever um bilhete para os pais e avós de vocês 

perguntando do que eles brincavam quando eram crianças. G. você quer explicar para os 

colegas? Vamos ver se vocês gostam. 

G: ‘Queridos pais e mães, vocês podem nos dizer do que brincavam quando eram crianças?’ 

César: Alguém quer comentar a sugestão do colega? 

Menina: Eu gostei! 

Menino: Minha mãe falou que as crianças brincavam nessa escola de pega-pega e de 

escolinha.  

César: Então, o que vocês acham que a gente tem que escrever para ter essa resposta dos pais 

e avós? 

‘Um bilhete’, as crianças respondem em coro. 

O professor começa a escrever no quadro. As crianças vão até ele. ‘Podem sentar’, ele diz. E 

escreve: ‘Queridos pais, mães e avós, vocês podem, por favor, nos dizer o que vocês faziam e 

do que brincavam quando eram crianças?’ 

O professor vai escrevendo e perguntando para as crianças as palavras a serem usadas. 

Algumas crianças se dispersam. Uma menina sobe numa cadeira para espiar o pátio.  

César: E como vocês querem que eles respondam essa pergunta? 

Crianças em coro: Falando. 

César: Mas se as famílias disserem para vocês, como o resto da turma vai ficar sabendo? 

Menino: Falando, ora... 

César: Todas as famílias vão vir na escola contar? 

Menina A: Não, só uma. 

César: Eu acho melhor do que todas as famílias virem na escola, a família de cada um contar 

para a criança e vocês compartilham na roda de conversa. Alguém tem outra sugestão? 

Ninguém se manifesta. 

Menina B: Acho que as famílias poderiam escrever o que faziam. 

O professor adere à ideia e escreve: ‘Nós vamos falar o que vocês contarem para a turma na 

roda de conversa. Se vocês preferirem podem contar para a gente escrevendo. Obrigado, 

turma da sala 2’.  

14:32 O professor pede às crianças um minuto para ele copiar o bilhete no seu caderno, para 

depois lançar no computador e imprimir para as crianças levarem para casa”. 

 

Durante a entrevista, César contou que a construção do texto coletivo não saiu da 

maneira como ele havia desejado. Ele comenta como registrou essa atividade no seu caderno: 
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“Então, quando eu escrevo assim: hoje nós escrevemos um texto coletivo e foi muito difícil, 

primeiro porque havia tido a sugestão do G. de um texto que seria suficiente, mas depois as 

crianças estavam muito agitadas e eu não consegui organizar a discussão de forma que todos 

participassem. Aí eu posso dizer assim: tive dificuldades para conseguir organizar as 

crianças para que mais gente participasse. Isso revela muita coisa. Revela que eu poderia ter 

feito o texto coletivo sentado em roda e escrito no meu caderno e não na lousa. Então, numa 

outra atividade eu posso planejar a partir disso. Outras atividades eu sempre vou relatar as 

dificuldades que eu tive, e as coisas que foram legais. Tal criança falou tal coisa, que eu não 

soube responder. Essas indagações, dúvidas ou erros acabam virando o planejamento.” 

Apesar de proporcionar muitos debates com as crianças e buscar escutá-las todo 

tempo, as crianças têm pouca autonomia para escolher individualmente o que desejam fazer. 

Tudo é planejado e revisto para o grupo como um todo. César conta que não costuma planejar 

atividades para pequenos grupos. Tirando os momentos de parque que são completamente 

livres, os momentos de brincadeira dentro da sala também sofrem algumas restrições por parte 

do professor. Em mais de um dia de observação, ele determinou com que materiais cada mesa 

iria trabalhar.  

  

Dimensão 4 - Outros parceiros: planejamento da interação com a família, a comunidade 

e outros grupos da instituição  

 

No que diz respeito à integração das famílias ao seu planejamento, César relatou que o 

bilhete mandado aos pais, sobre os brinquedos de sua época de criança, seria a primeira 

participação maior das famílias naquele ano nas atividades de sala. Ele aponta, no entanto, 

que procurou se informar muito bem a respeito de cada família. Fiquei impressionada durante 

as observações, em suas conversas com as crianças, de que ele sabia o nome não só dos pais 

das crianças, mas também de outros membros da família e de animais de estimação. Ele sabe 

várias histórias de cada família e abre espaço na roda de conversa para que as crianças contem 

o que acontece em casa.  

César costuma se comunicar com as famílias por bilhete e compartilha com elas as 

preocupações que tem em relação às crianças. Quando escreve um bilhete para os pais, 

costuma ler e conversa com a criança em questão sobre o conteúdo do mesmo. “E às vezes 

eles discordam do que eu escrevi e me dizem: eu acho que não foi assim. E eu coloco no 

bilhete: o fulano de tal acha diferente. O fato de eu saber quem é o pai, quem é a mãe faz com 

que o bilhete tenha mais sentido para mim e para a criança.” 
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Ele conta que quando tem alguma preocupação maior em relação a uma criança, 

chama os pais na escola para conversar. Também tem a possibilidade de falar rapidamente no 

horário da saída. Gosta de ter uma relação próxima com os pais das crianças. No início do 

ano, percebeu que algumas famílias tinham desconforto pelo fato de ele ser homem, mas acha 

que isso foi sanado na medida em que estabeleceu com eles uma relação de confiança. “Os 

pais estão presentes no meu trabalho, inclusive com coisas que eu sei das famílias deles. As 

famílias estão presentes no dia a dia por mais que não apareçam no meu planejamento. Mas 

no meu planejamento a família vai começar a entrar mesmo agora, com o bilhete. A gente vai 

ter uma festa no começo de julho e os pais vão estar presentes e eu acho que a festa só vai ter 

sentido se os pais se envolverem de alguma forma. E daí pro fim do ano, para 

desenvolvermos o projeto dos 70 anos, eu quero as famílias presentes. Há famílias que 

estudaram na escola. Há famílias que vivenciaram a escola por fora. E têm um certo 

enraizamento no bairro. Tudo isso tem que aparecer nesse projeto.”  

César não tinha nenhum passeio planejado com as crianças até aquele momento e 

também não havia planejado nenhuma atividade com outra professora, no sentido de juntar 

seu grupo com outra turma de crianças. 

 

 

5.2 EMEI Loris Malaguzzi 

 

5.2.1 A turma do Tarzan e a professora Bianca 

 

Dimensão 1 - Ambientes: planejamento dos espaços e materiais 
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A sala da turma do Tarzan é espaçosa o suficiente para acolher o grupo de 16 crianças 

e a professora. As mesas são redondas e comportam grupos de quatro crianças. A sala conta 

com prateleiras baixas, com materiais expostos, um armário, onde estão guardados materiais 

extras e de arte, dois computadores e um tapete em forma de círculo, usado para atividades 

em grande grupo. Há muitos materiais expostos na sala, referentes aos projetos que estão 

sendo trabalhados no grupo e produções das crianças relacionadas a eles.  

 

  

 

Os materiais encontrados na sala: dominós, jogos de letras, de encaixe, quebra-cabeça, 

brinquedos de casinha, de pelúcia, materiais de arte em abundância, bichinhos de montar, 

fazendinha, panelinhas, pega varetas, blocos pequenos, jogos de quantidades. Não foram 

encontrados materiais relacionados à música e nem blocos lógicos.  

Há uma estante com uma vasta seleção de livros em bom estado, incluindo livros 

informativos (sobre animais, por exemplo). Também há um espaço destinado às artes, 

composto por uma mesa ao fundo da sala, com vários materiais e um mural com imagens que, 

segundo a professora, são usadas como fonte de inspiração para as crianças durante as 

atividades.  
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Há três “cantinhos” organizados para brincadeira de faz de conta: pizzaria, 

supermercado e salão de beleza.  
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A professora comenta que o que há de fixo na sua sala são apenas os armários. Ela e a 

professora que trabalha no turno da manhã adequam a decoração e os materiais da sala 

conforme os projetos que estejam sendo trabalhados. Por exemplo, no projeto dedicado à 

Itália, foram trazidos materiais como CDs, imagens, revistas e livros sobre o país, para serem 

trabalhados em sala com as crianças.  

Como previsto no plano de metas da escola para aquele ano, a sala está organizada de 

modo que deixe uma vasta seleção de materiais acessíveis às crianças. Em nenhuma situação 

durante a observação, no entanto, foi permitido às crianças escolherem livremente com que 

materiais gostariam de trabalhar. Nos momentos de brincadeira, a professora escolheu os 
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jogos com os quais as crianças poderiam brincar. Por exemplo, distribuiu massinha entre 

todas as mesas ou colocou em cada mesa um jogo diferente para as crianças. 

 

Dimensão 2 - Rotinas: planejamento dos tempos 

 

De acordo com as observações realizadas e com o relato de Bianca, a rotina da tarde 

da turma do Tarzan é a seguinte: 

 

12:00 Atividade dirigida 

12:50 Lavagem de mãos 

13:00 Almoço 

13:30 Escovação dos dentes 

13:45 Parque 

14:45 Lavagem de mãos 

15:00 Lanche 

15:20 Brincadeira 

15:45 Saída 

 

A professora comenta que sobra pouco tempo para desenvolver atividades com as 

crianças no período da tarde. “O horário da tarde é muito segmentado, tem almoço, tem 

lanche, é muita comida.” 

Em relação aos momentos de higiene, eles são supervisionados pela professora. Há um 

lavatório do lado de fora do refeitório, o qual a professora pode avistar da porta de sua sala. 

Ela geralmente manda as crianças para lavar as mãos ou escovar os dentes em grupos e 

procura supervisionar. Não havia, em nenhum dia de observação, papel ou toalha para as 

crianças secarem as mãos. Nesses momentos, as crianças que permanecem na sala geralmente 

estão sem atividade.  
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O almoço acontece no refeitório da escola e é acompanhado pela professora.  

“As crianças fazem uma fila única de meninos e meninas para ir ao refeitório. A professora 

vai sentando um por um. Os pratos e travessas são colocados em cima da mesa e as crianças 

se servem autonomamente. A professora diz: ‘Bom apetite’. Elas comem com garfos. O 

ambiente é muito tranquilo.  

A sobremesa é fruta, distribuída pela auxiliar de cozinha. As crianças que terminam antes 

esperam bem calmas. Crianças que terminam o almoço começam a olhar os quadros expostos 

no refeitório e comentam as imagens entre si. A professora se aproxima de mim e me conta 

que como estão trabalhando um projeto sobre sabores, as crianças estão aprendendo a comer 

com mais cuidado.” (Diário de campo, 02/06/2011). 

O lanche é servido na sala. Bianca coloca toalhas plásticas nas mesas, serve o lanche e 

as crianças comem com tranquilidade. O ambiente é agradável, as crianças conversam entre si 

e com a professora.  
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O momento de intervalo da professora ocorre enquanto as crianças estão no parque. 

Há uma funcionária designada para supervisionar as crianças durante esse momento. Ela 

permanece, durante todo o tempo, muito atenta ao que as crianças estão fazendo, e quando 

tem que intervir (poucas vezes pelo que observei), o faz de modo firme, mas carinhoso. As 

crianças parecem respeitá-la bastante.  

 

Dimensão 3 – Atividades pedagógicas: planejamento dos temas/conteúdos, da gestão, dos 

agrupamentos e das possibilidades de expressão das crianças 

 

Como mencionado, foram observadas mais atividades iniciadas e dirigidas pela 

professora, do que autonomamente escolhidas e geridas pelas crianças. As crianças desse 

grupo pareciam se engajar nas atividades propostas pela professora e geralmente estavam 

atentas e motivadas. Descreverei dois projetos que estavam em processo durante as 

observações: o projeto de dança e movimento e o projeto saberes e sabores. Quando perguntei 

a ela se as crianças tinham autonomia para escolher com que material queriam trabalhar, ela 

respondeu: “Às vezes, sim. Mas não todos os dias. Esses dias aconteceu. Estava chovendo e 

eu perguntei se eles queriam brincar com os brinquedos das prateleiras. Eles quiseram. Cada 

um quis pegar um brinquedo diferente. E cada um se sentou no tapete e brincou. Cada um 

com o seu interesse, com a sua escolha.” 

Ela comentou também que não costuma planejar muitas atividades individuais ou em 

pequenos grupos. Uma atividade individual que acontece frequentemente é o registro no 

caderno coletivo de registros. Cada dia uma criança é escolhida para fazer o registro de 

alguma atividade realizada. 

Mesmo não individualizando as atividades, nem dando muita autonomia para as 

crianças escolherem o que desejam fazer, Bianca procura trabalhar conforme o interesse do 

grupo. Costuma registrar as falas das crianças e basear seu planejamento nelas. Também 

refere ter flexibilidade para mudar uma atividade proposta por ela que não seja do agrado do 

grupo. “Aqui na escola a gente respeita muito as ideias das crianças, as sugestões que elas 

dão, para que a gente continue em um projeto ou parta para outras coisas”. 

No planejamento de Bianca, logo para o início do ano, aparece como objetivo 

trabalhar a linguagem musical: “Ouvir diferentes tipos de música; expressar-se com o corpo e 

suas possibilidades”. A partir dessas atividades iniciais, surgiu o projeto de dança e 

movimento. Ela conta um pouco sobre ele: “Eu tentei fazer isso no ano passado, mas é claro  

que em cada sala as crianças te respondem de uma forma diferente. No ano passado a coisa 



194 

não foi para frente. Então, falei ‘não adianta insistir’ e daí trabalhei outras coisas. Esse ano 

deu para perceber que eles curtem isso. Então eu estou tentando fazer e mais para frente 

quero fazer a apresentação deles. Como o estudo que estamos trabalhando, que está 

relacionado aos elementos da natureza, em que cada criança representa e incorpora um dos 

elementos e faz os movimentos de acordo. Aí eu criei uma história com os elementos para dar 

um sequência. Demos uma parada agora nesse trabalho, pois focamos em fazer o varal, teve 

a festa junina, um monte de coisas. Mas há uma ideia de continuar com esse projeto. Eu estou 

fazendo em partes. Primeiro eu trabalhei com eles o corpo com movimentos livres, para eles 

não terem vergonha, explorar as possibilidades do corpo. Agora, quando eles estiverem bem 

com os movimentos do corpo, eu vou entrar com os tecidos, e eles podem também usar outros 

materiais, como papel celofane. Na dança você pode usar vários materiais para dar efeito. É 

uma coisa que, além de tudo, eu gosto muito, essa parte da dança.” 

Observei as duas atividades mencionadas por Bianca. Primeiro o trabalho com os 

elementos da natureza. Do diário de campo de 02/06/2011: “A professora inicia uma atividade 

de dança e movimento com as crianças. Eles se sentam no tapete em forma de círculo e fazem 

uma roda. A professor coloca uma música e pede que cada um diga o que está sentindo. É um 

canto gregoriano. “Estou num mar”; “Estou no céu”; “Quero dormir”. Ela coloca, então, outra 

música de uma atividade que eles já vinham desenvolvendo. Cada criança é um elemento da 

natureza, escolhido por ela. As crianças ficam muito atentas. Cada uma executa a sua 

apresentação por vez, os outros observam. A professora lê um texto que é uma história que 

eles inventaram coletivamente, incluindo todos os elementos. As crianças fazem gestos de 

acordo com seus elementos da natureza. Estão empolgadíssimas. Ao final, a professora ensina 

como agradecer ao público no teatro.” 

Observei também a atividade de expressão corporal, usando tecidos: “Crianças estão 

sentadas em círculo no tapete, e a professora propõe: ‘vamos fazer o seguinte: eu vou colocar 

uma música e vocês vão fazer os movimentos com o corpo usando um tecido, de acordo com 

a música. Vou mostrar para vocês os tecidos. Esse é mais fino, leve e todos os movimentos 

são suaves.’ Ela demonstra. ‘Esse tecido é cetim, é mais pesado, ele brilha e vocês podem 

fazer movimentos mais fortes. Vejam que ele faz barulho também.’ A professora liga a 

música e demonstra. Uma criança de cada vez tem oportunidade de executar movimentos 

experimentando os dois tecidos. A professora vai mudando a música e estimula  as crianças a 

seguirem  o ritmo. Mesmo tendo que esperar, as crianças ficam muito atentas. Os tecidos são 

peças grandes e fazem um efeito muito bonito. E elas estão entusiasmadas em observar o 

movimento de cada colega.” (Diário de campo, 15/06/2011). 
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Abaixo o registro feito pelas crianças das atividades de música e movimento: 

 

  

 

Em relação ao projeto “Saberes e sabores”, proposto no PP da EMEI para o ano de 

2011, Bianca estava desenvolvendo com seu grupo uma série de atividades que tiveram início 

bem antes da minha chegada à escola. Conto com o relato dela para expressar como o projeto 

foi iniciado com o grupo: 

“O projeto surgiu assim: nós estávamos falando de alimentação, não tinha entrado na parte 

de alimentação saudável, aí de repente eles falaram: a gente podia fazer uma pizza. E eu 

particularmente gosto de cozinha, e tudo que se relaciona com a cozinha é fácil de fazer. Aí 

combinamos que sabor seria a pizza, eles quiseram de mussarela e calabresa. Como na de 

mussarela a gente coloca tomate, parti daí para falar sobre alimentação saudável. Fiz o 

caminho inverso. Aí nós fomos pesquisar de onde vinha a pizza, que vem da Itália. Aí 

começamos a trabalhar a Itália, os pontos turísticos, algumas cidades. Aí eles 

confeccionaram esculturas relacionadas a esse projeto: a torre de Pisa, a gôndola que é de 

Veneza, o cabelo da Monalisa; porque trabalhamos também os artistas italianos, como 

Leonardo da Vinci e Michelangelo. Nos vimos que um era mais voltado para a escultura e o 

outro para a pintura. Aí depois eu trouxe o CD com as músicas italianas. Então, no dia que 

eles fizeram e comeram a pizza, eles ouviram as músicas italianas. Teve um dia que fizemos 

salada. Eles curtiram muito a música Champanhe. Até hoje eles cantam. Foi um projeto 

super legal, eu gostei. Durou mais ou menos dois meses. Eu trouxe também umas revistas de 

turismo sobre a Itália. Tudo que eu tinha relacionado com a Itália eu trazia. Colocamos em 

exposição as figuras.”  
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Registro das crianças no caderno coletivo do dia em que fizeram a salada e depois 

tiveram “uma baladinha italiana”. De acordo com o relato da professora: “Quando fizemos a 

salada, nós combinamos o que eles iam colocar na salada (alface, cenoura, tomate), mas na 

parte da cozinha eu respeito muito o lado estético. Não tem essa coisa de que se é muita 

gente vamos fazer em uma bacia, eu trouxe uma travessa bonita, enfeitei tudo. Eles 

adoraram. Nós fizemos lá na sala. Então, cada um, tomando cuidado, ralou a cenoura, 

passou na mão de cada um. Cortaram os tomates e colocaram alface na travessa, cada um 

fez uma coisa. Eu coloquei nas mesas a toalha xadrez verde e branca, que eles usam até hoje 

no lanche, tinha guardanapos vermelhos, pratos e garfos verdes por conta das cores da 

bandeira italiana e ficou super bonito, esteticamente. E eu percebi que eles curtiram aquilo.” 

Bianca relata também o dia em que fizeram a pizza: “A pizza, eles fizeram a massa, 

cada um fez um pouquinho. Eu mostrei todos os ingredientes. Eles amassaram a massa e 

depois abriram com rolo. Deixamos descansar, como tem que ser, então cada um fez um 

pouquinho. E a gente enfeitou, fez o recheio, aí todos juntos trouxeram aqui na cozinha para 

assar a pizza.” 

Abaixo, o registro, com fotos e falas das crianças do dia em que fizeram as pizzas.  
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A partir dessas duas experiências culinárias, as crianças começaram a discutir com a 

professora a questão da importância dos temperos para a comida, como o sal e o orégano. 

Então, a professora organizou um canto na sala com temperos, ervas e especiarias. Depois 

fizeram juntos um varal aromático. 
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Trabalhando a exploração dos temperos e especiarias, a professora propôs ao grupo 

fazer cada dia um chá diferente, para que eles pudessem degustar diversas ervas. Parte desse 

projeto eu presenciei em minhas observações. Diário de campo (02/06/2011): “A professora 

mostra ao grupo folhas de erva cidreira e pergunta: Quem sabe como se faz chá? 

L.: A minha mãe pega um negocinho quadrado, cheio de erva doce e coloca na água. 

Professora: O que é esse negocinho quadrado? 

L.: É onde fica o chá. 

Professora: E para preparar o chá, será que tem que colocar a água no fogo? 

Crianças: Sim. 

Professora: Aqui nós não temos os saquinhos quadradinhos de chá, mas temos a erva e vamos 

colocar ela no bule, com água quente. Vou até a cozinha pegar o bule.  

Crianças estão muito interessadas.  

A professora volta com o bule e explica detalhadamente às crianças como se prepara o chá. 

Explica que a erva tem que ser lavada, mas é preciso ter cuidado para não se cortar na folha. 

Passa nas mesas para as crianças olharem. Pega a erva e coloca no bule. 

 

Professora: Agora, nós vamos colocar o bule no fogão para aquecer a água. Quem já viu a 

água fervendo? Como fica? 

Crianças: Borbulhando, cheia de bolinhas. 

A professora convida as crianças para juntos irem à cozinha levar o bule. Retornam para a 

sala. A professora escreve no quadro a receita, com o auxílio das crianças. Procura explorar 

com eles as noções de quantidades: um litro, uma colher, um punhado. Ela explica a elas que 

vão fazer um álbum com todas as receitas, para poder levar para casa. Combina que o chá será 

tomado na hora do lanche. 

Na hora do lanche: Professora vai servindo o chá e pede às crianças para prestarem atenção no 

cheiro. Mostra as ervas dentro do bule. As crianças cometam entre si se gostaram ou não, à 

medida que bebem. 

Professora: Quem gostou do chá? 

Quase todas as crianças levantam a mão. 

Professora: Vocês já tinham tomado esse chá em casa? 

Crianças: Não. 

Professora: Amanhã vamos fazer o de erva-doce e vamos ver quem vai gostar.” 
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Nos outros dois dias em que observei, essa atividade de fazer o chá, escrever e falar 

sobre a receita para depois degustar e comentar se repetiu. Depois de provarem diversos chás, 

as crianças tiveram a ideia de fazer um “chá de tudo”, ou seja, usar todas as ervas e 

especiarias que haviam apreciado anteriormente em um único chá. Segue o registro das 

crianças desses momentos: 

 

 

 

Ainda como desdobramento desse projeto “saberes e sabores”, as crianças criaram 

uma obra de arte contemporânea, denominada por elas “labirinto perfumado”. Em uma caixa 

de pizza, cortada e pintada, as crianças colaram especiarias. A obra pendurada na parte 

externa na escola teve como objetivo fazer com que as pessoas que passassem por ali  

sentissem os mais diversos aromas proporcionados pelas especiarias.  
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Por último, o projeto rendeu uma festa junina particular. Em uma das observações, a 

professora começou a dialogar com as crianças sobre as comidas que são comuns nas festas 

juninas e sugeriu que fizessem algumas delas. Quando já estava observando o outro grupo na 

escola, as crianças da turma do Tarzan vieram me convidar para “a nossa festa junina”.  

 

   

 

 

 

Dimensão 4 - Outros parceiros: planejamento da interação com a família, a comunidade 

e outros grupos da instituição  

 

Já havia apresentado anteriormente que para Bianca o maior desafio do seu trabalho é 

conseguir o envolvimento das famílias. De modo geral, ela acha que as famílias não se 

envolvem com a escola, apesar de a instituição planejar esse envolvimento. Ela conta que nas 

reuniões de pais há uma tentativa de integração das famílias e da comunidade com a escola. 

Sempre são apresentados os projetos que as crianças estão trabalhando em sala. “Por exemplo, 
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fizemos uma vez uma atividade com os pais de passar a bola e cada um falar o que espera da 

escola, depois fizemos o mesmo com as crianças e daí uma comparação. E você percebe que 

uma fala, muitas vezes, tem a ver com a outra.” 

Em relação aos projetos de sala, Bianca costuma solicitar materiais para as famílias. 

“A gente coloca bilhete no caderno deles e solicita o que a gente quer, explicando com o que 

vamos trabalhar. E eles, da maneira que eles podem, eles cooperam. Claro que tem uns que 

sempre cooperam e outros que nunca cooperam.” 

Outra forma de integrar a família no seu trabalho é através da biblioteca circulante. 

Cada sexta-feira as crianças escolhem um livro para levar para casa. “Para que os pais tomem 

conhecimento, ajudem naquela parte de contar a história, de sentar junto com o filho. E de 

ensinar a responsabilidade: ele está levando na sexta, na segunda ele tem que devolver. O 

caderno de atividades deles, também. Eles levam na sexta com alguma atividade para ser 

desenvolvida no fim de semana, junto com a família e ter também a responsabilidade de 

voltar na segunda.” 

Bianca conta que costuma fazer atividades de integração com outros grupos na 

instituição. Normalmente são atividades de música, dança ou brincadeiras. Comenta que no 

ano anterior, juntavam as turmas de forma mais planejada e que com o grupo atual isso tem 

acontecido de modo espontâneo. Como observado por mim: 

“13:34 O grupo deixa o refeitório e a professora senta fora da sala, no sol com as crianças. 

Pega o balde com escovas de dentes e distribui para elas. Há outra turma junto e a professora 

da outra turma propõe uma atividade coletiva de cabra-cega. A coordenadora chega com duas 

vendas para ajudar na brincadeira. Duas crianças se candidatam e são as cabras cegas, 

enquanto as outras correm em volta delas. Todas as crianças ficam eufóricas com a 

brincadeira. Elas se revezam entre a brincadeira e escovar os dentes.” (Diário de campo, 

08/06/2011).  

Comentando esse episódio, Bianca diz que é uma pena não poderem trabalhar mais 

tempo juntas, porque tem rotinas diferentes. Ela fala também que considera o momento de 

parque uma integração, pois tem sempre outro grupo brincando  com o seu.  

Vale ainda referir que as crianças desse grupo interagem livremente com outros 

funcionários da EMEI. Em vários momentos de observação, as crianças “puxaram conversa” 

com funcionários administrativos, de limpeza, da cozinha e também com a diretora e a 

coordenadora pedagógica. Esses contatos, ainda que breves, tiveram sempre um tom amistoso 

e agradável. Além de mim, as crianças convidaram para a sua “festa junina particular” alguns 

funcionários escolhidos por elas.  
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5.2.2 A turma da experiência e as professoras Madalena e Juliana 

 

Dimensão 1 - Ambientes: planejamento dos espaços e materiais 

  

De todas as salas observadas neste estudo, a da turma da experiência foi a de menor 

área, mas, por outro lado com maior número de recursos e materiais disponíveis às crianças. 

A sala conta com cinco mesas quadradas, sendo que quatro delas estão dispostas juntas (duas 

a duas). Também há um tapete em forma de círculo e prateleiras baixas com materiais 

expostos. Há uma mesa com computador, um quadro-negro, um armário com portas, uma 

mesa para a professora e um mural, onde há vários trabalhos das crianças expostos. As 

mochilas das crianças ficam do lado de fora da sala, penduradas por ganchos.  

 

  

 

Apesar do pouco espaço disponível para a exposição de materiais, nessa sala os 

materiais dispostos nas prateleiras estão todos organizados por cantinhos ou centro de 

interesses, há etiquetas para indicá-los: cantinho da experiência, dos jogos, dos jogos de 

montar, da leitura e escrita, das fantasias, da brincadeira de casinha. A organização da sala 

dessa maneira foi colocada como objetivo no planejamento de início do ano das duas 

professoras.  
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Os materiais da sala permitem atividades que envolvem habilidades e conhecimentos 

diversos das crianças. Materiais que estimulam a construção de noções lógico-matemáticas: 

jogos de encaixe, jogos de quantidades, dominós de quantidades, quebra-cabeças e damas. 

Materiais relacionados ao estudo da natureza: brinquedos, livros e jogos relacionados ao tema 

e coleção de objetos naturais (como penas, conchas ou pedras). Materiais para 

desenvolvimento da leitura e escrita: livros, jogos de palavras e letras, lousa, canetas, lápis e 

papel. Materiais de música: instrumentos musicais de brinquedo e aparelho de som. Vasta 

gama de materiais de artes e também de materiais para brincadeira de faz de conta e de 

representação de papéis (fantasias, bonecas, casinhas, carrinhos, pistas para carrinhos, etc).  

As professoras contaram que costumam organizar “kits com materiais”, conforme o 

interesse das crianças. Esses kits podem estar relacionados aos projetos da turma, como por 

exemplo, uma coleção de pedras que as crianças estão construindo coletivamente, ou serem 

permanentes, como uma caixa com animais de plástico ou com bonecas. Juliana conta que 
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alguns kits ficam expostos para as crianças e outros ficam dentro do seu armário. “Por 

exemplo, tenho kit para brincar de médico, um para brincar de salão de beleza. Tem alguns 

que eu montei que eles podem brincar no período da tarde apenas pra dar uma cara ao nosso 

trabalho... Eles ficam dentro do meu armário, mas as crianças podem pegar. Mas eu estou 

com intenção de criar outros kits com eles, vou conversando com eles, vendo o interesse 

deles, o que eles querem fazer. Porque essa é a intenção dos kits, trabalhar conforme o que 

eles querem. Tem um kit que eles quiseram montar com uma máquina fotográfica, porque 

estavam com interesse no início do ano de tirar fotos. Como as fotos ficaram bem legais, 

agora eles sugeriram que a gente montasse um cantinho na sala para exibir essas fotos.”  

 

  

 

Abaixo o kit “coleção de pedras”, que faz parte  do cantinho de experiências da turma, 

e uma imagem das crianças organizando a coleção. 
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Confirmando o que foi mencionado pela professora Juliana , pude observar que tanto 

no período da manhã quanto no da tarde as crianças têm livre acesso ao armário com portas, 

que seria destinado à professora. Além dos “kits” e de alguns jogos, estavam guardados ali 

materiais gráficos: canetinhas, giz de cera, lápis de cor, tesoura, cola, massa de modelar, etc.  

 

 

 

 

Madalena conta que a organização da sala foi planejada para ser feita (como consta em 

seu plano) junto às crianças e que há uma preocupação em mudar os materiais de acordo com 

o que está sendo vivido pelo grupo a cada momento, tanto em relação aos projetos trabalhados 

como a outros interesses que possam surgir. “A gente organiza a sala a partir da cara do 

grupo. Junto com as crianças, nós montamos o cantinho da experiência, então tudo o que 

está relacionado às experiências que eu faço e que a Juliana faz está nesse cantinho. Aí 

embaixo, tem o cantinho da leitura e escrita. Tem o cantinho do jogo simbólico, que é dos 

brinquedos de casinha, de carrinho. A parceria com a Juliana foi muito legal, porque a gente 

pensa do mesmo jeito, então na sala a gente está sempre mudando alguma coisa, tirando 

materiais, acrescentando. Nós começamos com aquele canto de fantasias. Aquilo agora não 

está tendo tanto interesse. No início do ano, havia muito interesse, eles viviam sempre 

fantasiados. Agora eles já estão voltados para outras coisas, é outro olhar. Então, a gente 
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sempre pensa em levar alguma coisa que tenha a cara do grupo naquele momento. Alguma 

coisa diferente. Eu acredito que a gente sempre tem que intervir no espaço. O espaço educa. 

A gente está sempre fazendo uma intervenção. Por exemplo, sabe aquele sachês com cheiros 

que estão pendurados? Nós começamos aquilo, não à toa. Tem um artista plástico, o Ernesto 

Neto, que trabalha muito com os aromas, com tecidos flexíveis. Então, a gente começou a 

alimentar as crianças para terem esse olhar, com aqueles objetos que têm cheiros diferentes 

pendurados, para pensar em uma possibilidade de construção de uma obra, partindo da ideia 

do Ernesto Neto. Tudo o que você viu na sala tem uma intenção e tem uma história.”   

Juliana também comenta as trocas de materiais: “É uma turma onde o movimento é 

importante, você não pode ficar muito tempo numa mesma coisa, tem que sempre estar 

mudando a sala, porque eles estão sempre mudando. Que nem o cantinho da fantasia, no 

começo era um sucesso, agora eles já não brincam tanto porque eles têm outros interesses, 

querem outras coisas e você é obrigada a trazer coisas novas.” 

 

Dimensão 2 - Rotinas: planejamento dos tempos 

 

Dividirei essa dimensão em rotina da manhã e rotina da tarde, apesar de elas seguirem 

lógicas bem parecidas. Além de propor atividades mais direcionadas às crianças, ficou 

evidente que as duas professoras tinham preocupação  de permitir com que elas explorassem  

livremente os materiais da sala todos os dias.  

A rotina da manhã está organizada da seguinte maneira: 

Rotina da manhã - professora Madalena 

8:00 Atividade de livre escolha 

8:30 Roda de conversa 

9:00 Lavagem de mãos e lanche 

9:20 Atividade direcionada 

10:00 Parque 

11:00 Uso dos espaços da escola, dependendo do dia: atelier, brinquedo, sala de leitura, 

campo dirigido. 

11:50 Fechamento da manhã - avaliação do dia e relaxamento 

 

A professora Madalena explica os propósitos da atividade livre com as crianças no 

início da manhã: “As crianças ficam oito horas na escola, então logo que elas chegam, eu 

acho importante não ter aquele tempo ocioso de espera. Porque elas demoram para chegar, 
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às vezes é 8 e 20 e ainda tem criança chegando. Então nesse período, até umas 8 e meia, 

dependendo do dia um pouquinho mais, dependendo do dia um pouquinho menos, eles podem 

escolher o que eles querem fazer, dentre os muitos materiais que estão na sala.  Aí depois que 

eles brincam bastante é o tempo da gente se concentrar para conversar.” 

Descrevo a seguir um momento de atividade livre observado (29/06/2011): “Chego na 

sala em um momento de atividade livre. A professora está decorando uma cabeça de boi de 

isopor para compor a apresentação das crianças na festa junina. Algumas crianças estão 

envolvidas em ajudá-la. O restante do grupo participa de atividades de pequeno grupo ou 

individual: meninos brincam com quebra-cabeças, um trio de meninos com carrinhos, uma 

dupla de meninas desenha bois no quadro, outra dupla de meninas usa fantasias e se maquia, 

uma menina lê um livro.” Abaixo ilustro o texto com as fotos desse momento:  
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O segundo momento da manhã das crianças é a roda de conversa, marcada pela atitude 

aberta e dialógica da professora. Essa atividade aparece em seu planejamento como uma 

estratégia para trabalhar as linguagens “oral, escrita e afetiva”. Madalena comenta: “É o 

espaço para a gente se conhecer, para saber como cada criança pensa. Para saber o que eles 

trazem, o que eles têm de repertório. Então é um momento rico. E isso acontece se não for 

todos os dias, quase todos os dias. A gente faz a roda para saber mesmo o que eles estão 

querendo, o que estão pensando. E todo o dia tem novidade para contar. Então, nesse 

momento da roda eles contam sobre a vida fora da escola. Como que são as relações com a 

família. A gente descobre muitas coisas interessantes, do tipo lazer da família, como é a 

rotina da família a gente consegue perceber. Se a gente está trabalhando um assunto é nesse 
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momento da roda que eles trazem as informações sobre esse assunto. Dentro da minha 

concepção de educação, de infância. a criança tem que ter voz de fato. Então, eu procuro, 

dentro da minha prática, criar esses momentos para que ela possa ter voz. E a roda é 

fundamental para isso. Você deve ter observado como eles trazem muitas sugestões em todos 

os momentos. Eu tenho que ouvir, tenho que dar encaminhamentos para a voz das crianças, 

para as coisas acontecerem e a partir daí se tornar significativo para eles.” 

Ela comentou que seu planejamento é altamente influenciado por essas conversas. 

Tanto atividades futuras como as que vão acontecer no dia. Há um pequeno varal na sala onde 

as crianças e a professora organizam, por meio de cartões, a sequência dos vários momentos 

da rotina. Há uma preocupação da professora em localizar para as crianças o que elas já 

fizeram no dia, o que haviam planejado e o que elas vão fazer a seguir. Essas retomadas de 

planos foram observadas diversas vezes por mim. “Aquelas fichas que você viu, que têm os 

vários momentos do dia, a intenção é de organizar mesmo o dia. Eu acho que é importante, 

quando as crianças vêm para a escola, elas saberem o que vai acontecer. Porque elas 

participam dessa construção. Então é uma forma de organização que eles entendem o que vai 

acontecer no dia, o que vem antes, o que vem depois. E quando possível, quando dá tempo, 

no final da manhã, eu gosto de fazer uma avaliação do dia com as crianças.” 

 

 

 

Os momentos de parque também são organizados para contemplar algumas 

necessidades individuais das crianças. Por exemplo, em um dos dias de observação, um dos 

meninos, que faz aula de capoeira fora da EMEI, trouxe um Cd com músicas relacionadas e 

que a professora tocou durante o momento de parque. Assim, o menino pôde “ensinar” 

capoeira às outras crianças. Observei também que algumas crianças jogam no computador da 
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sala nesse horário. No parque, além dos brinquedos para motricidade ampla e para brincar na 

areia, há um campo de futebol e uma lousa.  A professora comenta que gosta de levar 

materiais diferentes para o parque, como uma rede, por exemplo, e que as crianças gostam 

bastante.  

 

   

 

 

  

 

Apesar de ser o horário de intervalo da professora, a supervisão do parque aconteceu 

de modo muito eficiente, por outra funcionária destinada para essa função. 

Finalizando as considerações sobre a rotina da manhã, cabe colocar que o lanche 

acontece no refeitório da EMEI, de modo bastante tranquilo. A professora costuma sentar–se 

com as crianças e conversar. A lavagem de mãos, apesar de supervisionada pela professora, 

não ocorre de forma adequada em todas as situações, por falta de recursos.  
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No turno da tarde, a rotina está organizada deste modo: 

 

Rotina da tarde - professora Juliana 

 

12:00 Atividade de livre escolha 

12:50 Lavagem de mãos, almoço e escovação de dentes 

13:50 Atividade dirigida 

14:20 Parque 

15:20 Lavagem de mãos e lanche 

15:50 Brincadeira ou leitura de livro 

16:00 Saída  

 

Comparando com a rotina da manhã, observa-se que não há um momento para a roda 

de conversa e a rotina não é negociada diariamente, estando pré-estabelecida, como mostra o 

cartaz abaixo.  
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Juliana comenta que no turno da tarde sobra menos tempo para fazer atividades com as 

crianças, pois o almoço e o lanche tomam boa parte do dia. Observei durante o horário de 

atividade livre, as crianças envolvidas em atividades diversas, assim como acontecia de 

manhã. No meu primeiro dia de observação, fiz o seguinte registro:  

“A professora pergunta: ‘O que vamos fazer até a hora do almoço? Vamos brincar na sala ou 

na brinquedoteca?’ As crianças votam pela brinquedoteca. A brinquedoteca é uma pequena 

casinha, localizada em frente à sala, onde estão armazenados muitos brinquedos. As crianças 

pegam os brinquedos e brincam na área externa.  

Alguns meninos pegam uma motoca e descem um pequeno declive. Um grupo de meninas 

veste fantasias e brinca com bonecas. Dois meninos brincam com jogos de motricidade fina.  

Há mobiliário de cozinha na brinquedoteca. Outro grupo de meninas serve lanche para a 

professora. Ela entra na brincadeira. Um dos meninos brinca com a direção de carro e outro 

com uma caixa de ferramentas. Usando ferramentas de brinquedo, ele brinca de consertar uma 

árvore. Dois meninos brincam com jogo de lançar bolinhas.” 

Os momentos de parque também são muito tranquilos e estimulantes.  

O almoço acontece no refeitório, e o lanche na sala. As crianças costumam arrumar as 

mesas para o lanche utilizando jogos americanos feitos pelo grupo do ano passado e por obras 

de arte confeccionadas por elas.  
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A lavagem de mãos e escovação de dentes é supervisionada pela professora, e em 

alguns momentos não havia papel para secagem de mãos. A professora solicita que grupos de 

quatro crianças usem o lavatório por vez, o que agiliza o processo. As outras crianças que 

permanecem em sala estão autorizadas a brincar. 

 

 

 

Dimensão 3 – Atividades pedagógicas: planejamento dos temas/conteúdos, da gestão, dos 

agrupamentos e das possibilidades de expressão das crianças 

 

Fica evidente, pelos relatos apresentados no item anterior, que as crianças desse grupo 

tinham horários garantidos, tanto de manhã quanto de tarde, para atividades de livre escolha, 

quando podiam explorar todos os materiais da sala e trabalhar com quem desejassem (seja em 

pequenos grupos ou individualmente). Vou focar, então, nessa dimensão em atividades de 

grande grupo.  

É importante ressaltar que havia uma coerência muito grande entre o plano bimestral 

proposto pelas professoras, com suas combinações enquanto dupla de trabalho, e o que de fato 
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foi observado em sala, principalmente no que diz respeito ao objetivo de trabalhar múltiplas 

linguagens com as crianças.  Das observações que fiz com a professora Madalena, desejo 

apresentar o “projeto dos pássaros” e o “projeto do boi bumbá” (nomes criados por mim). 

Para ilustrar o trabalho da professora Juliana, descreverei um conjunto de atividades, aqui por 

mim denominado como “projeto de experiências diversas”. 

O projeto dos pássaros foi iniciado nas primeiras semanas de aula. A professora trouxe 

para o grupo um pássaro de brinquedo, que emitia sons simulando um canto de pássaro. O 

objetivo dela era que eles desenvolvessem a escuta de forma mais refinada, em um ambiente 

fechado, porque depois ela queria trabalhar com eles a “escuta da paisagem sonora de vários 

espaços da escola”. 

Ela conta como, a partir dessa proposta, o projeto se constituiu: “No dia que eu trouxe 

o pássaro, para mostrar e conversar na roda, eles ficaram alucinados por aquele brinquedo. 

Quando terminou a roda e viemos para o lanche, o J. começou a prestar atenção nos 

passarinhos aqui de fora e eu aproveitei isso... ‘Olha pessoal o que o J. está percebendo’. 

Então, eles perceberam que aqui na escola tem passarinho. Aí eles começaram a levantar as 

possibilidades de atrair mais passarinhos para a nossa escola. E eu fui alimentando isso. 

Porque em um projeto, quando parte de um interesse das crianças, ou você, enquanto 

professor, detona, acaba com o projeto, ou você não dá atenção nenhuma, ou você torna esse 

objeto como um recurso valioso. Então, como todo mundo se interessou, eu comecei a 

alimentar, trazia imagens, vídeos de passarinhos. Há uns 3 anos atrás eu montei um projeto 

sobre pássaros, então tinha muito material. E eles ficaram fascinados. Tem uns cartões que 

foram feitos pela ONG que tem uma parceria aqui com a escola. Eles estavam guardados 

aqui. A coordenadora, percebendo, já me passou, e aquilo lá virou ponto de consulta, porque 

tem as peculiaridades de cada passarinho. Então, eles começaram a relacionar os 

passarinhos da escola com os que estão nas fichas. E queriam saber mais e mais, mais e 

mais. Os que têm passarinho em casa começaram a trazer para a escola: veio periquito para 

a escola, veio canarinho, tem o beslico do G., que é um outro canário que é muito engraçado. 

Tem calopsita. E tudo isso alimenta e aí vai. E criança é muito criativa, se você dá asas para 

a imaginação, se você alimenta, elas vão embora.”  

Assim as crianças e a professora criaram o que elas chamaram de “jardim dos 

pássaros”. Em um jardim em frente à sala, com o objetivo de atrair mais pássaros para a 

escola, eles colocaram água e grãos e penduraram desenhos de pássaros feito pelas crianças. 

O cartaz afixado na árvore dizia o seguinte: ‘Será que se colocarmos figuras de passarinhos 

penduradas nas árvores, eles vão nos visitar?’ (essa questão foi colocada pelo grupo de 
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crianças). Decidimos, então, realizar a experiência, pendurando nas árvores os seus desenhos 

de pássaros, em um primeiro momento, e agora desenhos mais elaborados, em uma segunda 

tentativa. Turma da experiência. Professoras Madalena e Juliana”.  
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Quando comecei as observações, já em junho, o tema dos pássaros estava presente em 

vários materiais de sala (livros, brinquedos, fotos, músicas), em cartazes expostos dentro e 

fora da sala e, principalmente, nas conversas do grupo. Do diário de campo (22/06/2011):  

“Durante a roda de conversa, a professora pede que as crianças contem as novidades. Um 

grupo de crianças pega um livro com fotos de vários pássaros e mostra para a professora um 

pássaro cinzento que encontraram na escola.  

Menina: Eu vi um bem-te-vi em cima do telhado da minha casa. Eu ouvi o canto dele. 

Menino: Eu arrumei o meu quarto sozinho no fim de semana e arrumei um cantinho para eu 

estudar. 

Madalena: O que você estuda em casa? 

Menino: Um monte de coisas. Fiz um coração para minha mãe. Comprei um DVD que fala 

sobre os pássaros... (vai citando o nome de vários) 

Madalena: Vamos combinar e um dia você traz esse DVD para a gente assistir?  

Crianças trazem o assunto dos pássaros a todo momento. Fico impressionada que eles sabem 

os nomes de muitos pássaros e conseguem identificá-los nas figuras e livros. 

A professora mostra um livro com vários pássaros, e as crianças vão dizendo os nomes. 

Madalena: Vocês sabem que ontem eu ouvi um bem-te-vi, lá na minha casa? Mas não 

consegui vê-lo. 

Na porta da sala há um cartaz, com a figura de uma arara, perguntando aos passantes se eles 

conhecem esse pássaro. 

Um menino de outra turma passa do lado de fora e pergunta para a sua professora: “Pro, qual 

é o nome desse pássaro?”.  

As crianças ouvem de dentro da sala e chamam a atenção da professora para a situação. O 

grupo dentro da sala fica, então, em silêncio para escutar a conversa. 

Do lado de fora, a outra professora lê o que está escrito no cartaz para as crianças de seu 

grupo. 

As crianças da turma da experiência ficam eufóricas! ‘A nossa ideia deu certo, a gente está 

fazendo as pessoas conhecerem os pássaros. A gente está ensinando alguma coisa para as 

outras crianças!’.  

Madalena: Vocês viram só? Nós estamos ajudando as outras crianças e professores a 

conhecerem os pássaros. Vocês perceberam que hoje de manhã tinha uma rolinha, no nosso 

parque dos pássaros, comendo comidinha?  

Menina: Pro, vamos desenhar pássaros e colar na casinha. Assim, vai chamar mais pássaros. 
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OBS: Já existem pássaros desenhados pelas crianças pendurados nas árvores, para testar a 

hipótese das crianças de que esses desenhos atrairiam mais pássaros para o parque. 

Madalena incentiva: Sim, vocês podem fazer mais desenhos, que colaremos na casinha.”  

 

 

 

Além desse cartaz, havia outras “intervenções” da turma na escola. Perto do refeitório, 

havia um cartaz com fotos de pássaros numeradas. Ao lado, os números e um pedido: 

“Observe esses passarinhos. Se tiver algum que você conhece, coloque o nome no número 

correspondente. Obrigado! Turma da experiência”. 

 

 

 

Em frente à sala, havia um cartaz com um recorte de jornal sobre uma obra de um 

artista plástico realizada no parque Ibirapuera e a seguinte chamada: “Atenção: o que vocês 
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acham que esse artista quer nos mostrar com essa obra? A G. quem trouxe para a reflexão.” 

Ao lado do cartaz, havia uma “releitura” da obra, feita pelas crianças.  

 

 
 

Por último, ainda relacionada a esse projeto, uma intervenção do lado de fora da 

escola. Fixados no portão de entrada na EMEI, cartazes das crianças alertando a comunidade 

para não alimentar os pombos, pois esses disseminam doenças.  

 

 

 

Madalena comenta essa atividade, explicando que seu objetivo com esse projeto é 

trabalhar diferentes linguagens com as crianças. “Não sei se você viu aqui no portão da 

escola, eles fizeram cartazes sobre as curiosidades que descobriram sobre os pombos, que os 

pombos transmitem doenças. Tá, descobrimos isso, e daí eu intervenho: e como que a gente 

vai avisar às pessoas que faz mal ficar varrendo cocô de pombo, que faz mal ficar dando 

comida aos pombos porque aumenta a população e traz doenças? A gente levantou as 
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possibilidades, e eu queria trabalhar com eles a escrita, nesse caso. Aí eles elaboraram os 

cartazes, primeiro feitos com a escrita deles, aí depois nós fizemos a revisão da escrita deles 

para as pessoas verem, entenderem. Daí eu fui a escriba e nós digitamos. Num projeto eu 

trabalho com uma sequência de atividades que contemple várias linguagens.” 

De acordo com o observado por mim, isso de fato estava acontecendo: por meio de um 

único projeto, Madalena estava conseguindo trabalhar com as crianças diversas linguagens. 

O outro projeto que descreverei está relacionado à festa junina da EMEI. O grupo 

estava ensaiando uma mistura de teatro e dança, que contava a história do boi-bumbá. A partir 

daí, uma das crianças deu a ideia de que eles poderiam encontrar uma forma de contar essa 

história para as famílias. As crianças vibraram com a proposta e a professora lançou um 

desafio: 

“Madalena: Temos que pensar como podemos desenhar toda a história em uma folha apenas, 

para vocês levarem para casa e contarem para suas famílias. O que acham? 

Segue um “brain storm”. Crianças dão várias sugestões. 

Menina A: Tem que fazer os desenhos bem pequenininhos. 

Menino A: A gente pode escrever a história também. 

Menino B: A gente pode desenhar e escrever como se fosse um livro. Podemos desenhar cada 

parte da história dentro de um quadrado e fazer uma seta explicando a história.  

Menina B: Depois que faz o quadrado, a gente coloca um número para saber que parte da 

história é. 

Menino C: Pode desenhar na frente e escrever atrás da folha. 

Menino D: Pode fazer um risco para separar as palavras dos desenhos.  

Madalena: São todas boas ideias. Agora cada um vai receber uma folha e fazer da sua 

maneira. 

11:35 O ajudante do dia distribui os materiais.  

As crianças vão até o mural ver o desenho de um boi que tem ali. 

Madalena: Vocês não precisam copiar. Vocês podem olhar esse desenho e fazer do jeito de 

vocês. Vocês precisam ser os autores de seus próprios desenhos. 

Cada criança desenha do seu jeito. A professora combina com eles que, se eles não 

terminarem hoje, podem continuar em outro dia. Ela passa nas mesas e conversa sobre o que 

estão fazendo.” (Diário de campo, 28/06/2011).  

É interessante relatar o que aconteceu no dia seguinte, 29/06/2011, durante a roda de 

conversa.  
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“Madalena: Estou aqui com os desenhos que vocês fizeram ontem para contar a história do 

boi-bumba. Quero conversar com vocês sobre eles. 

Uma dupla de crianças se desentende e não presta atenção.  

Madalena se dirige a elas: Quando a gente está em grupo a gente tem que respeitar as regras 

para poder aproveitar bem o dia. Senão vai para casa com a cabeça vazia e triste.  

Ela segue: Cada criança descobriu um jeito de contar a história. Agora eu quero que cada um 

explique a ideia que teve para os colegas. Na semana que vem, vamos escolher um único 

modo e trabalhar nele para vocês levarem para casa e poderem contar para as famílias de 

vocês.  

A professora pega cada desenho e conversa com as crianças sobre ele, pedindo que deem a 

sua opinião.  

Menina A descreve que teve a ideia de colocar números em cada cena. 

Menina B: Eu fiz a ideia do Caique, de desenhar retângulos e colocar números.  

A professora mostra o desenho do menino A. Ele desenhou na frente e atrás da folha, usando 

desenhos grandes. Fez duas cenas. Ele não quis falar sobre seu desenho, e a professora 

pergunta o que as crianças acham.  

Menina C: Os desenhos dele estão muito grandes, assim não dá para desenhar todas as partes 

da história.  

Menino B: Estão faltando muitas páginas para a gente saber toda a história.  

Madalena: Sim, vocês têm razão, a pessoa não têm ideia de todas as cenas da história. Mas, 

pessoal, o que a gente pode usar da ideia do menino A? 

Crianças: Nada. 

Madalena: Não, gente! A gente pode usar a ideia de desenhar as cenas.  

Professora mostrando o desenho da menina D: Olhem, ela fez todas as cenas da história. 

Menina D. o que você acha que mais te ajudou a contar a história? 

Menina D: Os números. 

Madalena: Acho que essa ideia de colocar os números foi muito boa. Não podemos esquecê-

la.  

E assim a professora vai mostrando cada desenho e pedindo opinião das crianças. Ao final ela 

pergunta: Pessoal, qual ideia vocês acham que ajudou mais a entender a história? 

Crianças: A da menina D. 

Madalena: Na semana que vem vamos trabalhar com a ideia dela, certo? Mas o que vocês 

acham que ainda está faltando? 

Crianças: escrever a história. 
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Madalena: Vamos trabalhar nisso na semana que vem, combinado?” 

Fica evidente nessa atividade a busca de uma construção coletiva. A partir da ideia de 

uma criança, a professora abre espaço para que todos deem opiniões e façam seus próprios 

projetos. Através da análise crítica do que as crianças fizeram, o grupo decidiu coletivamente 

qual forma iriam usar para contar a história. Durante a entrevista, Madalena relatou que sua 

intenção era trabalhar com o grupo questões de leitura e de escrita, ou seja, as várias formas 

de contar uma história, e também trabalhar com a apreciação estética das crianças em relação 

aos desenhos; os dois objetivos aparecem no plano escrito dessa professora. Madalena 

comenta a “roda de apreciação”: 

“Uma coisa que é interessante, que a gente sempre costuma fazer, eu e a Juliana 

também, é a exposição dos próprios trabalhos deles, para que eles apreciem, aprendam a 

olhar o trabalho do outro e ampliar o conhecimento deles, a partir do trabalho do amigo. Um 

exemplo vivo disso foi quando eles começaram a desenhar os passarinhos. Tem criança que 

tem mais facilidade no desenho, e eu busquei que o grupo se atentasse para a qualidade 

daquele desenho que o amigo fez. As crianças melhoraram o desenho a partir da observação 

do desenho do colega.”  

Utilizo “projeto de experiências diversas” para me referir ao conjunto de atividades 

observadas por mim, realizadas pela professora Juliana com o grupo. A própria professora 

admitiu que tem dificuldades de seguir um projeto específico com o grupo. No próprio 

planejamento das duas professoras, há uma tentativa de articulação entre o que acontece de 

manhã e o que acontece de tarde. “Os assuntos que surgirem na roda de conversa com a 

Madalena envolvendo experiências, as mesmas, serão realizadas as experimentações com a 

Juliana”.  

As atividades que observei muitas vezes não tinham uma articulação. A relação que 

encontrei entre os momentos observados é unida pela ideia de que as crianças expressam 

curiosidades sobre o mundo exterior, junto com a professora constroem hipóteses sobre 

determinado problema e testam essas hipóteses por meio de experiências. Ainda que não 

envolvessem a comida diretamente, os projetos dessa professora estavam em consonância 

com o projeto da EMEI para o turno da tarde “saberes e sabores”, que tinha como objetivos: 

“possibilitar descobertas em relação ao mundo físico” e “utilizar alguns passos da 

metodologia científica: encorajar as crianças a levantar hipóteses, realizar testes e expor suas 

questões sobre os temas”.  

Como ilustração: a professora estava trabalhando com o grupo conceitos de medidas e 

tamanhos. Primeiro, exploraram quanto cada um na sala calçava e mediram em centímetros. 
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Havia um cartaz na sala com as informações. Depois, fizeram uma atividade de medir a altura 

de cada um. Do diário de campo (22/06/2011): 

“Juliana distribui trabalhos que as crianças haviam começado a fazer em outro dia. É sobre a 

altura das crianças. Ela mede um dos meninos e coloca o número no quadro: 1,11. Escreve no 

quadro as medidas das crianças em ordem crescente: 1,11; 1,12; 1,13... 1,16. 

Juliana pede para cada criança colocar na lousa seu nome embaixo da medida correspondente. 

A professora faz associações entre quem é mais baixo e quem é mais alto. Fazendo as crianças 

pensarem em proporções: maior, menor, baixo, alto. 

Juliana: Daqui a alguns meses, vamos nos medir de novo e vamos ver quem cresceu. 

Menina: Profe, a gente tem que se medir no dia do aniversário. 

Juliana: Por que no dia do aniversário? 

Menina: Porque é quando a gente faz aniversário que a gente cresce.  

Juliana fica em silêncio por alguns instantes e eu penso: Como ela vai sair dessa? 

Ela responde: Será? Então, que tal fazermos uma experiência? Se dizem que quem faz 

aniversário cresce, vamos medir vocês no dia do aniversário de cada um, certo? 

Crianças adoram a ideia. 

Juliana: Vou anotar na minha agenda. O próximo aniversário é o do V. Daí a gente vai medir 

ele nesse dia.” 

 

 

 

Durante a entrevista, Juliana comentou sobre essa atividade e esse procedimento de 

criar hipóteses a serem testadas a partir das curiosidades e afirmações das crianças. “Eu penso 

assim: Eles já têm um projeto tão dinâmico de manhã, dos pássaros, que de vez em quando a 

gente trabalha alguma coisa à tarde também. Não adianta eu chegar com outro projeto 

grande, que é capaz de eu sufocar eles. Eu percebi eles muito interessados no nosso cantinho 
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das experiências em medir as coisas, ai eu pensei: aí tem alguma coisa que a gente pode 

trabalhar. E surgiu uma sequência de atividades por aí. E quando a menina perguntou 

porque não medíamos no dia do aniversário, eu pensei ‘O que eu vou fazer?’, mas eu falei 

assim ‘Vamos virar isso!’. E acho que professor tem que levar em consideração o que eles 

falam. Se fosse há algum tempo atrás eu ia dar um jeito de convencê-la a pensar de outra 

maneira, mas agora não... Eu tenho que dar voz a ela e tenho que transformar isso em 

alguma coisa que seja significativa!. Tanto que naquela experiência do sapato, que a gente 

viu o quanto cada um calçava, foi um pouco diferente, porque a mesma menina perguntou 

assim: ‘Mas pra que estamos fazendo isso?’. Aí comentei com a Isabela (coordenadora) e ela 

me disse: ‘Você deveria ter inserido a atividade em um contexto! Você colocou isso para eles 

como uma matéria! Poderia ter retomado a própria curiosidade que eles demonstraram, 

quando estava medindo coisas no cantinho da experiência’.  

Em observação na semana seguinte, no dia 29/06/2011, a professora propôs mais uma 

atividade relacionada com o tema das medidas: 

“A professora faz passar um livro entre as mesas com as obras de um pintor que produz 

quadros enormes.  

Juliana: Quero que vocês olhem o trabalho desse artista. Ele assina seus quadros com uma 

mão e desafia as pessoas a encontrar essa mão no meio do quadro.  Eu quero lançar um 

desafio para vocês também: Vamos tentar fazer uma obra que é o contrário do tipo de quadro 

que ele faz? Um desenho bem pequeno. Vocês tem que fazer um desenho nesse papel, bem 

pequeno de 5cm,. Tem que ser um desenho delicado. Vocês acham que conseguem?  

A professora distribui um pedaço de papel pequeno e lápis preto. As crianças ficam 

entusiasmadas e realizam a atividade com muita concentração. No final, a professora coloca 

todos os desenhos juntos, para que todos possam apreciar.” 
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Percebe-se nessa atividade a preocupação em utilizar o trabalho de artistas plásticos 

como referências para as crianças. A proposta, de acordo com as duas professoras, é  

aumentar o repertório das crianças e que elas possam criar e ter ideias a partir de obras já 

existentes. Um exemplo disso: a professora Juliana mostrou para o grupo a obra de uma 

artista dinamarquesa, que transforma objetos do cotidiano em obras de arte, e isso serviu de 

inspiração para a produção de uma obra coletiva das crianças, denominada: “Tudo maluco, 

enlouquecido”.  

 

 

 

Presenciei, ainda, duas outras experiências que estavam em andamento no turno da 

tarde. Primeiro em relação à decomposição de uma casca de mexerica. Ficava em um pote 

fechado e as crianças observavam e descreviam o que estavam vendo. A professora escrevia. 

Também, por iniciativa de uma das meninas do grupo, eles resolveram fazer a 

experiência de amassar folhas para ver se conseguiam fazer tinta, como os índios. Juliana 

conta que debateram o melhor modo de fazer isso. No início, as crianças queriam utilizar um 

liquidificador e a professora argumentou que talvez fosse melhor fazer com um pilão, pois 

elas poderiam acompanhar o processo, já que esse ocorreria mais lentamente. A professora 

trouxe um pilão para a sala e eu pude observar o entusiasmo das crianças ao perceber que elas 

mesmas conseguiam criar um líquido esverdeado ao socar o pilão. 

 



225 

Dimensão 4 - Outros parceiros: planejamento da interação com a família, a comunidade 

e outros grupos da instituição 

 

Ao contrário de Bianca, tanto Madalena quanto Juliana estão bastante satisfeitas com a 

participação das famílias nas atividades da escola e de seus grupos.  

“Eu procuro fazer um trabalho que traga as famílias para dentro da sala, então as famílias 

participam à beça. Todas as situações que a escola pede fazem com que as famílias 

participem. Ou se é para trazer um objeto, se é para ajudar em uma pesquisa, e eu percebo 

que as famílias se interessam pelos assuntos da escola do filho.  É bem bacana.” (Madalena) 

“Eu percebo que eu tenho pais ótimos, que estão sempre dispostos, um manda tecido, a outra 

está sempre ajudando em alguma coisa.” (Juliana) 

As duas contam que há um caderno que vai para a casa de cada família em todos os 

finais de semana e com o objetivo de conhecê-las melhor. Há sempre uma atividade a ser feita 

pela família junto com a criança, no sentido de envolver os pais na dinâmica do que vem 

sendo trabalhado na escola. Na primeira página desse caderno estava escrito o seguinte: “Este 

será o caderno da família. Será o momento em que toda a família terá a oportunidade de 

participar das atividades da escola, portanto podem usar e abusar da imaginação. É só não 

esquecer de tomar os devidos cuidados de conservação. O caderno será enviado sempre aos 

finais de semana. Assim, vocês terão mais tempo para realizar as propostas juntos. A 

devolução deverá ser feita sempre às segundas-feiras, sem falta, pois retomaremos as 

atividades em sala. Pensem num momento tranquilo e num local aconchegante para 

trabalharem, pois deverá ser um momento de prazer. Bom trabalho!” Nas atividades do 

caderno, há propostas como: fazer a capa do caderno coletivamente e descrever como foi a 

experiência; contar como é a família; descrever como é a moradia da família; quais são as 

histórias de que mais gosta e quem conta para a criança; descrever o passeio preferido da 

família; descrever o que faz quando não vem para a escola; descrever as festividades e 

comemorações das quais a família participa; o que deixa você triste; o que deixa você feliz, e 

assim por diante. Abaixo duas páginas do caderno, como exemplos:  
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As professoras comentam que gostam de realizar passeios que estejam de acordo com 

o que é trabalhado com o grupo. Naquele ano, por exemplo, em função do projeto dos 

pássaros, tinham ido com as crianças a um parque perto da escola. 

Em relação às datas comemorativas, Juliana refere que tenta trabalhar com as crianças 

de maneira que possa ter um significado para elas. “Eu geralmente não trabalho assim, nada 

assim: no dia do índio, tem que se pintar de índio. A gente comenta, a gente fala o que é, 

sobre o que é, o porquê, a história. Mas nada de pintar corpo, de pintar folhinha, nada como 

era antigamente. Acho que cabia naquela época, agora não cabe mais. Na Páscoa, por 

exemplo, a gente entrou num consenso de que o melhor era a partilha, não dar um ovo para 

cada um. Por que a Páscoa não é compartilhar? Então, vamos compartilhar o ovo. No Natal, 

fizemos um almoço todo mundo junto. Acho que a gente vai dando outro significado para 

essas datas comemorativas que não seja o consumismo.”  

Já a professora Madalena estava um pouco incomodada por ter que ensaiar com as 

crianças o teatro-dança do Boi-bumbá. Do diário de campo (29/06/2011): “Madalena comenta 

comigo que três alunos não vieram hoje e que isso vai prejudicar o ensaio do teatro. Fala que 

as atividades da festa junina atrapalham o andamento das atividades do grupo e que a 

coordenadora pediu que as crianças façam desenhos de boi para enfeitar a festa. Ela me 

parece bastante contrariada”.  

Apesar desse sentimento da professora, percebi as crianças muito animadas durante o 

ensaio e tirando conclusões a partir da história. Como já apresentado, a professora aproveitou 

essa atividade para trabalhar o desenho e a escrita das crianças.  
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Por último, no que diz respeito à integração com outros grupos da escola, em uma 

manhã o grupo estava em horário de atividade livre com a turma ao lado, usando, portanto, o 

espaço e os materiais das duas salas e também o espaço externo, e interagindo com as crianças 

do outro grupo. Em outro momento, no horário da tarde, a turma se junta novamente a esse 

grupo. Estão fazendo uma atividade de matemática, de confeccionar dinheiro de mentira. 

Juliana comenta que gostaria de ter mais possibilidades de interagir e compartilhar espaços 

com outros grupos, mas que isso não acontece porque muitas vezes eles não possuem as 

mesmas disponibilidades de horários.  

Outro fator, já observado na turma do Tarzan, que se repetiu na turma da experiência, 

foi a livre integração das crianças com os outros funcionários da EMEI. A impressão que se 

tem é que há um envolvimento dos adultos dessa instituição com o que acontece nos grupos. 

Um exemplo disso foi um dia que as crianças estavam lançando um brinquedo para o alto no 

parque e esse ficou preso em uma árvore. Um funcionário da cozinha, vendo a cena,  

aproximou-se e começou a pensar com as crianças estratégias para retirar o brinquedo. 

Quando as crianças já estavam em sala e eu já tinha até me esquecido do episódio, aparece o 

funcionário com o brinquedo em mãos.  

Dois episódios para ilustrar esse envolvimento:  

“Durante o lanche as crianças observam a coordenadora pedagógica que está do lado de fora 

do refeitório, testando o som para festa junina. Ela começa a dançar e as crianças, ao saírem 

para voltar à sala, dançam junto  dela. Madalena não as apressa. 

Fico impressionada com a liberdade que as crianças têm de se integrarem com 

funcionários da escola e com outros grupos de crianças. Isso acontece naturalmente, sem 

subverter a ordem vigente”. (Diário de campo, 29/06/2011) 

“É o final do período da tarde e as crianças ficam um tanto dispersas. 

Juliana: Vamos ouvir música? Que música vocês querem ouvir? 
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Crianças falam vibrando: Rock and Roll. 

Crianças começam a imitar os sons de uma música dos Beatles e levantam o tapete para 

dançar. 

Juliana, então, coloca Beatles. A maioria das crianças dança. Alguns ficam sentados. Estão 

muito animados.  

15:41 A professora fica na mesa dela.  

Algumas crianças dançam muito bem. A diretora entra na sala para falar com a professora e as 

crianças a convidam para dançar. Ela entra na dança: I wanna hold your hand... 

Começa a saída. A profe desliga a música.” (Diário de campo, 16/06/2011).  

 

 

5.3 Discussão: o cotidiano colocando currículos e planos à prova 

 

Na discussão deste capítulo, pretendo abordar, sobretudo, a efetivação do PP de cada 

instituição e dos planos dos professores no cotidiano dos grupos observados. Seguirei a 

divisão por dimensões, buscando problematizar os elementos que favorecem e os que 

dificultam a implementação do que foi planejado.  

 

Dimensão 1 - Ambientes: planejamento dos espaços e materiais 

 

Inicio a discussão dessa dimensão com uma colocação de Oliveira (2008). De acordo 

com ela, nenhum ambiente é neutro. Todo ambiente revela um sistema social, repleto de 

símbolos. As professoras devem planejar não só o arranjo das salas mas também os outros 

espaços da instituição, conforme suas intenções pedagógicas e as concepções educacionais 

que norteiam seu trabalho. A organização do ambiente orienta o comportamento de crianças e 

adultos que nele circulam. Sendo assim, a preparação de um ambiente para a educação infantil 

deve levar em conta a proposta pedagógica da instituição, de modo a articular adequadamente 

“conteúdos, atividades, horários, espaços, objetos e parceiros disponíveis” (OLIVEIRA, 2008, 

p. 191).  

Percebe-se nas salas da EMEI Henry Wallon a falta de um mobiliário que permita que 

materiais e brinquedos fiquem organizados aos olhos e ao alcance das crianças. Na EMEI 

Loris Malaguzzi esse aspecto estava sendo trabalhado durante o ano de 2011 e as salas 

contavam com estantes baixas e com a disposição dos materiais em cantinhos. É interessante 

notar que, na sala de Aline, onde havia poucos recursos para ela organizar os cantos, a 
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professora encontrava maneiras de disponibilizar os materiais às crianças. Já na sala de 

Bianca, onde tudo estava organizado em cantinhos, as crianças, durante os dias observados, 

não tiveram nenhuma oportunidade de explorar livremente as estantes. Isso significa que a 

organização da sala por si só não possibilita ou impede atividades; a intervenção do professor 

e suas intenções subjacentes a ela é que fazem toda a diferença.  

Apenas na sala de Juliana e Madalena, tanto a organização da sala quanto a ação das 

professoras seguiam uma mesma linha: a de propiciar o acesso aos materiais e a livre escolha 

das crianças, pelo menos em um momento da manhã e outro da tarde. Esse tipo de 

organização ajuda a criança a desenvolver a sua autonomia e a expressar suas aptidões e 

interesses, como tive chance de observar nesse grupo. Concluo que o ambiente na educação 

infantil deve ser planejado a fim de possibilitar múltiplas vivências e explorações para as 

crianças, facilitando as interações e o acesso a materiais.   

Vindo ao encontro do que expus, Horn (2007) coloca que os ambientes na educação 

infantil devem ser desafiadores e privilegiar a autonomia das crianças, por meio da 

possibilidade de explorar diferentes linguagens. Ela sugere a organização por áreas ou cantos 

temáticos como uma alternativa interessante no sentido de permitir à criança  

 
manipular, jogar e experimentar sem a constante intervenção direta do 
educador. (...) Essa forma de organizar o espaço “quebra” o paradigma de 
uma escola inspirada no modelo do ensino tradicional, de classes alinhadas, 
umas atrás das outras, de móveis fixos, de armários chaveados pelo 
professor, que deixa a criança totalmente dependente do adulto para qualquer 
ação (p. 104).   

 

Nesse sentido de “aprisionar” materiais e de ter um ambiente pouco estimulante, de 

todas as salas observadas, a do professor César era a que contava com menos materiais 

acessíveis às crianças, sendo que à exceção dos livros, os demais recursos estavam guardados 

em um armário na sala. Ele disse estar insatisfeito com a organização da mesma e, de certo 

modo, responsabilizou a professora da manhã pelo que ele chamou de “engessamento” do 

ambiente. A restrição de acesso das crianças aos materiais caminha na direção oposta do 

próprio projeto pedagógico da EMEI, que valoriza o estímulo à construção da identidade e da 

autonomia por parte da criança. Nesse ponto, fica mais uma vez evidente a falta de uma linha 

comum de trabalho para os professores da EMEI Henry Wallon. Também, é explícita a 

escassez de momentos de planejamento (e o bom uso deles) entre os professores que utilizam 

a mesma sala e que são responsáveis pelo mesmo grupo de crianças.  
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Outro aspecto que me chamou bastante a atenção foi que a EMEI Loris Malaguzzi 

contava com muito mais materiais e brinquedos que a EMEI Henry Wallon, tanto em 

quantidade quanto em variedade. Bianca, Juliana e Madalena comentaram, ainda, que 

costumam fazer rodízios de materiais, de acordo com o interesse das crianças em determinado 

momento. No caso da turma da experiência, a confecção de “kits”, com a ajuda das crianças, 

como forma de organizar os diversos materiais da sala, e as coleções de elementos da natureza 

certamente tornam os recursos disponíveis bastante interessantes para as crianças. Vemos que  

há uma coerência entre o proposto nos documentos curriculares dessa escola e o que de fato 

acontece: a proposta de trabalhar a partir dos interesses das crianças faz com que os materiais 

sejam trocados de tempos em tempos.  

Em contraponto, César e Aline comentaram que a maioria dos brinquedos e jogos de 

suas salas foram trazidos por eles, que os compraram ou receberam por doação. Quando 

entrevistei a coordenadora e a diretora da EMEI Henry Wallon, elas me falaram que os 

professores têm total acesso a elas para solicitação de compra de materiais. O que acontece, 

então? César chegou a comentar que realmente não tinha solicitado nenhuma compra ainda 

para a equipe gestora. Será que isso não seria um indício de que o planejamento desses 

professores acontece de forma isolada e anônima? Não falta uma orientação de quais 

materiais minimamente deveriam estar presentes na sala? Mesmo que a compra desses por 

razões financeiras levasse mais de um ano para ser feita? 

Não seria essa uma falha do PP da EMEI Henry Wallon? Esses dois aspectos (espaço 

e materiais) não deveriam estar contemplados e esmiuçados na proposta pedagógica da 

instituição? Então, penso que valeria não apenas descrever como o ambiente deve ser 

organizado e quais materiais devem estar disponíveis, mas também o fazer em acordo com as 

concepções pedagógicas que norteiam essas escolhas. Se o PP é um projeto comum da escola, 

vale discutir com o grupo de professores a sistematização dele expressa na organização do 

espaço e nos materiais nele contidos.  

 

Dimensão 2 - Rotinas: planejamento dos tempos 

 

O planejamento dos tempos é um elemento constituinte da estrutura das instituições de 

educação infantil. A rotina diária geralmente é considerada como aspecto fundamental no 

trabalho dos professores e, consequentemente, é valorizada pelas famílias e pelas próprias 

crianças, que a aceitam e a internalizam com facilidade. Frequentemente, nas instituições de 

educação infantil, as atividades do dia (tanto pedagógicas quanto de higiene e alimentação) 
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estão divididas em horários previamente instituídos, que se repetem no decorrer da semana, 

estabelecendo, assim, uma padronização dos acontecimentos diários.  

Baseada na pesquisa de sua tese de doutorado sobre a rotinização da infância, Barbosa 

(2000) concluiu que as rotinas estão sempre presentes nas instituições de educação infantil e 

são frequentemente referidas nos livros que tratam sobre as creches e pré-escolas. As rotinas 

 

sintetizam o projeto pedagógico das instituições e apresentam a proposta de 
ação educativa dos profissionais. A rotina é usada, muitas vezes, como 
cartão de visitas da instituição, quando da apresentação desta aos pais ou à 
comunidade, ou um dos pontos centrais da avaliação da programação 
educacional (p. 94). 

 

Tal prática é percebida como organizadora não apenas do cotidiano da instituição, mas 

das próprias condutas da criança. A rotina é considerada responsável por estimular o 

desenvolvimento da confiança e autocontrole por parte da criança. Oliveira e colaboradoras 

(2001) defendem a importância de desenvolver um plano de trabalho diário, no qual a criança 

consiga prever os horários das atividades, de forma a poder orientar os seus próprios 

comportamentos, adquirindo segurança e autonomia.  

Em todas as salas observadas, havia uma rotina estabelecida, seguida pelos professores 

e conhecida pelas crianças. César e Madalena tinham o hábito, durante a roda de conversa, de 

combinar com as crianças as atividades que fariam no dia, bem como a sequência das 

mesmas. Esse procedimento estabelece um processo de participação efetiva do grupo de 

crianças na decisão das atividades que acontecerão naquele período. Revela, também, a 

flexibilidade desses professores em realizar mudanças no seu planejamento que, ainda que 

sejam pequenas, mostram o respeito deles com o grupo de crianças.  

Seguindo esse raciocínio, Barbosa e Horn (2001) defendem que o planejamento do 

cotidiano deve acontecer a partir da observação, por parte dos professores, das peculiaridades 

e necessidades de cada grupo. Isso permite um maior envolvimento por parte das crianças, 

que estão genuinamente interessadas nas atividades, bem como impede que o dia a dia se 

torne monótono.  

As rotinas são imprescindíveis para que haja o mínimo de organização e 

sistematização das atividades. Os profissionais que se dedicam à educação infantil, entretanto, 

devem estar atentos para que as normas e limitações da rotina diária não sirvam como 

cerceadoras do próprio prazer de aprender. As necessidades da criança devem sempre figurar 

em primeiro plano. A criança necessita, sim, de momentos estruturados, que  tragam 

segurança e permitam a ela se situar no mundo. Porém, essa rotina deve estar a serviço da 
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criança, e não ser apenas um facilitador do trabalho da educadora, instituído sem ser 

(re)pensado (KUDE; ABUCHAIM; VALLS, 2003). 

Percebi que rotinas relacionadas à alimentação e à higiene estavam mais a serviço de 

atender a uma sistemática determinada pelos adultos do que contemplar as necessidades das 

crianças, pois havia uma rigidez maior de horários e de procedimentos. Como já relatado, em 

nenhuma das salas observadas os procedimentos para lavagem de mãos foram adequados, ou 

pela falta de recursos (sabão, papel, toalha), ou pela falta de supervisão. Mencionei 

anteriormente que o professor deveria contar nesses momentos com a ajuda de auxiliares, 

presentes nas duas instituições. Essas rotinas de cuidado pessoal podem  constituir  momentos 

de aprendizagem para as crianças, desde que haja alguma supervisão. Os professores, em sua 

maioria, deixaram as crianças lavarem as mãos e escovarem os dentes sozinhas. Isso seria um 

sinal de incentivo à autonomia se elas estivessem sendo orientadas, até terem aprendido os 

procedimentos mínimos necessários de higienização. Lanço a hipótese de que o pouco 

cuidado com esses procedimentos expresse o desejo desses professores de fugir de um modelo 

assistencial ou higienicista de atendimento à criança, afirmando o caráter educacional da 

educação infantil. Os procedimentos de higiene, no entanto, fazem parte de um aprendizado 

de cuidar de si, essencial para crianças pequenas.  

Durante os horários de alimentação, percebi a importância da presença do professor, 

que não só acalma as crianças como também torna o clima agradável por meio de conversas. 

As refeições feitas em sala (lanche da tarde na EMEI Loris Malaguzzi)  constituíram  

momentos tranquilos e de troca. Já as refeições em refeitórios com mais de um grupo de 

crianças, nas duas EMEIs, foram bastante barulhentas e agitadas. Os professores do turno da 

tarde (Bianca, César e Juliana) reclamaram que o fato de terem duas refeições em quatro 

horas (almoço e lanche) acaba por segmentar muito as atividades. Nesse sentido,  pergunto se 

os momentos de transição (escovação de dentes, lavagem de mãos), quando geralmente as 

crianças têm que esperar longos períodos, não podem ser usados de modo produtivo, seja pelo 

uso de materiais pelas crianças que esperam ou pelo início de alguma atividade dirigida pela 

professora com um pequeno grupo.  

Foi observada nos grupos de Aline e de Madalena, mais claramente, uma variedade 

maior de atividades no que diz respeito ao conteúdo (trabalho com diversas linguagens em um 

mesmo dia), as formas de agrupamento (individual, pequeno e grande grupo) e a coordenação 

das mesmas (ora pelas crianças, ora pela professora). Isso demonstra uma preocupação no 

planejamento do dia, por essas professoras, em diversificar as oportunidades de interação e 

aprendizagem dadas às crianças. Essas variações em ritmos, formas e assuntos são maneiras 
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de burlar os limites e as sequências de fatos, por vezes rígidas, em que muitas rotinas estão 

pautadas.  

A discussão da configuração das atividades pedagógicas será aprofundada na seção a 

seguir.  

 

Dimensão 3 – Atividades pedagógicas: planejamento dos temas/conteúdos, da gestão, dos 

agrupamentos e das possibilidades de expressão das crianças 

 

Refletindo como o tempo e o espaço, descritos nas dimensões anteriores, podem ser 

educativos, conclui-se que todos os momentos que a criança vive em uma instituição de 

educação infantil podem trazer aprendizagens consideradas “pedagógicas”. Dito isso, o foco 

dessa dimensão são as atividades que requerem, por parte da professora, um planejamento que 

contemple objetivos e métodos de trabalho.  

Há uma tendência atual no campo de conhecimentos da educação infantil em 

considerar tanto as linguagens como a ludicidade como eixos norteadores do trabalho com as 

crianças. Essa formulação reforça a concepção de criança como um ser ativo que constrói seus 

conhecimentos e se constrói na relação com o meio, pela possibilidade de expressão de 

diversas maneiras. O foco nos múltiplos recursos expressivos das crianças conduz à 

construção de um currículo não mais por áreas de conhecimento ou disciplinas, mas pela 

articulação de conhecimentos e saberes culturalmente elaborados com as possibilidades 

potenciais de expressão e comunicação das crianças, ou seja, suas múltiplas linguagens.  

O espaço da educação infantil vem sendo percebido como local de expressão, no qual 

a criança tem possibilidade de desenvolver todas as suas formas de linguagem, através da 

interação com diversos conhecimentos e saberes já existentes e da possibilidade de ela mesma 

construir, interpretar e dar sentidos próprios ao mundo. De acordo com Oliveira (2008), cada 

vez mais as propostas pedagógicas na educação infantil brasileira priorizam o trabalho com as 

linguagens. 

Nesse cenário, destaca-se a proposta de trabalho com múltiplas linguagens, 

desenvolvida por Loris Malaguzzi, educador italiano, que revolucionou o trabalho nas 

instituições de educação infantil do Norte da Itália. Em sua pedagogia a criança é vista como 

ativa e criativa, sendo capaz de se expressar por diversas linguagens, dotando a produção de 

conhecimento de uma dimensão estética (FARIA, 2008). Essa proposta foi explicitamente 

citada durante as entrevistas com os profissionais da EMEI Loris Malaguzzi e no PP dessa 
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instituição. O PP da EMEI Henry Wallon também menciona o trabalho com projetos que 

explorem múltiplas linguagens.  

Explorando os dados coletados, discutirei o trabalho com as múltiplas linguagens e as 

formas em que os professores utilizaram para organizar as atividades, permitindo maior ou 

menor participação das crianças no planejamento das mesmas. Em seguida, será debatido o 

trabalho por projetos e o desenvolvimento de atividades de brincadeira livre e de letramento.  

Pela análise dos planos dos professores e pela observação do cotidiano dos grupos, é 

possível afirmar que todos os professores seguem seus planos bimestrais. Como já visto, 

alguns planos são mais esmiuçados que outros, mas em linhas gerais há coerência entre o que 

foi pensando previamente e o que de fato aconteceu. Sendo assim, percebe-se que as 

atividades puderam ser limitadas ou enriquecidas pela própria maneira com que o professor 

planejou.  

Por exemplo, o plano de César limitava muito sua ação para o trabalho com as 

linguagens oral e escrita, não contemplando outras linguagens expressivas. É certo que, 

durante as minhas observações, as crianças experimentaram outras formas de se expressar, 

como quando ouviram música e cantaram, mas isso foi feito em momentos de transição, sem 

integração com outras atividades e de modo que pudesse ser mais significativo às crianças. No 

plano de Aline, outras linguagens foram contempladas e efetivamente experenciadas pelas 

crianças: artes, música, dança, movimento, matemática. Nas duas salas da EMEI Henry 

Wallon, não presenciei atividades relacionadas com Ciências e Natureza.  

Em relação aos temas trabalhados, o projeto daquele ano da EMEI Henry Wallon tinha 

como foco o aniversário da escola. César mostrou-se bastante mobilizado em trabalhar o tema 

com as crianças. Já Aline não tinha começado a explorar o assunto e mencionou na entrevista 

que estava com dificuldade de encaixar tal proposta em seu planejamento.  

Seria de se pensar que: quanto menos o professor planeja, menos ele faz? Ou também 

que: quanto menos uma PP cria diretrizes pedagógicas para uma escola, maior ficar a 

liberdade do professor em fazer as coisas do seu jeito ou até em não fazer? 

Esta falta de parâmetros comuns ficou clara durante as observações, por exemplo, no 

que diz respeito ao trabalho com crianças com deficiência. Parecia haver pouca orientação 

para esse trabalho, ficando evidente o despreparo de mais de uma pessoa da equipe dessa 

EMEI, frente a mais de uma criança incluída na escola. Não deveria constar nos documentos e 

no planejamento conjunto da instituição diretrizes mais objetivas de como realmente incluir 

tais crianças na escola?  



235 

Por outro lado, as atividades relatadas na sala de César e de Aline parecem estar em 

consonância ao PP da EMEI Henry Wallon, no que diz respeito ao trabalho com as questões 

de identidade e de autonomia. Cabe novamente alertar para a falta de unidade no trabalho 

pedagógico realizado nessa instituição, pois comparando os relatos das duas salas observadas, 

poderíamos pensar que fazem parte de duas instituições distintas. Torna-se um desafio para os 

professores trabalharem com parâmetros tão amplos, como também uma missão difícil para a 

coordenadora pedagógica orientar iniciativas tão diversas. Os dois professores parecem 

“senhores” do que fazem, demonstrando desenvoltura na sua atuação e contando com o 

engajamento dos grupos. Por outro lado, as linguagens expressivas, conteúdos ou áreas de 

conhecimento ficam restritos ao que os professores naturalmente sabem, querem e desejam 

trabalhar. Como garantir uma exploração de um leque maior de conhecimentos em um 

planejamento que contemple os interesses das crianças? 

É necessário que se aponte que os interesses delas são contemplados, ao menos 

parcialmente, por esses dois professores. Nos dois casos, há espaço para elas se manifestarem, 

mas isso não quer dizer que as atividades dirigidas pelos professores sofram alterações ou 

influências do que as crianças manifestam como seus interesses. As crianças na EMEI Henry 

Wallon têm alguma autonomia para escolher o que querem fazer e com quem.  No caso do 

grupo de César, isso fica mais restrito às atividades na área externa. No entanto, nos dois 

grupos, de César e de Aline, os temas a serem tratados ficam a critério do professor, havendo 

um direcionamento evidente do trabalho pedagógico.  

Isso acontece também nas salas de Juliana e Bianca, na EMEI Loris Malaguzzi. A 

única professora que eu percebi explorar com profundidade os pensamentos e interesses das 

crianças foi Madalena. As outras duas professoras valorizavam a participação e as ideias das 

crianças, mas dirigiam mais o curso e a temática das atividades. Quer dizer: o planejamento 

de Madalena era voltado para atender os interesses das crianças, ainda que ela tivesse uma 

intencionalidade pedagógica própria, tanto no sentido de trazer temas para as crianças, quanto 

de escolher as linguagens a serem trabalhadas. Conforme o feedback do grupo, a pesquisa de 

conteúdo para propor atividades que contemplassem as linguagens que ela objetivava 

trabalhar era feita. Por isso, ela enfatizou tanto durante a entrevista que sua maior dificuldade 

ao planejar era a falta de tempo para pesquisa. Assim, a forma de trabalhar os conteúdos da 

“turma da experiência”, com a professora Madalena, sofria forte influência das ideias, 

inquietações e verbalizações das crianças. 

A exploração de múltiplas linguagens esteve presente no trabalho das três professoras 

da EMEI Loris Malaguzzi, como estipulado em seu PP. Nota-se que o próprio plano bimestral 
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dos professores é organizado por uma sequência de linguagens e as atividades previstas para 

cada uma delas. Tanto Madalena quanto Bianca conseguiram integrar essas linguagens em um 

único projeto (o projeto dos pássaros e o projeto saberes e sabores, respectivamente). Já 

Juliana tinha, como ela mesma mencionou, dificuldades em integrar e dar continuidade a 

diversas atividades. Ainda que as crianças fizessem com ela interessantes “experiências”, por 

vezes me passou a impressão de que as atividades ficavam pouco articuladas entre elas.  

A noção de projetos, tal como expressa por Barbosa e Horn (2009), descreve os 

mesmos como sendo modos de  organizar a prática educativa tendo uma intenção planejada 

coletivamente, ou seja, eles não são criados pelo professor para as crianças, mas pelas 

crianças junto  ao professor. As autoras destacam que todo o projeto parte da definição de um 

problema e do planejamento do trabalho, que envolverá a pesquisa do tema do projeto e o 

registro sobre as informações obtidas. Ao final, é feita uma avaliação e a comunicação dos 

resultados. 

Apesar de os dois PPs mencionarem o uso de projetos para as suas metodologias de 

trabalho, percebe-se que Aline não trabalha com esse método. César buscou fazê-lo à medida 

que desenvolvia o tema do aniversário da escola com as crianças. Durante a observação, ficou 

clara a intenção de problematizar com as crianças questões históricas, para pesquisa posterior, 

ainda que a exploração do tema do projeto tenha ficado restrita à linguagem oral e escrita. 

Como citado anteriormente, na EMEI Loris Malaguzzi, apenas Juliana não conseguiu 

sistematizar as suas experiências com as crianças, usando uma metodologia de projetos. No 

caso dessa professora, percebe-se a dificuldade em explorar múltiplas linguagens em um 

único tema. Sua tendência era explorar vários temas, utilizando-se de várias linguagens.  

O interessante do trabalho com projetos é perceber o envolvimento das crianças nas 

atividades e os aprendizados provenientes delas. Isso foi altamente evidenciado durante o 

trabalho das professoras Bianca e Madalena. Quando as atividades dos projetos estavam em 

desenvolvimento, as crianças demonstraram mais do que atenção durante os diálogos e as 

tarefas, elas expressaram curiosidade e empolgação, além do desejo de comunicar os 

conhecimentos já adquiridos. Fica evidente, nesses casos (mesmo que na turma de Bianca 

tenha sido mais direcionado por ela), a participação efetiva, ativa e transformadora das 

crianças em seu processo de aprendizagem.  

Levando em conta as possibilidades de expressão por parte das crianças, vale 

comentar a importância do trabalho com a ludicidade e com a disponibilização de espaços 

para a criança brincar. É consenso na área que todo e qualquer planejamento na educação 

infantil, independente do modelo pedagógico, deve considerar essa esfera. Visto que a questão 
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do brincar e da ludicidade aparece persistentemente nas pesquisas da área como fator 

fundamental para o desenvolvimento social, intelectual, emocional e físico da criança pequena 

(ver, por exemplo, BOMTEMPO, 2000; BROUGÈRE, 2000; WAJSKOP, 1995). 

Nas duas EMEIs o espaço de brincadeira livre estava garantido às crianças, 

principalmente nas áreas externas. De modo geral, as crianças pareceram desfrutar desses 

momentos por meio de atividades envolventes e diversificadas. É interessante apontar que nos 

momentos de parque, observei apenas o professor César interagindo com as crianças. As 

outras professoras se mantiveram distantes do grupo, ainda que o estivessem observando. No 

meu entender, mesmo a atividade chamada de “brincadeira livre”, quando as crianças podem 

escolher o que fazer e com quem fazer, requer um planejamento por parte da professora, no 

sentido de preparar o ambiente para tal propósito, organizando materiais e brinquedos e 

estando disponível para interagir com as crianças à medida que elas assim solicitem. Mas o 

que foi observado nessa pesquisa é que o momento de parque, por exemplo, é usado como 

“intervalo” ou “recreio” para o professor, que pouco intervém nessas situações.  

Vale destacar ainda que, durante a observação desses momentos livres (em todas as 

turmas), sempre grupos de crianças se reuniram para brincar com giz na lousa ou no chão. 

Além de desenhar, as crianças escreviam, refletindo o interesse delas pela cultura letrada, que 

provavelmente foi estimulado por atividades estruturadas (observadas em todos os grupos) em 

que os professores trabalhavam a inserção das crianças em um “contexto de letramento” 

 

entendido este, no que se refere à etapa inicial da aprendizagem da escrita, 
como a participação em eventos variados de leitura e de escrita, e o 
consequente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita 
nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em 
relação a essas práticas (SOARES, 2004).  

 

Assim, sem forçar as crianças a uma alfabetização precoce, esses professores 

possibilitavam que elas interagissem com a cultura escrita, de modo a despertar seu interesse, 

curiosidade e desejo de aprender a ler e escrever. Essa prática está de acordo com a 

recomendação de Baptista (2010)  

há que se ressaltar que não é na educação infantil que a criança inicia sua 
alfabetização. Esse processo se inicia fora das instituições escolares e, 
muitas vezes, antecede a entrada da criança nestas. Também não é nessa 
etapa educativa que a alfabetização se completará. A educação infantil tem 
como principal contribuição para esse processo fazer com que a criança se 
interesse pela leitura e pela escrita; fazer com que ela deseje aprender a ler e 
escrever; e, ainda, fazer com que ela acredite que é capaz de fazê-lo. 
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No entanto, mesmo explorando o letramento por meio de atividades estruturadas, não 

observei esses professores aproveitando as situações em que o interesse das crianças pela 

cultura escrita apareceu de modo espontâneo, confirmando que os momentos de atividades 

livres são pouco aproveitados pelos professores para intervenção.  

 

Dimensão 4 - Outros parceiros: planejamento da interação com a família, a comunidade 

e outros grupos da instituição 

 

Essa dimensão visa explorar o planejamento de dias e momentos especiais que 

permitam às crianças vivenciar atividades enriquecedoras para seu processo de aprendizagem, 

fora do ambiente da instituição ou mesmo dentro da instituição, mas com outras pessoas 

(famílias, crianças e professoras de outros grupos).   

Gostaria primeiramente de abordar a participação das famílias nas duas EMEIs, uma 

vez que inúmeros autores consideram que um trabalho conjunto entre família e escola é 

fundamental para promover boas condições de desenvolvimento às crianças. A participação e 

o envolvimento dos familiares na instituição melhora a comunicação entre todos os 

envolvidos, além de favorecer a compreensão da família acerca dos objetivos educacionais da 

instituição. A aproximação da família auxilia o desenvolvimento das crianças, o processo 

educacional e a própria atuação da professora. (ABUCHAIM, 2006; BHERING; SIRAJ-

BLATCHFORD, 1999; CARVALHO, 2000; 2004; OLIVEIRA, 1999; OLIVEIRA et all, 

2001 PELLETIER; BRENT, 2002). 

Na EMEI Henry Wallon, as famílias não podem deixar as crianças na sala no início do 

dia, tendo pouco contato com a professora da manhã. À tarde existe essa possibilidade, e 

César, o quanto pude observar, aproveitou-a bem para trocar informações com os pais. 

Nenhuma das duas turmas observadas tinha proposto atividades que envolvessem as famílias 

no cotidiano. Além das reuniões de pais e da festa da família, as alternativas de participação 

eram limitadas. Ainda assim, conversando com os professores, percebi que ambos, Aline e 

César, conhecem muito bem as famílias e os contextos de onde as crianças são oriundas.  

Na EMEI Loris Malaguzzi, as professoras enfatizaram a participação dos pais, além de 

festas e reuniões, por meio de solicitação de materiais e de pesquisa de informação sobre os 

projetos em voga nos grupos. Madalena e Juliana utilizam ainda o “caderno das famílias”, que 

pareceu ser um instrumento de comunicação importante entre elas e as famílias. Nessa EMEI, 

as famílias são autorizadas a entrar na escola na saída e na entrada, facilitando o contato entre 

elas e as professoras.  
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Tanto em uma EMEI quanto na outra existem estratégias para envolver as famílias. Na 

EMEI Loris Malaguzzi, a possibilidade de os pais contribuírem com os projetos 

desenvolvidos nos grupos parece aumentar o seu envolvimento com a própria proposta 

pedagógica da escola. Mas só conseguiríamos saber de fato se esse envolvimento acontece, na 

medida em que entrevistássemos as famílias, o que não foi objetivo desse estudo.  

As famílias nas duas escolas eram convidadas a participar de festas. Na EMEI Loris 

Malaguzzi acompanhei os preparativos para a festa junina. Foi interessante reparar a 

preocupação da coordenadora pedagógica com a difusão da cultura popular, pela proposição 

de músicas e danças e uma tentativa clara de fugir de certos estereótipos que muitas vezes são 

reproduzidos nessas festas.  

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998) considera 

que as datas comemorativas podem ser trabalhadas de forma ampla e criativa com as crianças, 

objetivando a construção de conhecimentos sobre diversos temas, como sociedade, natureza, 

música, artes visuais, entre outros. No entanto, o próprio documento aponta que nas 

atividades com festas do calendário nacional  

 
as crianças são solicitadas a colorir desenhos mimeografados pelos 
professores, como coelhinhos, soldados, bandeirinhas, cocares etc., e são 
fantasiadas e enfeitadas com chapéus, faixas, espadas e pinturas. (...) Muitas 
vezes os temas não ganham profundidade e nem o cuidado necessário, 
acabando por difundir estereótipos culturais e favorecendo pouco a 
construção de conhecimentos sobre a diversidade de realidades sociais, 
culturais, geográficas e históricas. Em relação aos índios brasileiros, por 
exemplo, as crianças, em geral, acabam desenvolvendo uma noção 
equivocada de que todos possuem os mesmos hábitos e costumes: vestem-se 
com tangas e penas de aves, pintam o rosto, moram em ocas, alimentam-se 
de mandioca etc. As crianças ficam sem ter a oportunidade de saber que há 
muitas etnias indígenas no Brasil e que há grandes diferenças entre elas (p. 
165). 

 

Estudos realizados em outros níveis de ensino (Fundamental e Médio) descrevem 

práticas semelhantes a essas apresentadas no Referencial. As datas comemorativas são usadas 

de modo estereotipado e pouco reflexivo. Nas grades curriculares das escolas, não havendo 

diferença se particulares ou públicas, o tratamento que as datas comemorativas e outras 

manifestações da cultura popular têm são meramente decorativas. Ao invés de sensibilizar as 

crianças para a multiplicidade de culturas do Brasil e para a sua riqueza criativa, as 

comemorações e os trabalhos realizados em tais datas são geralmente repetitivos, carecendo 

de uma discussão mais crítica e de um aprofundamento teórico mais sério (CAMPOS, 2007; 

LUHNING, 1999; MAROSTEGA, 2006). 
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Em certa medida, Madalena sentiu essa superficialidade quando a coordenadora 

Isabela solicitou que as crianças fizessem trabalhos com o tema do boi-bumbá para enfeitar a 

festa junina. Ela pareceu incomodada com o fato de parar o andamento de outras atividades 

para realizar esses trabalhos com as crianças e fazer os ensaios para a apresentação de teatro e 

dança.  

Por outro lado, no grupo de Bianca a “festa junina particular” teve um significado 

importante para as crianças e fugiu da massificação de atividades relacionadas a festas muito 

comuns nas instituições de educação infantil. A turma pode ter um momento único, planejado 

e executado pela professora e pelas crianças, totalmente relacionado ao projeto em andamento 

no grupo.  

Essa iniciativa da professora de observar o comportamento das crianças e escutar o 

desejo delas, de trabalhar com saberes e sabores, organizar uma festa própria pode ser uma 

alternativa para o trabalho com as datas comemorativas. Nesse sentido, a National 

Association for the Education of Young Children (NAEYC), instituição norte-americana de 

pesquisa e assessoria em educação infantil, propõe que para fazer com que esses momentos 

tenham sentido para as crianças, essas em conjunto com suas famílias e professoras devem 

decidir quais datas serão celebradas no ano e de que maneira. As perguntas centrais para 

iniciar a organização de uma festividade devem ser: As necessidades e os interesses das 

crianças serão contemplados nessa atividade? Por que e que coisas as crianças precisam 

aprender sobre determinada data comemorativa? Feitas essas perguntas, adultos e crianças 

estão aptos a planejar e desenvolver atividades especiais de forma crítica, gerando 

aprendizagens significativas (NAEYC, 1996).  

Falando ainda de aprendizagens significativas, foi um consenso entre os entrevistados 

a necessidade de fazer passeios que estejam relacionados aos temas trabalhados em sala, ainda 

que nem sempre isso aconteça.  

Outro elemento a ser relacionado no planejamento da educação infantil é a 

possibilidade de proporcionar às crianças oportunidades de interagir com outros grupos de 

crianças dentro da mesma instituição, o que certamente incrementa o universo das relações 

sociais das crianças.  

Com exceção do grupo de César, presenciei a interação dos demais grupos com outras 

turmas das instituições. A única professora, no entanto, que planejou esses momentos foi 

Aline. No caso da EMEI Loris Malaguzzi os encontros e atividades entre diferentes grupos 

foram casuais, mas nem por isso menos aproveitados pelas crianças.  
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Essa interação pode proporcionar a ampliação da vida social das crianças, dando-lhes 

a oportunidade de desenvolver solidariedade e tolerância, principalmente quando os grupos 

são de idades diferentes. Poucos estudos foram realizados com esse tema até o momento; cito 

a pesquisa de Fernandes (2008). A autora realizou um estudo cujo objetivo foi descrever o 

que as crianças pensam de suas vivências em uma instituição graduada por idades. Para isso, 

ela observou e entrevistou dois grupos de crianças, um da educação infantil e outro do ensino 

fundamental. De modo geral, as crianças expressaram negatividade à ideia de brincar com 

crianças maiores ou menores do que elas, ressaltando que para brincar com outra criança é 

preciso conhecê-la, ser amigo dela.  Do ponto de vista da pesquisadora, esse posicionamento 

das crianças está influenciado pela separação entre os grupos realizada pela instituição, já que 

ela não presenciou em suas observações oportunidades para as crianças brincarem e 

conhecerem crianças de outros grupos.    

Concluo que o planejamento de ações que permitam à criança interagir com mais 

grupos sociais, seja com outras famílias ou outras crianças, deve ser pensado como parte 

importante do currículo da pré-escola, haja vista a quantidade e diversidade de aprendizagens 

que esses momentos de interação geram.  
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6. O VIVIDO: DOCUMENTOS, REGISTROS, MEMÓRIAS 

 

O material discutido nessa última categoria de análise não era inicialmente foco do 

presente estudo. Durante as entrevistas e observações, no entanto, as formas de registro das 

atividades vividas apareceram como importante fechamento e, também, ponto de partida das 

práticas pedagógicas desenvolvidas nessas instituições. Na medida em que o planejamento da 

prática, seja pelo projeto pedagógico da escola, seja pelo plano do professor, se dá por meio 

de um processo de reflexão sobre as ações, os documentos que registram os vários momentos 

da trajetória dos grupos têm um papel fundamental no sentido de suscitar ideias sobre o 

realizado e o a realizar.  

A prática pedagógica não é um processo em que cada atividade isoladamente é 

planejada e executada. Há uma dinâmica temporal que une presente, passado e futuro no ato 

de planejar. Representa, portanto, um fluxo contínuo de reflexões, proposições e práticas. Os 

registros do cotidiano são ferramentas importantes para que o professor possa fazer uma 

leitura de como o prescrito-planejado foi experenciado-vivido.  

O presente capítulo, mais breve que os demais, será dividido por estratégias 

individuais de registro feitas pelos professores (tais como: cadernos de registros; exposição de 

trabalhos das crianças, portfólios, etc.) e por estratégias de registro coletivas, realizadas pelo 

conjunto da instituição (por exemplo: intervenções nos muros da escola, registros de reuniões 

e de materiais usados em formações). Devido à brevidade das informações aqui apresentadas, 

a discussão, com o uso de aportes teóricos, será feita ao longo do texto.  

 

6.1  Estratégias de registro usadas pelos professores 

 

As estratégias de documentação utilizadas pelos professores podem se tornar 

interessantes ferramentas com múltiplos propósitos. Tanto os processos de planejamento 

quanto os de avaliação podem ser extremamente beneficiados, uma vez que o professor faça 

registros de suas práticas, que lhe permita pensar, refletir e analisar o processo vivido por ele 

juntamente com o grupo de crianças. Craft e Page-Smith (2010) afirmam que um dos recursos 

que permitem ao professor realizar uma prática reflexiva é a documentação pedagógica.  
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A documentação de nossa prática e da aprendizagem das crianças capacita-
nos a explorar com os outros aquilo que fez com que as crianças se 
envolvessem e participassem; a documentação ajuda a fazer previsões sobre 
o que elas sabem e sobre os temas em que estão confiantes, bem como 
observar aquilo em que ainda encontram dificuldades. Ajuda também a 
planejar nosso trabalho de maneira mais adequada, tanto para a 
aprendizagem individual quanto para a aprendizagem de grupo (CRAFT; 
PAGE-SMITH, 2010, p. 39-40).   
 

Para os professores, então, é o momento de ressignificar o cotidiano pedagógico, 

tirando as práticas pedagógicas do anonimato e permitindo que o contexto cultural e as 

identidades dos envolvidos apareçam. É o momento de “suspender a intervenção para ver, 

ouvir, escutar a vivência da criança”, remetendo para uma postura de respeito em relação a 

ela, que passa a ser o centro do processo pedagógico (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

FORMOSINHO, 2011, p.37).  

A documentação pedagógica tem como objetivo não apenas um registro do 

desenvolvimento das crianças, mas um registro do professor do processo pedagógico de forma 

ampla, podendo constituir-se em uma reflexão a respeito de sua prática cotidiana. A 

documentação permite planejar, acompanhar e registrar o seu trabalho com as crianças, por 

meio de instrumentos diversos, tais como: diário de campo, fichas individuais de registros das 

crianças, livro de memória do grupo, registro de conversas formais e informais, relatórios 

narrativos e assim por diante (BARBOSA; HORN, 2009). 

Tratarei aqui dos recursos usados pelos entrevistados para documentar a sua prática. 

Como já explicitado quando apresentei os planos dos professores, todos eles revelaram 

possuir um caderno de anotações que funciona pouco como instrumento de registro dos 

planos e mais como livro de memórias do que está acontecendo em seu grupo. É interessante 

perceber que a maioria dos professores não se detém muito em detalhar um plano diário de 

atividades, mas se comprometem em descrever e narrar o que foi vivido diariamente. De 

acordo com eles, esse processo de registro do acontecido auxilia no momento de planejar. 

Bianca expressa essa ideia: 

“O planejamento que nós fazemos não é semanal, a gente faz o registro depois que acontece; 

inclusive a gente coloca no nosso caderno as falas das crianças, como aconteceu. Até uma 

observação você coloca: gostei de trabalhar, ou hoje não foi legal. Então você põe tudo ali, 

tudo o que aconteceu e vai tendo uma sequência pelas coisas que acontecem em sala de aula; 

porque a criança vai te pedindo as coisas, de forma implícita e explícita, ela te dá o curso 

para você desenvolver as atividades Os registros têm influência direta no meu planejamento 

das atividades, influenciam muito a sequência do teu trabalho.”  
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As possíveis consequências da ausência de um registro do plano dos professores foram 

tratadas anteriormente. Cabe colocar agora o que o registro do já vivido tem a contribuir na 

prática educativa. O caderno de registros é percebido pela maioria dos entrevistados como um 

exercício de reflexão. Revisitando o que aconteceu, os professores se inspiram para planejar 

as atividades futuras. Juliana conta que mantém o mesmo caderno desde o ano anterior, sendo 

que ele serve como recurso de pesquisa.  “Eu leio sobre as atividades que eu fiz no ano 

passado e como foi a reação das crianças e aí vejo se eu posso fazer esse ano de novo, repetir 

coisas que foram legais, que foram boas, fazer de novo e, de repente, tentar mudar alguma 

coisa diferente.” Essa professora também coloca em seu caderno recursos para criar novas 

atividades para as crianças. Pode estar relacionado com algo que ela leu ou viu, até mesmo 

fora da escola, o que não chega a ser um plano, mas um registro de possibilidades para o 

futuro. 

Com exceção de César, as demais professoras me autorizaram a olhar seus cadernos e 

a tirar fotocópias. Optei por copiar as páginas relativas às semanas nas quais fiz observações 

em suas salas. Pela análise desses documentos é possível inferir que os professores costumam 

fazer um relato diário das atividades de sua turma. Alguns o fazem em forma de tópicos, 

outros narram detalhadamente o que aconteceu no dia. De todo modo, é como ter uma 

fotografia daquele grupo, em determinado momento, tirada pela perspectiva do professor, 

sendo comum comentários que refletem suas percepções pessoais a respeito das atividades e 

dos comportamentos das crianças. Madalena refere: “Eu não pontuo, eu conto a história, 

desde o primeiro momento, o que aconteceu na roda, as falas que surgiram, alguma criança 

que trouxe algum assunto interessante. Para mim o caderno de registros é fundamental. Eu 

não sei fazer de outro jeito, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas eu não sei se é possível. Eu 

conto a história do que aconteceu naquele dia, por isso eu coloco as falas das crianças, 

porque serve de reflexão da minha prática. Eu não consigo guardar tudo na cabeça. As falas 

das crianças se perdem e eu gosto de registrar.”  

Assim como Madalena, os demais professores se preocupam em registrar as falas das 

crianças. As duas coordenadoras revelaram que solicitam aos professores esse registro. Na 

perspectiva de ambas, estas falas podem auxiliar o professor tanto no seu planejamento 

quanto na avaliação das crianças. Bianca coloca: “Eu costumo colocar o que acontece, de que 

forma acontece. Quando tem uma fala de uma criança, que eu acho interessante, eu anoto, 

pois é através da fala das crianças que você pode pensar o que vai fazer. Como você vai 

atingir a criança, trabalhar de acordo com o pensamento e a imaginação dela.”  
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É interessante notar que essa preocupação com o registro das falas das crianças está 

totalmente em consonância com os PP das duas instituições, no que diz respeito à concepção 

de criança como protagonista do processo educativo. Apesar de reconhecerem a importância 

desse registro, alguns professores (Juliana, César e Aline) expressaram que essa tarefa não é 

fácil e que eles gostariam de conseguir descrever mais detalhadamente o que fazem. Juliana 

refere: “Este ano eu estou mais desorganizada com os meus registros do que antes. A Isabela 

me questionava muito e com razão porque eu não descrevia a atividade, a reação das 

crianças sobre aquela atividade. Acho que está sendo um amadurecimento para mim escrever 

sobre a atividade e fazer uma reflexão sobre aquilo que a criança está falando. O que me 

ajudou muito foi  ver a prática de outras professoras, olhar o caderno de outras professoras, 

porque colocava apenas imagens e um comentário, mas aquilo não mostrava o que eu estava 

querendo dizer e agora eu estou descrevendo mais. Vendo o caderno de outras professoras, 

eu falava assim: ‘Pra mim é difícil escrever e relatar uma atividade que aconteceu dentro da 

sala!’. Só que chegou uma hora que, de tanto a Isabela pegar no meu pé, eu falei: ‘Isabela, 

tem registrado que eu não acabei porque me faltam palavras!’. Sabe quando te falta alguma 

coisa, aquela palavra que não encaixa, aí eu paro e falo ‘Eu continuo esse registro outro 

dia!’. Então os meus registros não são iguais aos das outras professoras, eles são mais 

sucintos.”  

Já César conta que não tem dificuldades de escrever, mas que tem escrito menos do 

que gostaria. “Acho que eu tenho escrito pouco, menos do que eu já escrevi, e isso eu não 

estou me recriminando, estou dizendo que eu não atingi esse objetivo. Eu, às vezes, faço 

relatos de atividade no meu caderno que me ajudam a pensar. Acho que esse é o momento 

mais importante do meu planejamento: quando eu paro para escrever sobre o que eu fiz. E eu 

não sei se isso é metafísico ou não, mas é diferente só pensar ou pensar e escrever. Eu 

acredito que o ato de escrever te obriga a um distanciamento diferente e proporciona 

reflexões diferentes.”  

Os professores usam também outros artifícios, além do caderno de registros, para 

organizar o que foi vivido pelo grupo. Aline tem um caderno de observação para cada criança, 

onde registra impressões sobre elas que a ajudarão a compor os relatórios de avaliação 

semestrais. Já Bianca tem um caderno coletivo do grupo, onde são registradas pelas crianças 

as atividades que foram importantes para elas. “Cada criança registra uma atividade que 

aconteceu no dia. A ideia dos cadernos de registro é registrar o que é significativo para elas 

e para a nossa sala de uma forma coletiva. Às vezes eu falo: vamos por no caderno? E elas 

dizem que sim, mas às vezes questionam e você percebe que não é importante para elas. 
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Então, a gente entra em um consenso se vai ou não colocar no caderno. Mas normalmente as 

coisas dão certo. O que é significativo para um é para outro, a gente entra em um acordo.” 

Outra forma de registro é a exposição na sala de trabalhos das crianças. A única sala 

em que não observei isso foi na de César. Madalena considera que a exposição de materiais é 

uma forma de mostrar para a comunidade educativa o que as crianças produziram, bem como 

oportunidade para as próprias crianças de apreciarem o seu trabalho e os dos colegas. 

“Eu acho muito importante expor os trabalhos para dar cara ao grupo. Quando as crianças 

produzem alguma coisa, a gente tem que mostrar para as pessoas, para elas saberem o que 

está acontecendo com aquele grupo. Toda comunidade educativa acabou sabendo do assunto 

que a gente está conversando, discutindo, trabalhando, e eles também contribuem. E isso só 

aconteceu porque também foram expostos trabalhos para fora da sala de aula. Outra coisa 

que é interessante, a gente sempre costuma fazer, eu e a Juliana também, a exposição dos 

próprios trabalhos deles, para que eles apreciem, aprendam a olhar o trabalho do outro e 

ampliar o conhecimento dele, a partir do trabalho do amigo. Então, um exemplo vivo disso 

foi quando eles começaram a desenhar os passarinhos. Tem criança que tem mais facilidade 

no desenho, então eu estimulo para que os outros observem aquele desenho que o amigo fez. 

E eles começaram a melhorar a qualidade dos desenhos.”  

Para Oliveira (2008) a decoração das paredes das salas com a exposição de trabalho 

das crianças pode se constituir como um “caderno coletivo” de registros das atividades 

desenvolvidas. É importante ressaltar essa exposição e oportunidade de apreciação dos 

trabalhos das crianças, pois muitas vezes os profissionais da educação infantil não veem nisso 

um propósito pedagógico. Vieira da Cunha (2005) estudou as decorações das salas de 

educação infantil, em diversas instituições, e concluiu que elas não são nem ao menos 

percebidas como elementos pedagógicos, quando há, na verdade, uma série de textos por trás 

de cada imagem pregada na sala. 

Em sua observação, a autora constatou que as salas são geralmente decoradas do 

mesmo modo (independente do contexto sociocultural), com personagens midiáticos, que não 

geram estranhamento e que não são polissêmicos. As ambiências são geralmente planejadas a 

partir do que as professoras acham que as crianças gostam, havendo, a partir dessa 

perspectiva, uma padronização das identidades das crianças, por meio de artefatos repetidos, 

midiáticos, desligados da realidade do grupo. Pouco espaço é dado para as produções das 

crianças. 

No caso das escolas investigadas, há sim uma preocupação com exposição e 

apreciação dos trabalhos das crianças. No caso da EMEI Loris Malaguzzi, os trabalhos ficam 
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dispostos, além de nas salas, nos ambientes da escola, proporcionando um diálogo entre o 

grupo de crianças e seu professor produtores das obras com as famílias que frequentam a 

instituição, com outras crianças e com os profissionais que ali atuam.  

Todos esses registros auxiliam os professores a desenvolver suas avaliações. De 

acordo com a supervisora Anita, a SME exige que sejam enviados às famílias relatórios 

semestrais individuais sobre as crianças. As duas EMEIs, além de cumprirem essa 

determinação, entregam para as famílias um relatório com os projetos e atividades que foram 

desenvolvidos em cada turma. Os registros do caderno do professor são ferramentas 

fundamentais para compor esses dois documentos, pois contêm a descrição do processo de 

aprendizado das crianças, incluindo falas e vivências delas. A coordenadora da EMEI Loris 

Malaguzzi comenta que a forma de avaliar as crianças mudou muito com o tempo: 

“Do mesmo modo que, com o tempo, foi mudando a maneira de trabalhar com as crianças, 

foi mudando a forma de avaliar. Que há um tempo atrás, desde que eu estou aqui, sempre foi 

descritiva, porque o nosso regimento já descreve isso. Mas antes o foco era muito mais nos 

comportamentos; a forma de avaliar era um pouco falha na minha opinião. Dizer que a 

criança é tímida ou desobediente não diz muito. Aí fomos trabalhando isso. A descrição 

mudou, passou a ser uma descrição das vivências da criança na escola, o que ela curtiu mais, 

uma narração do que aconteceu, colocando alguma fala dela que teve uma repercussão para 

o grupo. Uma coisa que diferencie mais uma criança da outra, porque às vezes as avaliações 

pareciam que eram da mesma criança. (...) O registro escrito que a professora faz é para o 

pai  levar daqui e um tempo depois ver como era essa criança, porque isso vai acabar. A 

criança cresce, então são coisas que você pode guardar, para recordar, rememorar, que 

conta a história, como ela pensava na época, como ela sentia as coisas naquele momento.” 

Outro instrumento que tem sido usado nessa EMEI é o portfólio. Esse foi o objetivo do 

Plano de Metas que o grupo de professoras dessa escola propôs em 2010. A experiência foi 

tão estimulante, que foi repetida em 2011. De forma que os pais recebem, junto à avaliação 

descritiva, o portfólio individual da criança. Isabela descreve como elas resolveram trabalhar 

com os portfólios. 

“Quando toda a escola virou integral, nós tínhamos o projeto à tarde “Vem brincar comigo”. 

E resolvemos transformar esse projeto em portfólio, para os pais poderem entender melhor o 

que a criança faz durante todo o dia na escola. Aí começamos a organizar o que esse 

portfólio tinha que ter: falas das crianças, fotos, os seus desenhos, a forma com que ela 

escrevia, mas de uma maneira bonita para que os pais tenham vontade de guardar, como se 

fosse um álbum, mesmo. O pessoal da tarde topou fazer esse trabalho. Quando a gente 
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entregou para os pais, eles ficaram impressionados, adoraram, perceberam qual era o 

objetivo daquele trabalho, o que as crianças faziam no turno da tarde. Valorizou o 

profissional da tarde. E este ano eles já começaram a organizar os portfólios, me deram uma 

lista de material para comprar. E o pessoal da manhã está também organizando de modo 

diferente, mostrando a atividade, falando dos objetivos, deixando mais claro do que se trata. 

E a gente também faz portfólios dos projetos, para ter um registro do que aconteceu a cada 

ano.” 

A supervisora Anita comenta a iniciativa dessa escola: “Eu falei para a Isabela, essas 

professoras são umas heroínas, porque fazer um de cada criança... Aí você via mesmo a 

individualidade de cada um, o trabalho e o carinho que a professora teve em escolher uma 

foto de cada criança em uma atividade... Um era diferente do outro. Você realmente 

consegue ver a individualidade de cada criança. Foi um desafio para elas.” E compara com 

as formas de avaliar passadas: “E você vê o quanto, de uma certa maneira, essas coisas vêm 

evoluindo. O relatório individual não era mais de marcar “x”, não era uma ficha que você 

respondia, mas, de certo modo, a avaliação continuava a mesma... Porque você pegava 

avaliações de duas crianças e você muitas vezes não via a diferença. Não percebia a 

individualidade da criança. Com os portfólios dá para perceber, mas eu tenho consciência 

que não são todas as escolas que querem seguir esse caminho. E esse é o meu maior desafio 

como supervisora: respeitar o caminho de cada escola.”  

Para Azevedo e Oliveira-Formosinho (2008) o portfólio é uma importante ferramenta 

de trabalho para o professor de educação infantil, pois é uma forma de registrar o processo de 

aprendizagem das crianças, que as ajuda a fazer conexões entre o passado e o presente. Esse 

instrumento possibilita às crianças contar a sua história e perceber o percurso de seu 

aprendizado. É um meio de proporcionar às crianças momentos de reflexão e de conversa 

sobre as atividades vivenciadas pelo grupo, tornando-as, de fato, agentes ativos de seu 

aprendizado e de sua avaliação. O uso de portfólios, construídos juntos com as crianças, ajuda 

os professores a escutarem e observarem seus grupos, permite às crianças se sentirem 

valorizadas em suas produções e abre uma possibilidade importante de diálogo com as 

famílias, que ao manusearem o portfólio e conversarem com suas crianças, podem se sentir 

mais envolvidas no processo pedagógico. 

As professoras da EMEI Loris Malaguzzi parecem perceber a potencialidade do uso de 

portfólios. Juliana contou que pretendia para 2011 escolher os trabalhos e atividades que iria 

incluir nos portfólios junto de cada criança. Madalena mencionou que o portfólio conta a 

história do desenvolvimento da criança, por isso ela gosta de incluir datas e todas as 
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atividades. Ela acha que o portfólio é importante para a própria criança, já que elas gostam de 

lembrar e de contar para a família o que aconteceu. “Há um tempo atrás, nós fizemos uma 

reunião de pais um pouco diferente, que era para mostrar o portfólio das crianças. E deu tão 

certo, que a gente  deveria  repetir. As crianças foram convidadas a contar para os pais, aqui 

na escola, a história do portfólio. Foi muito legal. Muito interessante.”  

Essa participação das crianças no processo de documentação e de resgate da memória 

é muito importante para elas. De acordo com Formosinho e Oliveira-Formosinho (2011, p.38) 

esse processo quando feito em parceria com as crianças torna-se muito significativo, pois lhes 

dá a chance de analisar, interpretar e descrever suas próprias aprendizagens. A documentação 

pedagógica é um processo central para a (meta) aprendizagem das crianças, mas também dos 

profissionais e dos formadores desses profissionais. “É, assim, um processo central para, 

através da triangulação interativa entre intenções, ações e realizações, sustentar a práxis e 

promover o movimento triangular de (re)criação da pedagogia como ação fecundada na teoria 

e sustentada em um sistema de crenças”. Para esses autores, é importante que o registro feito 

contemple também as aprendizagens dos profissionais e das famílias, nesse sentido o próximo 

item discorre sobre os registros feitos coletivamente pelas equipes das instituições.  

 

6.2 Estratégias de registro usadas pela instituição 

  

É importante colocar que as duas coordenadoras pedagógicas arquivam os materiais 

que costumam trabalhar nos horários coletivos com os professores. Deixando registrados os 

textos trabalhados, as ideias que surgiram, os cronogramas de atividades. No ano de 2011, a 

coordenadora pedagógica da EMEI Loris Malaguzzi propôs uma atividade para as professoras 

em que cada uma recebeu uma caixa de madeira para decorar e depositar ali registros de sua 

trajetória profissional. Fotos, materiais e textos fizeram parte da pesquisa individual que cada 

uma realizou. A diretora contou, também, que ela e a coordenadora prepararam um caixa 

desse tipo para a supervisora da DRE, com registros de suas intervenções na escola, como 

forma de apresentar a ela a concepção de registro e memória que estava sendo trabalhada com 

as professoras. Cada ano há uma preocupação de que as professoras possam deixar um 

registro do grupo. Isabela comenta: “A cada ano a gente trabalha com as professoras: Qual 

vai ser o simbolismo desse ano? De que maneira a gente vai sensibilizar o grupo para 

desenvolver o projeto desse ano, que é a caixinha de memórias. Porque a gente pensa sempre 

que a questão da identidade acontece mesmo nesse espaço, enquanto as pessoas estão aqui 

dentro e estão construindo essa história, durante esse período de tempo.” 
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Outro tipo de registro utilizado na EMEI Henry Wallon é a filmagem. A própria 

coordenadora pedagógica se encarrega de filmar atividades e momentos da rotina para 

apresentar às famílias. Também filma as reuniões do Conselho de Crianças.  

“É uma forma de os pais verem e acompanharem, mesmo eles não estando aqui, o processo 

pedagógico. Então, sempre nas reuniões de pais tem uma atividade em que eles vão ver os 

filhos trabalhando, mostrando a escola como um todo, e daí cada grupo vai para a sua 

classe, ter um momento só deles.” 

Por último, pensando nas memórias da instituição como um todo, nas duas EMEIs, nos 

muros que circundam cada instituição, há registros em forma de mosaicos de desenhos das 

crianças.  Isabela conta como foi esse processo na EMEI Loris Malaguzzi:  

“A gente vem há bastante tempo trabalhando a questão ambiental com as crianças e com as 

famílias.  Em 2002, a gente fez um projeto bem grande com a comunidade, havia pichações 

no muro da escola que nos incomodavam. Construímos materiais para distribuir, porque no 

entorno da escola tinha muito cocô de cachorro, muito lixo pelo chão, coisas muito gritantes 

na região....  E as pessoas diziam que não sabiam o que era aqui, o muro era todo branco e 

tinha umas pichações. Aí resolvemos questionar o que as famílias pensavam sobre isso e 

fizemos uma grande passeata com as famílias pelo bairro. As crianças e as famílias 

apontaram o que viram, e a gente começou a pensar no que fazer para melhorar esse 

entorno. Aí veio um trabalho com educação ambiental muito forte. Além de distribuir 

materiais, colocamos placas para as pessoas recolherem os lixos, só que era tudo muito 

improvisado, não permanecia. Aí com o tempo a gente foi pensando em coisas para melhorar 

isso. Na pesquisa que os pais responderam, eles diziam assim: no muro vocês podiam 

desenhar os personagens do Walt Disney, podiam grafitar... Falavam coisas que a gente 

podia por no muro. Mas para uma parte do grupo isso não fazia sentido, colocar um Mickey 

na parede. Daí fomos buscar coisas que esteticamente tivessem a ver com aquilo que estamos 

trabalhando. A gente começou a se preocupar com essa questão da estética, o que por na 

parede, como fazer. Começaram pequenos projetos na sala, de melhorar o espaço da sala, 

começou a ideia de melhorar o espaço interno, fazer jardim, e a gente foi num crescente. Aí a 

gente foi buscar apoio com o Dimenstein, a gente foi ver mosaico para fazer, era caro. 

Pedimos dinheiro, não conseguimos. A ONG fazia palestras sobre educação ambiental, 

vinham 3 ou 4 pessoas da comunidade. Ninguém tinha muito interesse. Mas no final do ciclo 

de palestras, vinha 20-30 pessoas. Isso foi em 2001. Em 2007, eles lançaram o projeto Dedo 

Verde e nos procuraram porque a gente já tinha feito uma parceria com eles. Eles 

apresentaram o projeto, mas ele acabou acontecendo só em 2009. A gente já fazia um 
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trabalho de ter horta na escola, de trabalhar com os pais, de fazer passeios para parques 

com as crianças, para elas explorarem a natureza. Aí nesse projeto ficou tudo mais 

organizado, porque eles pensavam algumas questões como a gente pensava, de mapear a 

escola e ver quais eram as necessidades e trabalhar a partir daí. Só que como essa questão 

da estética já estava sendo trabalhada, de 2002 para 2003, a gente fez a construção dos 

mosaicos no muro, com os desenhos das crianças. E a gente foi num crescente. Em 2006, com 

os 50 anos da escola, fizemos uma intervenção na outra parte do muro, com os desenhos das 

crianças nos azulejos. Acabou no ano passado. Toda a ideia é criar um espaço mais 

harmônico, que faça sentido para as pessoas, que tenha uma melhor convivência. O grupo de 

professores também participou com os seus desenhos.” 

Na EMEI Henry Wallon, não obtive um relato sobre como esse processo de adornar os 

muros da escola com desenhos das crianças foi feito, pois esse trabalho foi realizado há 

alguns anos, sob a gestão de outro diretor. De qualquer maneira, essa ideia de colocar para 

fora da escola e apresentar para a comunidade os desenhos das crianças, seja em forma de 

mosaicos e azulejos, demonstra a preocupação das duas EMEIs em construir e apresentar a 

sua própria identidade, como instituições de educação infantil que trabalham no sentido de dar 

voz e protagonismo às crianças. O que aparece do lado de fora do muro tem relação direta 

com as intenções que estão sendo postas em prática do lado de dentro das EMEIs, de modo 

que essas ilustrações não são bonitas apenas pela aparência, mas pelo significado construído e 

a construir no curso da história das duas escolas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese teve por objetivo discutir como acontece a transposição do prescrito no 

currículo para o planejamento e deste para o cotidiano de crianças e professores de grupos de 

pré-escola. Foram apresentadas nos capítulos anteriores as várias etapas desse processo (do 

prescrito-planejado ao experenciado-vivido). Ainda que essa ordem de apresentação e a 

própria composição do título da tese sugiram uma relação de sequência temporal, percebe-se 

que todas essas etapas são altamente influenciadas umas pelas outras e não seguem uma 

lógica causal e sequencial (onde uma etapa só acontece se precedida por outra). Ao longo da 

transposição do que está lá (currículo) para o que acontece aqui (cotidiano dos grupos) há uma 

série de mediações, que transformam intenções e planos. Também o processo acontece pela 

via inversa, o que foi vivido no cotidiano das escolas pode ser transposto para o PP da 

instituição ou para o plano do professor, evidenciando o dinamismo e a multilateralidade da 

relação entre currículo, planejamento e cotidiano.  

Com base nos resultados deste estudo, o cotidiano pode ser concebido, em acordo com 

a proposta de Agnes Heller, como o local de transformação social, onde as ações cotidianas 

expressam as subjetividades dos sujeitos e constroem (ainda que anonimamente) a história 

oficial documentada. Como apresentado anteriormente, à medida que o currículo é posto em 

prática, mediado pelo planejamento do professor, ele transforma o cotidiano, ao mesmo tempo 

em que sofre transformações pela ação dos sujeitos cotidianos sobre ele.  

Gostaria de sintetizar os achados deste estudo analisando a atuação dos atores sociais 

que transformam o cotidiano e assim fazem a história das duas instituições visitadas. Ainda 

que esteja consciente da ação de outros sujeitos no cotidiano da escola (membros da SME, 

famílias, comunidade, demais funcionários, por exemplo) meu foco de observação recaiu 

prioritariamente na equipe gestora, nos professores e nas crianças. 

Retomando as etapas descritas na tese: 

Etapa Quem participa Como foi coletada a informação (além das 
entrevistas) 

Prescrito SME - Professor - equipe escola Currículo SME e PPs 

Planejado Professor - equipe gestora - crianças (em 
alguns casos) 

Caderno de registros dos professores  

Experenciad
o 

Professor - Crianças - Famílias Observação; Fotos 

Vivido Professor - Crianças - equipe gestora Caderno de registos dos professores; 
Portfólio das crianças; Registros feitos na 
escola 
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Em relação ao protagonismo das equipes gestoras no cotidiano das EMEIs é 

possível dizer que: 

A equipe gestora de cada EMEI pareceu ter um papel fundamental no sentido de 

suscitar e promover espaços de discussão sobre os documentos oficiais, bem como a respeito 

de materiais teóricos que levassem os professores a constituir uma prática reflexiva e que 

pudesse influenciar no processo de elaboração do próprio PP da instituição. Ainda que, nas 

duas instituições, houvesse resistências de alguns professores a adotar o PP, o espaço de 

discussão democrática, e possivelmente transformadora, estava instituído e consolidado.  

Uma vez acordado entre o grupo de funcionários um projeto comum, percebi a 

preocupação das equipes gestoras em supervisionar e orientar o trabalho. Isso aconteceu de 

modo mais explícito na EMEI Loris Malaguzzi. Na EMEI Henry Wallon, a própria natureza 

do PP abria múltiplas possibilidades de ação, recaindo mais sobre o professor a decisão de 

como atuar. Mesmo assim, nas duas EMEIs as coordenadoras manifestaram a dificuldade 

encontrada em elaborar e revisar um projeto pedagógico único de trabalho, já que todo ano há 

rotatividade de professores em suas equipes.  

Em relação ao planejamento, em nenhuma das duas instituições a equipe gestora 

solicitava aos professores a confecção de planos mais frequentes e sistematizados. A revisão 

dos planos dos professores pelas coordenadoras pedagógicas era feita por meio de reunião 

(individual e/ou coletiva) e por apropriação dos planos bimestrais. O questionamento que fica 

é o quanto a prática pedagógica seria beneficiada caso um acompanhamento mais sistemático 

e formal, com planos menos espaçados, acontecesse.  

Ainda comentando sobre a atuação da equipe gestora, a provisão de recursos para as 

salas na EMEI Henry Wallon não era feita de modo a contemplar as necessidades e 

especificidades de cada grupo, sendo que, de maneira geral, havia menos materiais e 

brinquedos nas salas dessa escola do que na EMEI Loris Malaguzzi. O acompanhamento mais 

próximo das atividades que acontecem nas salas pela coordenadora Isabela, dessa segunda 

EMEI, pareceu facilitar esse processo de aquisição de materiais, o que certamente tem um 

importante impacto na prática pedagógica cotidiana.  

Pode-se inferir que a maior organização da EMEI Loris Malaguzzi em orientar o 

trabalho pedagógico e a própria composição de um PP mais específico e fundamentado, em 

comparação como que acontece na EMEI Henry Wallon, seja resultado dos anos de trabalho 

conjunto (mais de dez anos) entre a coordenadora pedagógica e a diretora. Na EMEI Henry 

Wallon, ainda que houvesse uma visível boa relação entre os membros da equipe gestora, a 

diretora havia assumido recentemente o cargo como substituta e a coordenadora trabalhava há 
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seis anos na EMEI nesse cargo, tendo que lidar com uma sucessão de alguns diretores durante 

esse período.  

A consolidação e estabilidade da equipe gestora, bem como do quadro de professores, 

propiciam uma definição maior no PP das concepções que servem como base e como 

aglutinador das práticas cotidianas dos professores. Isso facilita a criação de uma sistemática 

de suporte, supervisão e orientação do trabalho a ser feita pela equipe gestora, que garanta a 

transposição do que foi acordado em grupo como proposta pedagógica para o cotidiano das 

instituições.  

 

Em relação ao protagonismo dos professores no cotidiano das EMEIs é possível 

dizer que: 

Ao se lançar na tarefa de transformar o prescrito em experiência, os professores 

relataram ser influenciados e também influenciar diversos grupos sociais: as crianças, a 

equipe gestora, outros professores na escola, as famílias das crianças, a Diretoria Regional de 

Educação, a SME, sua família etc. Esse jogo de influências bidirecional pode explicar porque 

as realidades em sala com os grupos de crianças são por vezes tão diversas, mesmo em uma 

única instituição. Os saberes usados pelos professores em suas atuações eram provenientes de 

experiências pessoais e profissionais diversas e foram dinamicamente construídos ao longo de 

suas trajetórias.  

Os documentos curriculares da rede influenciam as práticas dos professores dessa 

pesquisa, não de um modo direto e objetivo, mas como uma trama de concepções norteadoras, 

elaborada ao longo do tempo por meio das formações e debates sobre os mesmos. Ficou 

evidente nesta pesquisa que os professores tendem a incorporar em sua prática os saberes que 

fazem sentido para eles.  

Da mesma maneira, há maior ou menor identificação dos professores com o PP da 

escola. De modo geral, os professores encontraram nas EMEIs liberdade para atuar como bem 

desejavam, o que parece trazer possibilidades incríveis de transformação do cotidiano, mas 

também de alienação a formas repetitivas e pouco benéficas às crianças. Se o porfessor fica 

sozinho nesse processo, a chance de ele utilizar a sua autonomia como forma de isolamento e 

alienação é muito maior. Por outto lado, a autonomia pode ser extremamente benéfica quando 

há na escola um trabalho coletivo de reflexão e de troca de experiências, de modo que as 

iniciativas do professor em seu trabalho encontrem fundamentação e suporte. Aqui mais uma 

vez se afirma a importância de um projeto pedagógico único, construído coletivamente, que 

sirva como fio condutor das práticas e cuja implantação possa ser supervisionada e orientada.  
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Nesse sentido, como mencionado pelos professores entrevistados, o planejamento 

pode ser o elemento que impede o professor de se alienar em sua prática, por meio de uma 

reflexão sobre a mesma. Ainda que os professores pareçam valorizar bastante a atividade de 

planejar, essa poderia ter mais espaço e tempo no cotidiano.  

Concluí com esse estudo que o planejamento requer pelo menos três ações do 

professor: escrever, debater e pesquisar. A escrita é vista aqui como o momento de sintetizar o 

vivido e de projetar o futuro. Essa atividade reflexiva ajuda a organizar memórias e visualizar 

planos. Os professores participantes deste estudo têm em seu dia a dia o hábito da escrita, 

ainda que pouco apresentem planos futuros em seus registros. Se desafiados a planificar o 

cotidiano, que efeitos esse ato teria sobre suas práticas? Essa é uma questão que fica em 

aberto, talvez para a sequência de outros estudos que analisem a prática de professores que 

efetivamente registram seus planos no papel.  

Talvez os planos dos professores entrevistados se organizem mais no debate com 

outros colegas e com as coordenadoras pedagógicas do que no papel. Esses horários de 

reunião semanais usados para planejamento, na perspectiva dos professores, são muito 

valiosos. Ainda que a maioria deles tenha relatado não sair dali com um plano pronto, as 

ideias trocadas com o grupo suscitam reflexões acerca do que já aconteceu e do que está por 

vir. Nesse sentido, a impossibilidade de os professores que trabalham com a mesma turma em 

turnos diferentes se reunir semanalmente é bastante prejudicial ao planejamento, que se espera 

conjunto, já que se trata da prática com as mesmas crianças. De todo modo, esses horários de 

construção coletiva ajudam o professor a pensar a sua prática, não só porque a discute mas 

também porque escuta os relatos de outros professores, que podem  inspirar a buscar 

alternativas de trabalho com seu grupo.  

A terceira ação, pesquisar, diz respeito a uma postura de buscar subsídios para sua 

prática, ou seja, informações sobre determinado assunto, estratégias de trabalho com as 

crianças, livros, materiais e brinquedos com propósitos específicos e assim por diante. 

Pesquisar está intimamente ligado a dois aspectos: a intencionalidade do professor e os 

interesses das crianças. Pela observação do trabalho dos professores, foi possível perceber que 

as opiniões das crianças eram levadas em conta nas duas EMEIs, ainda que elas tivessem 

níveis muito variados de influência direta nos planejamentos dos professores. De modo geral, 

é possível constatar que a atuação das crianças na transformação do cotidiano foi valorizada 

em níveis e formas diversos pelos professores.  
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Em relação ao protagonismo das crianças no cotidiano das EMEIs é possível 

dizer que: 

Em todos os grupos estudados, em maior ou menor grau as crianças possuíam alguma 

autonomia para escolher as atividades que gostariam de realizar, com que materiais e com que 

parceiros. Isso ficou mais evidente na observação dos grupos de Aline, Juliana e Madalena. 

Nesses casos, as crianças demonstraram estar totalmente envolvidas nas atividades, alegres 

por poder trabalhar de acordo com seus interesses e amistosas em relação à professora e as 

outras crianças. O estímulo à livre escolha, ao menos em curtos períodos durante o dia, 

pareceu ter um efeito muito positivo nessas crianças, por permitir a elas de fato iniciar, 

protagonizar e gerir atividades de sua escolha.  

Em relação à escuta das crianças por parte dos adultos, é possível afirmar que as 

crianças tiveram suas opiniões respeitadas e valorizadas, estando essa prática absolutamente 

em consonância com os PP das duas unidades. Madalena foi a professora que se destacou no 

sentido de saber dialogar com as crianças, promovendo debates com o grupo e lançando 

perguntas às crianças que suscitassem respostas complexas. O debate ocorria como forma de 

estimular as crianças a encontrarem soluções e ideias para as próprias dúvidas que elas 

apresentavam.  

No caso de Madalena, as ideias suscitadas nesses debates pautavam diretamente o seu 

planejamento e eram condutoras do andamento dos projetos em sala. Ainda que não 

acontecesse de modo tão marcante, os demais professores levavam em conta as ideias das 

crianças e as observações que faziam delas em seus planejamentos, propondo atividades que 

tentassem integrar os interesses das crianças e suas intencionalidades pedagógicas.  

O trabalho de acordo com os interesses das crianças requer do professor uma postura  

de paciência, respeito pelas crianças e disponibilidade de mudar seu planejamento a partir do 

que demanda o grupo. Concluo que essa forma de trabalhar, tão valorizada na bibliografia da 

educação infantil, é um grande desafio para o professor, pois não basta ter a intenção, é 

preciso saber como fazer isso. Parece faltar estudos que explorem esse tema, inclusive 

investigando o que determinam esses interesses, e que apontem estratégias de como isso pode 

ser implementado no cotidiano dos grupos.   

Pelo que foi observado neste estudo, quando de fato as crianças tornam-se coautoras 

do planejamento das atividades, elas se sentem valorizadas e com uma motivação muito 

grande para aprender cada vez mais. Elas se sentem “donas” do conhecimento ali produzido e 

querem envolver suas famílias e outras pessoas em suas descobertas. Percebi isso acontecer 

nitidamente na turma da experiência, com o projeto dos pássaros. As crianças traziam 



258 

incessantemente para o grupo “novidades” sobre o tema, e logo que comecei a observar o 

grupo, várias crianças se preocuparam em me contar sobre o projeto, inclusive pegando livros 

para me mostrar os pássaros que conheciam, as estratégias que usaram para construir o jardim 

dos pássaros e assim por diante. Fica claro que a relação que essas crianças estavam fazendo 

com o conhecimento mostrava que ele era pensado como algo a ser compartilhado e 

construído coletivamente.   

Vale dizer ainda, em relação ao protagonismo das crianças, que elas de um modo geral 

aproveitavam intensamente todas as oportunidades que tinham de brincar, dialogar e aprender. 

Ao contrário da apatia ou da dispersão com que muitas vezes me deparei ao observar turmas 

de educação infantil, percebi nesses grupos de crianças uma alegria em estar na escola, o que 

certamente reflete o comprometimento dos profissionais que as cercam com seus ofícios.  

Retornando à epígrafe com a qual esse trabalho foi iniciado, muitas foram as 

mediações encontradas entre o tema “avó” (entendido como o prescrito no documento oficial) 

e o tema “pardal” (currículo construído no cotidiano do grupo). Percebe-se que o 

protagonismo dos sujeitos (equipe gestora, professores e crianças) tem um papel fundamental 

no sentido de construir o currículo para além do documento, transformando-o em realidade 

cotidiana. O professor, quando habilidoso em conciliar as diversas demandas, encontra modos 

de articular “a avó” e “o pardal”, integrando interesses das crianças, concepções do projeto 

pedagógico da instituição e suas próprias intenções educativas.  
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APÊNDICE A –Grade de análise dos documentos 

 

• Documentos curriculares do município de São Paulo sobre educação infantil 

o Antecedentes: histórico da rede, diagnósticos de dificuldades, demandas de 

atendimento 

o Documentos oficiais citados 

o Autores citados 

o Objetivos do documento 

o Estruturação do documento 

o A quem se destina o documento  

o Como, quando e por quem o documento foi construído 

o Concepções de criança/infância, aprendizagem, currículo, professor 

o Objetivos da educação infantil 

o Organização do conhecimento = proposta curricular 

o Descrição da atividade de planejamento 

o Organização da ação pedagógica: tempos, espaços, materiais, atividades, dias 

especiais e participação da família e comunidade.   

o Proposta de formação continuada dos professores 

 

• Proposta pedagógica das instituições 

o Contextualização da instituição (características de funcionamento e histórico) 

o  Documentos oficiais citados 

o Autores citados 

o Objetivos do documento 

o Estruturação do documento 

o A quem se destina o documento  

o Como, quando e por quem o documento foi construído 

o Objetivos da educação infantil 

o Concepções de criança/infância, aprendizagem, currículo, professor 

o Organização do conhecimento = currículo proposto 

o Descrição da atividade de planejamento 

o Organização da ação pedagógica: tempos, espaços, materiais, atividades, dias 

especiais e participação da família e comunidade.   
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• Planejamentos dos professores 

o Documentos oficiais citados 

o Autores citados 

o Estruturação do documento 

o Modo com que os documentos curriculares municipais e a proposta pedagógica da 

instituição são contemplados  

o Subdivisão do tempo 

o Organização da ação pedagógica: tempos, espaços, materiais, atividades, dias 

especiais e participação da família e comunidade. 

o Objetivos, estratégias e avaliação  
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APÊNDICE B - PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

  

Instituição:________________________ 

Entrevistado:______________________ 

Cargo:____________________________ 

 

1. Sexo: (   ) Masculino.    (   ) Feminino. 

 

2. Idade:  

 

3. Qual o seu nível máximo de escolaridade até a graduação? 

(   ) Ensino Fundamental incompleto. 

(   ) Ensino Fundamental completo. 

(   ) Ensino Médio – Magistério (antigo 2º Grau). 

(   ) Ensino Médio – outros (antigo 2º Grau). 

(   ) Ensino Superior – Pedagogia. 

(   ) Ensino Superior – outros. Especifique: ____________________________ 

 

4. Você cursou ou está cursando pós-graduação?      (   ) Sim.   (   ) Não. 

 

5. Se você cursou ou está cursando pós-graduação, assinale o curso de mais alta titulação que 

você completou ou está cursando: 

(   ) Aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas). 

(   ) Especialização (mínimo de 360 horas). 

(   ) Mestrado Profissionalizante. 

(   ) Mestrado Acadêmico. 

(   ) Doutorado. 

 

6. Área temática do curso de pós-graduação: 

(   ) Educação, com ênfase em Gestão e Administração Escolar. 

(   ) Educação, com ênfase na Área Pedagógica não específica para a Educação Infantil. 

(   ) Educação, com ênfase na área Pedagógica específica para a Educação Infantil. 
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(   ) Outros. 

7. Há quantos anos você trabalha na área da educação? 

(   ) Há menos de 1 ano. 

(   ) De 1 a 2 anos. 

(   ) De 3 a 5 anos. 

(   ) De 6 a 9 anos. 

(   ) De 10 a 15 anos. 

(   ) Há mais de 15 anos. 

 

8. Há quantos anos você trabalha nesta instituição? 

(   ) Há menos de 1 ano. 

(   ) De 1 a 2 anos. 

(   ) De 3 a 5 anos. 

(   ) De 6 a 9 anos. 

(   ) De 10 a 15 anos. 

(   ) Há mais de 15 anos. 

 

9. Qual a sua carga horária de trabalho nesta instituição? 

(   ) Até 20 horas semanais. 

(   ) Até 30 horas semanais. 

(   ) Até 40 horas semanais. 

(   ) Mais de 40 horas semanais. 

 

10. Qual é o seu salário bruto (com adicionais, se houver) que você recebe pelo trabalho nesta 

instituição? 

(   ) Até R$ 465,00 (até 1 Salário Mínimo). 

(   ) De R$ 466,00 a R$ 930,00 (de 1 até 2 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 931,00 a R$ 1.860,00 (de 2 a 4 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 1.861,00 a R$ 2.790,00 (de 4 a 6 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 2.791,00 a R$ 4.185,00 (de 6 a 9 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 4.186,00 a R$ 5.580,00 (de 9 a 12 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 5.581,00 a R$ 7.740,00 (de 12 a 16 Salários Mínimos). 

(   ) Mais de R$ 7.740,00 (mais de 16 Salários Mínimos). 
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11. Qual é a sua renda familiar bruta? 

(   ) Até R$ 465,00 (até 1 Salário Mínimo). 

(   ) De R$ 466,00 a R$ 930,00 (de 1 até 2 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 931,00 a R$ 1.860,00 (de 2 a 4 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 1.861,00 a R$ 2.790,00 (de 4 a 6 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 2.791,00 a R$ 4.185,00 (de 6 a 9 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 4.186,00 a R$ 5.580,00 (de 9 a 12 Salários Mínimos). 

(   ) De R$ 5.581,00 a R$ 7.740,00 (de 12 a 16 Salários Mínimos).  

(   ) Mais de R$ 7.740,00 (mais de 16 Salários Mínimos). 
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APÊNDICE C - ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE ENTREVISTA PARA 

DIRETORAS 

 
DADOS SOBRE A INSTITUIÇÃO 
  
Horário de funcionamento da unidade: 
 

Turnos Horário de Início: Horário de Término: 
(   ) 1º turno   
(   ) 2º turno   
(   ) Integral   

 
Distribuição das turmas e número de crianças matriculadas 
 

Turmas Faixa de 
Idade das 
crianças 
(em anos) 

Número 
de 
crianças 
por turma 

Número de 
crianças em 
período 
integral  

Número de 
Professoras  

Número de 
atendentes/ 
auxiliares 

Berçário A 0 a 1 8 8 1 1 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Que critérios são utilizados pela instituição para a organização das turmas de crianças? 

(   ) Faixa etária. 
  (   ) Nível de desenvolvimento social/emocional. 
  (   ) Nível de desenvolvimento cognitivo. 
  (   ) Outro. (Especifique): 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

 
Quem define os critérios para a organização das turmas? 

(   ) Secretaria Municipal. 
(   ) Diretor/a. 
(   ) Coordenador/a pedagógico/a. 
(   ) Equipe. 
(   ) Outro. Especifique: 
_____________________________________________________________________  
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As crianças mudam de turma: 

(   ) Somente no início do ano. 
  (   ) No início do semestre. 
  (   ) Mudanças ocorrem a qualquer momento, quando necessário. 
  (   ) Outra, especificar. 

__________________________________________________________________ 
 
Descrição física da unidade: 

Estrutura Física Sim Não Não se Aplica 
Sala da diretoria. (   ) (   ) (   ) 
Secretaria. (   ) (   ) (   ) 
Sala de professoras. (   ) (   ) (   ) 
Cozinha. (   ) (   ) (   ) 
Depósito de alimentos. (   ) (   ) (   ) 
Almoxarifado. (   ) (   ) (   ) 
Refeitório para uso das crianças/alunos. (   ) (   ) (   ) 
Sala da coordenação pedagógica. (   ) (   ) (   ) 
Lavanderia. (   ) (   ) (   ) 
Banheiros para adultos. (   ) (   ) (   ) 

 
Questões relativas à segurança: 

 SIM NÃO 
Existem muros, grades ou cercas em condições de garantir a 
segurança das crianças/alunos?  

(   ) (   ) 

Existe controle de entrada e saída das crianças? (   ) (   ) 
Existe controle de entrada de pessoas estranhas? (   ) (   ) 
Os portões que dão acesso à parte externa da instituição 
permanecem trancados durante o horário de funcionamento? 

(   ) (   ) 

Existe algum tipo de vigilância para o período diurno? (   ) (   ) 
Existe algum tipo de vigilância para o período noturno? (   ) (   ) 
Existe algum tipo de vigilância para finais de semana e 
feriado? 

(   ) (   ) 

O sistema de proteção contra incêndio possui alarme de 
fumaça e temperatura? 

(   ) (   ) 

O sistema de proteção contra incêndio possui extintores? (   ) (   ) 
Existe alarme contra roubo/invasão? (   ) (   ) 
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Recursos: 
 Bom      Regular Ruim Inexistente 
Computadores para uso das 
crianças/alunos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Acesso à internet para uso das crianças. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Computadores para uso das professoras. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Acesso à internet para uso dos 
professoras. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Computadores exclusivamente para uso 
administrativo. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Fitas de vídeo (educativas). (   ) (   ) (   ) (   ) 
Fitas de vídeo (lazer). (   ) (   ) (   ) (   ) 
Jornais e revistas informativas. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Livros ou publicações de consulta para 
professoras. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Máquina copiadora. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Máquina de datilografia. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Impressora. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Mimeógrafo. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Videocassete/ DVD. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Televisão. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Linha telefônica. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Aparelho de som. (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
 

 

Sobre o trabalho da diretora 

 

• Especifique ou caracterize o bairro/entorno em que a instituição está localizada. 

• História da instituição 

• Como é a relação da instituição com as famílias e comunidade? 

• Há quanto tempo trabalha como diretora? 

• Há quanto tempo trabalha nessa instituição? 

• Trabalha em outro local? 

• Quais são suas responsabilidades nesta instituição? 

• Qual é a sua rotina de trabalho diária?  

• Você reune-se com a equipe desta instituição? Com que frequencia? Qual o propósito 

destas reuniões? 

• Quais são os maiores desafios do seu trabalho? 

 

Sobre o planejamento pedagógico 
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• O que você pensa sobre a atividade de planejamento? Qual é a importância desta 

atividade para o trabalho da instituição? 

• O que você considera ser um bom planejamento?  

• Como é a sua participação na atividade de planejamento das professoras?  

• Na sua opinião, quais documentos e teorias tem maior impacto nas práticas 

pedagógicas da instituição? 

• De que forma a coordenação pedagógica se articula com a direção na gestão 

pedagógica da instituição?  

 

Sobre a educação infantil 

 

• Qual é o papel da educação infantil em nossa sociedade? 

• Em sua opinião, quais são as metas da educação infantil? O que é esperado que as 

crianças saibam e sejam ao final da educação infantil? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE ENTREVISTA PARA 

PROFESSORAS 

 

Sobre o trabalho da professora 

• Há quanto tempo trabalha como professora? 

• Há quanto tempo trabalha nessa instituição? 

• Trabalha em outro local? 

• Quais são suas responsabilidades nesta instituição? 

• Qual é a sua rotina de trabalho diária?  

• Quais são os maiores desafios do seu trabalho? 

  

 

Sobre a tarefa de planejar 

 

• Como, em que momento, e por quem o planejamento é feito? 

• Quanto ao planejamento do trabalho desenvolvido com as crianças: 

o Anual, semestral, semanal, diário? 

o Atividades em grande grupo, pequeno grupo e individuais? 

o Materiais disponíveis e organização da sala são pensados de acordo com o 

planejamento? 

o Como são pensados os horários nas rotinas diárias? 

o A participação das famílias tem impacto no planejamento? 

o Há integração dos grupos na instituição? 

o Como são planejados os dias especiais (passeios, datas comemorativas, 

reuniões)? 

• De que maneira o seu planejamento está atrelado à rotina da instituição? 

• Como se articulam os diversos profissionais da escola (professoras, diretores, 

coordenação pedagógica) para a construção do planejamento?  

• Você troca informações/ experiências sobre atividades com outras professoras sobre o 

planejamento? 

• Você costuma utilizar experiências de atividades vivenciadas por você em outros 

anos? 
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• O que você pensa e como utiliza os documentos: currículo municipal e proposta 

pedagógica? 

• Quais os autores e teorias que inspiram você no momento do planejamento? 

 

Impressões pessoais 

• O que você pensa desta atividade? Qual é a importância dessa atividade para o seu 

trabalho? 

• Qual é sua maior dificuldade ao planejar? 

• Como e quando você aprendeu a fazer o planejamento? 

• O que você considera ser um bom planejamento? 

 

Sobre as outras atividades da instituição 

• Você participou da elaboração da proposta pedagógica da unidade? 

• A formação continuada influencia seu planejamento? De que forma? 

 

Sobre o planejamento no cotidiano e a participação das crianças 

• Há mudanças no planejamento em função do que as crianças manifestam em sala? 

• As crianças têm autonomia para escolher qual atividade querem realizar e com quem 

em algum momento do dia?  

• Como as necessidades das crianças são levadas em conta? 

• O que acontece quando uma atividade não é do agrado das crianças? 

• Há mudanças no planejamento em função do que as crianças manifestam em sala? 

• Você faz registros e documenta sua prática? Como isso é usado no planejamento de 

atividades futuras? 

 

Sobre a educação infantil 

 

• Qual é o papel da educação infantil em nossa sociedade? 

• Em sua opinião, quais são as metas da educação infantil? O que é esperado que as 

crianças saibam e sejam ao final da educação infantil? 
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APÊNDICE E - ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE ENTREVISTA PARA 

COORDENADORAS PEDAGÓGICAS  

 

Sobre o trabalho da coordenadora pedagógica 

 

• Há quanto tempo trabalha como coordenadora pedagógica? 

• Há quanto tempo trabalha nessa instituição? 

• Trabalha em outro local? 

• Quais são suas responsabilidades nesta instituição? 

• Qual é a sua rotina de trabalho diária?  

• Quais são os maiores desafios do seu trabalho? 

• Como é feita a orientação pedagógica? 

• A instituição conta com supervisão pedagógica externa? Como e com que frequencia 

ela acontece? 

 

Sobre o modelo pedagógico seguido pela instituição 

 

• Quanto ao projeto pedagógico desta instituição:  

o Quando ele foi elaborado? 

o Por quem? 

o Houve participação das famílias? Das crianças? 

o Em que documentos foi baseado?  

• Quais documentos curriculares do município e/ou nacionais são utilizados no dia a dia 

da instituição? Em que momentos? 

 

Sobre a atividade de planejamento 

• As professoras desta instituição se reúnem para planejar e avaliar as atividades a serem 

desenvolvidas com as crianças?  

• Com que freqüência essas reuniões de planejamento ocorrem? 

• Qual é a sua participação nesta atividade? 

• Quanto ao planejamento do trabalho desenvolvido com as crianças: 

o Anual, semestral, semanal, diário? 

o Atividades em grande grupo, pequeno grupo e individuais? 
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o Materiais disponíveis e organização da sala são pensados de acordo com o 

planejamento? 

o Como são pensados os horários nas rotinas diárias? 

o As crianças têm autonomia para escolher qual atividade querem realizar e com 

quem em algum momento do dia?  

o Como é organizada a participação das famílias e a integração dos grupos na 

instituição? 

o Como são planejados os dias especiais (passeios, datas comemorativas, 

reuniões)? 

 

Impressões pessoais 

 

• O que você pensa sobre a atividade de planejamento? Qual é a importância desta 

atividade para o trabalho da instituição? 

• O que você considera ser um bom planejamento?  

 

Sobre a educação infantil 

 

• Qual é o papel da educação infantil em nossa sociedade? 

• Em sua opinião, quais são as metas da educação infantil? O que é esperado que as 

crianças saibam e sejam ao final da educação infantil? 
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APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(modelo para professora) 

 

São Paulo, abril de 2011. 

Prezado/a professor/a: 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo autorizou a realização da pesquisa 

“Currículo, planejamento pedagógico e atividades na pré-escola: do prescrito-planejado ao 

experenciado-vivido”, desenvolvida pela aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, orientado pela 

professora Maria Malta Campos.  

O estudo objetiva investigar como se articulam o currículo, o planejamento 

pedagógico e as atividades no cotidiano das instituições de Educação Infantil, mais 

especificamente nas pré-escolas. Para tanto, pretende-se realizar estudos de caso em três 

instituições. Os dados serão coletados por meio de entrevistas, observações do cotidiano 

escolar e análise de documentos. 

Sua participação nesse estudo é voluntária, portanto poderá desistir de participar a 

qualquer momento. Para contribuir com a pesquisa, é solicitado que você participe de uma 

entrevista com a pesquisadora e de que permita que sejam realizadas observações em sua sala 

de aula, durante as atividades diárias.  

Os resultados deste estudo serão divulgados no meio científico, porém não conterão 

dados que possam identificá-lo de nenhuma forma. O fato de participar contribuirá com a 

produção de conhecimentos nesta área de estudo e poderá auxiliar a sua reflexão sobre o 

tema. 

Qualquer esclarecimento com relação à pesquisa, entre em contato comigo pelo 

telefone: 11 74140434 ou pelo email biabuchaim@hotmail.com. 

Agradeço, desde já, a sua atenção, 
  
Beatriz de Oliveira Abuchaim 
 
Li os esclarecimentos acima, concordo em colaborar com esta pesquisa. 
Nome:______________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Data:  _________________ ,_____ de ____________ de 2011 
                   (local)                        (dia)                (mês) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(modelo para diretor e coordenador pedagógico) 

 

São Paulo, abril de 2011. 

Prezado/a diretor/a,  

Prezado/a coordenador/a pedagógico/a, 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo autorizou a realização da pesquisa 

“Currículo, planejamento pedagógico e atividades na pré-escola: do prescrito-planejado ao 

experenciado-vivido”, desenvolvida pela aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, orientado pela 

professora Maria Malta Campos.  

O estudo objetiva investigar como se articulam o currículo, o planejamento 

pedagógico e as atividades no cotidiano das instituições de Educação Infantil, mais 

especificamente nas pré-escolas. Para tanto, pretende-se realizar estudos de caso em três 

instituições. Os dados serão coletados por meio de entrevistas, observações do cotidiano 

escolar e análise de documentos. 

Sua participação nesse estudo é voluntária, portanto poderá desistir de participar a 

qualquer momento. Para contribuir com a pesquisa, é solicitado que você participe de uma 

entrevista com a pesquisadora.  

Os resultados deste estudo serão divulgados no meio científico, porém não conterão 

dados que possam identificá-lo de nenhuma forma. O fato de participar contribuirá com a 

produção de conhecimentos nesta área de estudo e poderá auxiliar a sua reflexão sobre o 

tema. 

Qualquer esclarecimento com relação à pesquisa, entre em contato comigo pelo 

telefone: 11 74140434 ou pelo email biabuchaim@hotmail.com. 

Agradeço, desde já, a sua atenção, 
  
Beatriz de Oliveira Abuchaim 
 
Li os esclarecimentos acima, concordo em colaborar com esta pesquisa. 
 
 
Nome:______________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Data:  _________________ ,_____ de ____________ de 2011 
                   (local)                        (dia)                (mês) 
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APÊNDICE G - LISTA DE PREFEITOS DE SÃO PAULO 

 

  

 

Fonte: http://ww1.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/organogramas/index.php?p=574 
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ANEXO 1 - Visão geral da escala ECERS-R 

  

I – Espaço e Mobiliário 

     

1. Espaço interno      

2. Móveis destinados aos cuidados de rotina, brincadeiras e aprendizagem  

 3. Mobiliário para relaxamento e conforto     

4. Organização da sala para atividades      

5. Espaço de privacidade      

6. Exposição de materiais relacionados com as crianças     

7. Espaço para motricidade ampla      

8. Equipamentos de motricidade ampla     

     

II – Rotinas de Cuidado Pessoal  

    

9. Chegada/Saída      

10. Refeições/Merendas      

11. Sono      

12. Uso do banheiro/ Troca de fraldas      

13. Práticas de saúde      

14. Práticas de segurança     

     

III – Linguagem e raciocínio 

     

15. Livros e imagens      

16. Estimulando às crianças a se comunicarem      

17. Uso da linguagem para desenvolver o raciocínio      

18. Uso informal da linguagem     

     

IV – Atividades 

     

19. Motricidade fina      

20. Arte      

21. Música e movimento     
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22. Blocos      

23. Areia/água      

24. Brincadeira de faz de conta      

25. Natureza/Ciências      

26. Matemática/número      

27. Uso de TV, vídeo e/ou computadores      

28. Promoção da aceitação da diversidade     

     

V – Interação  

    

29. Supervisão das atividades motoras amplas      

30. Supervisão geral das crianças (exceto atividades de motricidade ampla)  

 31. Disciplina      

32. Interação entre adultos e crianças      

33. Interação entre as crianças      

     

VI – Estrutura do Programa 

     

34. Programação      

35. Atividade livre      

36. Atividades em grupo      

37. Condições para as crianças com deficiência      

     

VII – Pais e Equipe  

    

38. Condições para os pais      

39. Condições para as necessidades pessoais da equipe     

40. Condições para as necessidades profissionais da equipe    

 41. Interação e cooperação entre a equipe     

42. Supervisão e avaliação da equipe      

43. Oportunidades para o desenvolvimento profissional  
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