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INTRODUÇÃO 

 

Ser ou estar professora é uma construção que vem acontecendo desde a minha escolha 

pelo curso da graduação em Pedagogia. Uma opção que não vinha em primeiro plano como 

carreira profissional, mas que logo se tornou o despertar para uma formação e atuação a cada 

ano mais apaixonante. Eu não queria ser professora, hoje não me vejo em outro lugar senão a 

educação (considero toda a abrangência das atuações na educação que não apenas a escola e a 

sala de aula). Comecei a gostar de pensar sobre educação, escola, seu papel na sociedade e sobre 

ser professora. Iniciei na docência e continuei pensando e estudando sobre as questões da 

educação. Cada vez com mais inquietações, satisfações, lutas e pequenas conquistas. Ao 

ingressar na rede pública de ensino, enfrentei o “choque da realidade”, ou a distância entre o 

ideal e o real. E nesse período de apropriação da linguagem profissional, dos termos e 

nomenclaturas da rede, da organização do tempo da aula, de estabelecer relações com os alunos 

e com meus colegas, dos desafios que acompanham todo ingressante no magistério, as 

inquietações começaram a aumentar. 

Desde então, iniciei o processo de sistematizar estas inquietações na escrita de um 

projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FEUSP) e ao ingressar, cursei disciplinas, participei de eventos, de 

reuniões de orientação em grupo e individuais para lapidar aos poucos a construção desta 

pesquisa, que passou por várias reformulações desde o projeto de ingresso no mestrado e que 

aos poucos foi tomando forma, na medida em que os dados foram sendo coletados e analisados. 

Sem dúvida, o momento da qualificação foi fundamental para a continuidade do trabalho e as 

orientações contribuíram muito para o seu desenvolvimento. 

No âmbito acadêmico, o meu papel de pesquisadora não está descolado dos outros 

papéis que exerço, como já citei, continuei lecionando na rede pública, cenário no qual também 

ocorreu o trabalho de campo e, nesse contexto passei por diversas situações para conciliar os 

estudos às demais atividades profissionais, ora acumulando jornada de trabalho, ora migrando 

para a função de coordenação pedagógica. Na esfera pessoal, além de “gerar” a dissertação, 

também me tornei mãe. E junto às descobertas da pesquisa, descobri-me num processo de 

constante aprendizado e de inspiração para a escrita. 

A trajetória acadêmica também foi permeada por diversas sensações e vivências, da 

emoção em ser aprovada, do entusiasmo em cursar as disciplinas, das trocas com os colegas e 
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professoras, dos encontros de orientação, da possibilidade de compartilhar angústias, de 

socializar os avanços da pesquisa, do caminho solitário quando os créditos em disciplinas são 

concluídos, dos enfrentamentos com a burocracia e resistências ao iniciar o trabalho de campo, 

do processo árduo de escrever. Com certeza, esses elementos permitiram o enriquecimento e 

amadurecimento de minha trajetória de vida, seja enquanto sujeito, professora ou pesquisadora. 

Dessa forma, esta dissertação apresenta os resultados do estudo desenvolvido no âmbito 

do mestrado que buscou investigar como professoras de Educação Infantil da rede municipal 

da cidade de São Paulo, que participaram dos cursos de formação para implantação da proposta 

curricular “Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações didáticas 

para Educação Infantil” (SME/DOT, 2007), percebem e expressam a incorporação e a 

compreensão do currículo às suas práticas cotidianas. Diante das inovações pedagógicas 

propostas pelo documento, a pesquisa analisa fatores como o tempo de carreira e os saberes 

constituídos nas trajetórias profissionais e de vida e se esses influenciam nessas mudanças. 

Também foi considerado se as condições de trabalho influenciam as práticas dos professores e 

sua disposição para mudanças. 

As Orientações Curriculares (OCs) foram propostas em 2007 na rede de ensino da 

Prefeitura de São Paulo na gestão do Prefeito Gilberto Kassab, cujo Secretário de Educação era 

Fernando Schneider. As OCs atendiam diferentes modalidades de ensino, dentre elas a 

Educação Infantil, os dois níveis do Ensino Fundamental, o Ensino Médio em suas diferentes 

disciplinas e a Educação de Jovens e Adultos. 

Em contato com esse material e a participação em cursos de formação profissional para 

sua implantação na rede de ensino, cujos encontros discutiam as diferentes linguagens (ou áreas 

do conhecimento) apresentadas no currículo (música, teatro, dança, brincar e leitura), foi 

intrigante perceber a complexidade da adesão às propostas pedagógicas contidas no material 

pelos professores. A característica marcante dos grupos de professores foi a heterogeneidade, 

no que diz respeito à idade, ao tempo de carreira docente, à formação acadêmica, à trajetória de 

vida, que se expressavam a cada encontro nos diferentes discursos sobre como incorporavam 

em suas práticas a concepção de ensino-aprendizagem e de infância no desenvolvimento do 

currículo em questão.  

Dentre as temáticas abordadas nos encontros de formação, as que mais chamaram 

atenção nesse processo de incorporação dos saberes pelos professores foram as linguagens 

artísticas, como a música, a dança, o desenho e o teatro. As professoras que participavam dos 
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cursos já realizavam atividades com as crianças que envolviam essas linguagens, porém, o que 

se propunha era romper com algumas práticas consolidadas que nem sempre estavam de acordo 

com o referencial apresentado, por exemplo, utilizar a linguagem do teatro na escola é comum, 

em geral numa apresentação ou para “ensinar um conteúdo”. No curso, o objetivo era que as 

crianças protagonizassem elementos do teatro em vivências na escola, não necessariamente 

culminando em uma peça teatral. Ou, no caso da dança, muito utilizada para apresentações em 

festas escolares, com movimentos em que as crianças repetem o modelo do adulto, a proposta 

era de que, com a mediação do professor, criassem e explorassem seus próprios movimentos 

que possivelmente culminassem em uma coreografia. 

Questionava-me, então, como seria possível aos professores ressignificarem suas 

práticas em apenas quatro encontros (cada temática de curso tinha essa duração) com uma pauta 

que seguia sempre a mesma estrutura: fundamentação teórica (ministrada por um especialista 

da área em questão, exemplo: para o teatro um profissional da área) e planejamento de 

atividades em pequenos grupos de professores participantes que deveriam aplicar com suas 

turmas, por tratar muitas vezes de situações de aprendizagem pouco exploradas nas escolas. A 

ideia de um “milagre pedagógico” não parecia tão possível tendo em vista os diferentes fatores 

que envolvem as mudanças como a adesão por parte de professores e gestores e as condições 

materiais de trabalho, como espaço e tempo. 

Sendo assim, as seguintes questões nortearam a construção e o desenvolvimento da 

pesquisa realizada: como professoras que participaram dos cursos de formação para 

implantação das OCs percebem e expressam a incorporação e a compreensão do currículo nas 

práticas diante das inovações pedagógicas propostas? De que modo o tempo de carreira e os 

saberes constituídos nas trajetórias profissionais e de vida seriam fatores a influenciar nessas 

mudanças, segundo suas impressões? Como as condições de trabalho influenciam as práticas 

dos professores e sua disposição para mudanças? 

Ao pensar sobre a implantação de um currículo em uma rede de ensino não há como 

analisá-la apenas pela perspectiva do documento ou da prescrição de uma reforma educacional, 

há que se considerar a complexidade dos sujeitos envolvidos nesse processo de mudança, no 

caso deste estudo, dos professores. É importante considerar que os professores têm trajetórias 

formativas particulares e que, apesar da exigência da formação em curso no Ensino Superior 

para poderem atuar na docência, no caso específico da Educação Infantil o curso de Pedagogia, 

há uma diversificação grande entre os professores, pois existem inúmeras instituições de ensino 

de formação. 
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Ao longo da carreira, um professor pode desempenhar outras funções, como a de 

coordenação ou de direção de uma escola, fazer diferentes cursos, se especializar, transitar por 

diferentes redes de ensino e escolas e tudo isso vai constituindo seus saberes. Outras variáveis 

para essa adesão são as condições de trabalho que se colocam, como o tempo disponível para 

realizar cursos (considerando professores que acumulam jornada de trabalho), as questões de 

espaço físico da escola, das concepções dos gestores acerca das propostas curriculares, do 

número de alunos, dos materiais disponíveis, por exemplo. 

Para buscar respostas às indagações da pesquisa, foram selecionadas três professoras 

que atuam em duas EMEIs de uma diretoria regional de educação na zona norte de São Paulo 

que atendessem aos critérios de: terem participado dos cursos de implantação das OCs; 

apresentarem práticas inspiradoras que se destacassem das demais por demonstrarem maior 

compreensão e incorporação do currículo proposto e, estarem em diferentes momentos da 

carreira docente. 

As professoras estão em diferentes momentos da carreira, no início, na metade e no 

final, sendo que as duas primeiras trabalham na mesma escola e a terceira em outra unidade. O 

horário de trabalho de cada uma se diferencia em razão da condição do tempo de carreira, de 

maneira que, a professora com maior tempo na docência trabalha no período da manhã, a 

segunda, no período vespertino e a professora com menor tempo de carreira, no período 

intermediário, cujas condições de trabalho neste período serão melhor explicitadas adiante. O 

fator tempo de carreira também implica na possibilidade de participar do horário estendido para 

estudo, como veremos na explicação a seguir. 

Para fins de esclarecimento, compreende-se Educação Infantil como o período que 

atende atualmente crianças de 0 a 5 anos. Na rede de São Paulo, essa faixa etária está dividida 

em CEIs para crianças de 0 a 3 anos e EMEIs para crianças de quatro e cinco anos, salientando 

que, em 2005, as crianças de seis anos passaram a fazer parte do Ensino Fundamental (Lei 

Federal nº 11.114 de 16/05/2005). 

A nomenclatura utilizada para os agrupamentos do CEI é: berçário I, berçário II e 

minigrupo e na EMEI: primeiro, segundo e terceiro estágio, esta nomenclatura consta nas OCs, 

mas foi alterada após acesso das crianças de seis anos no Ensino Fundamental, passando a: 

minigrupo (que podem ser matriculadas tanto no CEI como EMEI, dependendo da demanda de 

vagas das escolas), infantil I e infantil II.  
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Os CEIs podem ser administrados diretamente pela prefeitura, quando o espaço físico 

pertence ao município e a equipe de funcionários acessa as funções via concurso público; 

podem ser indiretos, quando o prédio não é da prefeitura, mas os funcionários são concursados; 

ou conveniados, que são financiados pela prefeitura e geridos por instituições do terceiro setor. 

Os funcionários dos CEIs conveniados são contratados sob outro regime de trabalho (CLT e 

não estatutário) e a jornada e o plano de carreira são diferentes dos funcionários concursados, 

como é o caso dos CEIs diretos, indiretos e das EMEIs, sob a qual incide o interesse da pesquisa 

desenvolvida.  

Detalhar as diferentes jornadas de trabalho dentro dessa divisão da Educação Infantil 

entre CEIs e EMEIs é fundamental para compreender um pouco a dinâmica do trabalho das 

professoras que participaram desta pesquisa. Nos CEIs diretos a jornada de trabalho do 

professor é de 30 horas semanais e tem agregado no contraturno das aulas um período para 

estudo remunerado, independentemente de ter ou não a regência de uma classe. Já nas EMEIs, 

a jornada pode ser de 20 ou 30 horas semanais, de acordo com a opção do professor. No 

primeiro caso, denomina-se jornada básica docente (JBD) e no segundo jornada especial 

integrada de formação (JEIF), que se assemelha à jornada do CEI, ou seja, o professor é 

remunerado para participar do grupo de estudo antes ou após ministrar as aulas. 

Para que o professor de EMEI possa participar da JEIF, além de fazer a opção, precisa 

reger uma classe, que pode ser a partir de 15 dias cobrindo o afastamento de um colega, por 

exemplo. Porém, ao deixar a regência (dado o retorno de um professor titular), passa a exercer 

a jornada básica e perde o direito de participar do grupo de estudo (e de ser remunerado para 

essa atividade). Essas informações são importantes porque as OCs, tomadas para análise na 

pesquisa realizada, deveriam ser pauta de discussão nesses grupos de estudo, porém existe a 

dificuldade em contemplar a totalidade dos professores uma vez que nem todos participam dos 

encontros que são diários.  

A primeira etapa de coleta de dados com as professoras que participaram da pesquisa 

deu-se por meio de um questionário cujo objetivo foi coletar informações sobre suas trajetórias 

formativas e da carreira docente, bem como acerca de suas aspirações e impressões ao 

participarem dos cursos das OCs. No segundo momento, a coleta de dados aconteceu nas 

escolas em que atuam, com a leitura de documentos como o projeto político pedagógico (PPP), 

os registros de horário coletivo de estudo e o planejamento das professoras. Durante esse 

processo de inserção na escola, as coordenadoras pedagógicas me acompanharam, esclarecendo 
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dúvidas, fornecendo material e preenchendo uma planilha com fins de sintetizar algumas 

informações. 

No contexto da escola, foram realizadas as entrevistas no contraturno das aulas, exceto 

com uma das professoras que esteve afastada do trabalho por um período e foi entrevistada em 

sua casa. Também ocorreram as observações das aulas, que contou com o planejamento de uma 

atividade identificada na leitura dos semanários das professoras. As entrevistas tiveram o 

objetivo de revelar elementos que as professoras consideram facilitadores ou dificultadores das 

inovações pedagógicas e como as OCs são incorporadas em suas práticas pedagógicas, levando 

em conta as condições para que se concretizem no cotidiano da escola. 

A descrição das escolas, de sua arquitetura, materiais, localização e os roteiros 

elaborados para organizar estes dados se basearam nas obras de Frago & Escolano (2001) e 

Nóvoa (1995). As escolas tiveram seus nomes preservados e os nomes utilizados na pesquisa 

foram criados a partir dos dados apontados pelas professoras. Da mesma maneira, os nomes das 

professoras participantes são fictícios com exceção de uma delas que preferiu manter sua 

identidade. Na sequência desta dissertação, os modos de realização da pesquisa serão melhor 

detalhados. 

Para compreender as questões indicadas, também integram o corpus documental da 

pesquisa os seguintes documentos oficiais: as Orientações Curriculares: expectativas de 

aprendizagens e orientações didáticas para Educação Infantil e os documentos subsequentes 

a ele, pautas dos cursos de implantação do currículo, a saber: Percursos de aprendizagens na 

Educação Infantil e Cadernos da Rede. Os Cadernos da Rede foram elaborados e distribuídos 

aos professores de Educação Infantil da rede após a implantação do currículo e as formações 

motivadas por ele. Os Cadernos foram divididos nas diversas temáticas abordadas nos cursos, 

ou segundo a própria nomenclatura que utiliza nas diferentes linguagens apresentadas no 

currículo.  

Esses documentos foram descritos e os dados obtidos, especificamente das OCs, 

permitiram a categorização por eixos temáticos como constam no Apêndice B desta dissertação. 

Os eixos categorizados e os respectivos referenciais teóricos da análise que contribuíram para 

o entrecruzamento dos dados obtidos nas escolas e com as professoras são: papel do professor 

(Tardif & Lessard, 2005); concepção de currículo (Sampaio & Galian, 2013 e Sacristàn, 2000); 

concepção de infância (Qvortrup, 2011; Sirotà, 2001 e Campos & Cruz, 2011) e tempos e 

espaços (Frago & Escolano, 2001; Bondioli, 2002 e Barbosa, 2006). 
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Para analisar os impactos de uma mudança educacional nas práticas de professores, a 

equação matemática: somar reforma, manual (diz-se do currículo proposto) e curso = novas 

práticas não poderia por si só atender às questões apresentadas neste estudo. O fato de as 

professoras terem participado dos cursos não garante que se adequaram às inovações propostas, 

por isso foi necessário conhecer as diferentes trajetórias formativas e como as professoras dão 

sentido e ressignificam suas ações pedagógicas diante das reformas e das condições para tal. 

Nesse sentido, o conceito de apropriação de Roger Chartier (1991) subsidia essa discussão ao 

propor uma leitura que considere não só o prescrito, mas o vivido, ou seja, como sujeitos se 

apropriam de determinados momentos da história de acordo com suas representações sobre o 

contexto da qual fazem parte. O que se propõe aqui é que “a apropriação a nosso ver, visa uma 

história social dos usos e das interpretações referida as suas determinações fundamentais e 

inscritas nas práticas específicas que as produzem” (CHARTIER, 1991, p. 180). 

Portanto, foi fundamental ao estudo a contribuição dos sujeitos que fizeram parte desse 

processo de implantação do documento, dando voz àqueles para os quais os reformadores 

esperavam perceber uma mudança em suas práticas, desvelando como esses se apropriaram do 

currículo almejado. Ao dar visibilidade aos sujeitos, às diferentes trajetórias formativas, 

saberes, tempos de carreira, particularidades de suas práticas e contextos de trabalho, esperou-

se perceber a complexidade das apropriações e que usos os professores estão fazendo das OCs, 

ou seja: 

Penetrando a meada das relações e das tensões que constituem a partir de um 

ponto de entrada particular (...) e considerando não haver prática ou estrutura 

que não seja produzida pelas representações, contraditórias e em confronto, 

pelas quais os indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo que é deles. 

(CHARTIER, 1991, p. 117) 

 

Nesse sentido, a discussão teórica acerca dos saberes docentes que permeia desde as 

questões iniciais da pesquisa até a elaboração da análise dos documentos e questionários baseia-

se nos estudos de Maurice Tardif (2001). A referência aos tempos da carreira, sustentada pela 

produção de Michael Huberman (1995) é utilizada para estabelecer os critérios de seleção dos 

sujeitos da pesquisa, o qual explicita os ciclos de carreira dos professores, no caso do presente 

estudo, diante dos impactos das reformas educacionais, temática fundamentada nos estudos de 

Frago (2001), sob a perspectiva das culturas escolares. 

Para compreender melhor a questão dos saberes dos professores, as contribuições de 

Tardif (2002) os caracteriza como “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 
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coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares 

e experienciais” (TARDIF, 2002, p. 36). Segundo o autor, os saberes que o professor adquire 

ao longo de sua formação profissional ocorrem nas instituições de formação de professores, 

como por exemplo, cursos de graduação em Pedagogia, Normal Superior, ou no nível médio, o 

antigo Magistério. Inserido nesse âmbito de formação, os professores têm contato com as 

ciências da educação e com o saber-fazer pedagógico. Os saberes disciplinares dizem respeito 

aos diferentes campos do conhecimento distribuídos em disciplinas oferecidas na universidade 

que estão presentes no início e na continuidade da formação dos professores.  

Para ingressar na carreira docente é pré-requisito ter formação em nível superior ou nível 

médio como consta no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996): 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, e oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

(LDB, 1996, art. 62.) 

 

Portanto, partindo do pressuposto de que a pesquisa teve como envolvidos profissionais 

que atendem essa formação mínima para o exercício da docência, destaco então outros dois 

aspectos dos saberes como elementos que podem subsidiar a discussão da incorporação das 

reformas educativas nas práticas pedagógicas: os saberes curriculares e os saberes da 

experiência. Os saberes curriculares estão ligados aos programas educativos adotados por uma 

instituição de ensino, o qual o professor deve se apropriar para constituir seu fazer pedagógico, 

como vemos nos objetivos das OCs quanto ao trabalho do professor: 

 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. 

(Carta de apresentação das Orientações Curriculares, 2007, p. 3) 

 

Podemos articular estes dois objetivos à definição de saber curricular apontada por 

Tardif: “apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, 

conteúdos, métodos) que os professores devem aprender a aplicar” (TARDIF, 2006, p.38). 

Portanto, a compreensão do currículo em análise permite inferir um saber esperado pelo 

professor em seu trabalho. 
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Segundo Tardif (2006), além destes saberes já apresentados, existem também objetivos 

necessários as ações pedagógicas, nas suas dimensões sociais, emocionais, cognitivas e 

coletivas, traduzidas em ações docentes como domínio do grupo, orientar e explicar atividades, 

criar regras de convívio social e atender as expectativas institucionais. Tais saberes se 

constituem além das prescrições oficiais, que tem função normativa e idealizada de papel do 

professor. 

Quanto aos saberes da experiência, estes são construídos no cotidiano das práticas 

docentes e “incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 

habilidades, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2002, p. 39). Na pesquisa realizada, os 

saberes da experiência são de suma importância para compreender como essas professoras 

percebem a incorporação de novos saberes aqueles que já possuíam. Os saberes advindos da 

experiência profissional revelam os caminhos percorridos pelos sujeitos e as ressignificações 

que dão às imposições em seu cotidiano. Há que se considerar que também integram os saberes 

da experiência aqueles advindos da história de vida e da história de vida escolar, sendo a partir 

destes que os professores trazem suas representações, que podem ser utilizadas no início da 

carreira como “tentativa e erro”, em uma fase exploratória da carreira.  

Ao tentar compreender as formas pelas quais as professoras lidam com as novas 

demandas do que e como ensinar, entende-se como relevante levar em conta o momento da 

carreira em que se encontram, tal como já foi destacado anteriormente.  Em que medida os 

diferentes momentos da carreira podem ser um fator a influenciar na adequação curricular?  As 

professoras reagem de formas diferentes às mudanças que envolvem não só o currículo, mas a 

concepção de criança, de ensino, o domínio de uma nova terminologia (linguagem) em relação 

com suas experiências pessoais, segundo o momento da carreira em que se encontram? 

Para dar suporte às indagações, as pesquisas de Cavaco (1995) e Huberman (1995) 

trazem contribuições sobre os diferentes momentos da carreira do professor. Ambos os autores 

apontam algumas fases que podem auxiliar a compreender como professores reagem de acordo 

com o momento da carreira e vivenciam as mudanças na educação no caso da pesquisa 

realizada, na adequação a um novo modelo curricular. 

Referindo-se ao início da carreira docente, os dois concordam que o professor passa por 

um conflito entre a distância da escola ideal e real, assim como essa fase também representa o 

enfrentamento de desafios, descobertas, insegurança, sobrevivência e para Cavaco (1995, p. 

169), a pergunta que o professor se faz aqui é “como farei para conseguir?”. 
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Em um segundo momento, os autores também apresentam um período de estabilização, 

de comprometimento com o trabalho, de afirmação do ser professor perante os mais 

experientes, de escolher ser professor eliminando (ainda que temporariamente) outras opções 

de carreira, de transferência de preocupações pessoais com as tarefas pedagógicas, 

representadas na pergunta “como é que se deve ser para os alunos conseguirem?” (CAVACO, 

1995, p. 180). Em contrapartida, também pode ser o início de um progressivo desinvestimento 

profissional, de insatisfação, de questionamento e rotinização do trabalho. 

Segundo Cavaco (1995, p. 182), esses fatores podem estar presentes também num 

período de “mudança do sentido da vida”, caracterizado por ceptismo, desalento, 

distanciamento, cansaço e fatalismo, o que Huberman (1995, p. 42) descreve como pôr-se em 

questão, onde não se percebe uma atividade inovadora significativa, presente na metade da 

carreira e que pode vir crescendo desde a fase de estabilização. 

Para Cavaco (1995), o comportamento oposto nessa fase em determinado grupo de 

professores é “potencializar saber e experiência”, é aprofundar suas inquietações relacionadas 

à educação, concordando assim com Huberman (1995, p. 41) quando aponta a fase da 

diversificação em que o professor busca flexibilizar suas aulas, conteúdos e práticas 

pedagógicas e empenha-se em mudanças e reformas educativas, por um suposto receio em cair 

na rotina. 

Por fim, Huberman (1995) apresenta três fases que representam o final da carreira: 

serenidade, conservantismo e desinvestimento. Respectivamente, correspondem ao prever 

situações em sala de aula, a sentir-se menos vulnerável à avaliação dos outros, ao 

distanciamento afetivo com os alunos, a lamentar-se o ativismo e os idealismos do início da 

carreira, a maior rigidez e resistência, ao desprendimento e desapego com o trabalho, focando 

mais nas atividades pessoais do que do interior da escola. 

Sendo assim, outras questões se colocaram no percurso da pesquisa desenvolvida: 

professores em início de carreira e em fase de estabilização e diversificação estariam mais em 

contato com o material, frequentando os cursos e reformulando suas práticas pedagógicas? 

Estariam, então, professores em fase de serenidade, questionamento, conservantismo e 

desinvestimento, indiferentes ou resistentes às novas exigências curriculares? 

Além das questões que se colocaram referentes às trajetórias formativas das professoras 

(saberes e tempos de carreira) há que se considerar as diferentes instâncias em que ocorrem as 
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reformas educacionais. Para tanto, o conceito de cultura escolar possibilita a compreensão 

destes níveis, seja no âmbito da gestão escolar, das práticas docentes ou das instituições. 

Rita Gallego (2008), na introdução de sua tese de doutorado, faz uma síntese das 

principais ideias sobre a cultura ou culturas escolares. Apresenta os autores que se dedicam ao 

estudo desta temática e, para a investigação realizada, a abordagem de Frago (2001) mostrou-

se a mais relevante para a análise a que se propõe o trabalho, pois, 

entende a cultura escolar como tudo que se refere à instituição escolar, 

incluindo as diferentes manifestações das práticas instituídas no interior das 

escolas, realizadas por alunos e professores, ou por normas e teorias. Para este 

autor, a cultura escolar é toda a vida da escola: os fatos, as ideias, as mentes, 

os corpos, os objetos, as condutas, os modos de pensar, dizer e fazer, os 

princípios, as normas, os rituais, os hábitos, as práticas. Para Frago, o tempo 

e o espaço são organizadores que conformam e definem a cultura escolar 

(GALLEGO, 2008, p. 33). 

 

Desse modo, o presente estudo, ao adentrar o espaço escolar, buscou compreender a 

complexidade das relações entre as proposições das inovações pedagógicas, por meio da 

implantação das OCs e as apropriações das professoras que, além de possuírem diferentes 

saberes e trajetórias formativas, atuam em diferentes contextos escolares e ainda, no caso de 

duas das três professoras participantes, trabalham na mesma escola, mas possuem 

representações diferentes sobre o currículo e os elementos que se configuram no contexto de 

trabalho: a gestão da escola, o espaço, os materiais, os recursos humanos, o número de alunos, 

a formação continuada, entre outros que serão melhor explicitados nas análises dos dados. 

Ao referir-se à transição de métodos de ensino no final do século XIX, cuja efetivação 

deveria ocorrer por meio da adesão dos professores, Gallego (2011) inicia seu texto com uma 

epígrafe bastante pertinente: “o que mais se encontra no ritual, não é o milagre, mas o desejo 

do milagre” (March BLOCH apud GALLEGO, 2011, p. 117), o que nos mostra que as 

inovações curriculares não dependem apenas do uso de propagandas como cursos, material 

impresso, determinações normativas para se efetivar, pois,  

o milagre entendido aqui como a consolidação do modelo de ensino (...) 

dependia, entre inúmeros fatores, da adesão dos professores, condicionada à 

quais ‘rituais’ deveriam ser alterados ou readaptados na escola e de como 

deveriam ser viabilizados (GALLEGO, 2011, p. 117). 

 

Portanto, as rupturas necessárias para a efetivação do “milagre” não ocorrem de forma 

linear, bastando uma sequência de prescrições ou de atividades a desenvolver conforme exigido 
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nos cursos, trata-se de um processo complexo, que envolve, conforme já citado, um conjunto 

de saberes de sujeitos com particularidades e histórias de vida diversas, que nas inspiradoras 

palavras do Professor António Carlos da Luz Correa1: “o professor não vai nadar no 

desconhecido, pois é um ser humano. As mudanças nas práticas profissionais ocorrem quando 

os contextos e condições de trabalho mudam”. 

Assim como Gallego e Correa, mais uma vez, quem nos traz contribuições sobre as 

reformas e desejo da efetivação do “milagre” por meio da adesão dos professores é Frago (2001) 

quando refere-se às “mudanças sem reformas ou reformas sem mudanças” (FRAGO, 2001, p. 

18). As mudanças nas práticas podem acontecer não necessariamente sob uma reforma 

educativa e da mesma maneira as reformas podem acontecer sem que haja mudança nas práticas 

ou nas culturas escolares. 

O que ocorre, segundo Frago, é que existem duas esferas nas reformas, a esfera da 

cultura gestora que tem uma tendência à uniformidade, à burocratização do trabalho docente, 

não considerando as culturas escolares e que, em geral, está sob o efeito de uma política e 

modelo de nação. A outra esfera diz respeito à cultura dos professores permeada por uma 

combinação de crenças, mentalidades, hábitos e práticas, considerado o grupo que sofre as 

pressões das reformas educativas. 

Para o autor, as reformas e mudanças podem acontecer, mas não de maneira linear, as 

rupturas não acontecem no “passo a passo” das prescrições dos reformadores como podemos 

ver a seguir: 

os reformadores da educação e do currículo possuem em geral a crença 

messiânica de que é possível uma ruptura mais ou menos completa com a 

tradição do passado, de que as práticas e a realidade existentes serão 

descartadas ou superadas sem mais e substituídas pelas que se propõem. 

(FRAGO, 2001, p. 17)2 

 

Portanto, ao considerar os professores como sujeitos de quem se espera a incorporação 

das reformas educativas, no caso da pesquisa realizada, pretendeu-se verificar, com a 

implantação das OCs, no período de adequação curricular, as novas experiências dos 

                                                           
1 Registro feito por mim a partir da palestra proferida pelo prof. Dr. António Carlos Correa, no Ciclo de palestras 

aos pós-graduandos em Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares na Faculdade de Educação da USP em 

outubro de 2012. 
2Traduzido do original: “los reformadores de la educacion y del curriculum possuem en general la crencia 

messiânica de que es possible uma ruptura más o menos completa com La tradicion Del pasado, de que las práticas 

y la realidad existentes serán desechadas o superadas sin más y substituídas por las que se proponen”. (FRAGO, 

2001, p. 17) 
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professores em contato com o material e com as formações e como os mesmos reformulam o 

que Tardif (2002) chama de saber-fazer.  Fez-se necessário considerar não apenas suas 

apropriações, mas os contextos de trabalho nos quais atuam e que podem favorecer ou não a 

adesão ao currículo proposto. 

Tendo em vista as intenções da proposta deste estudo, é essencial situá-las no que diz 

respeito à produção realizada nos últimos anos na área de Educação. Desse modo, a seguir, 

apresenta-se a inserção do estudo no campo educacional, retomando o levantamento 

bibliográfico realizado desde o início da elaboração do projeto de pesquisa. Os trabalhos mais 

próximos da temática foram citados e brevemente descritos no intuito de evidenciar as possíveis 

contribuições desta pesquisa ao âmbito educacional e o quadro com os principais trabalhos 

analisados consta nos apêndices. 

 

Inserção do estudo no campo educacional e suas contribuições 

Para realização deste levantamento, o período selecionado contemplou os anos de 2007 

até 2015, tendo em vista o recorte temporal em que as OCs foram implantadas na rede municipal 

de São Paulo e o tempo de realização da pesquisa. Foi consultado, primeiramente, o banco de 

teses e dissertações da FEUSP. Pesquisando as palavras-chave “orientações curriculares”, 

“currículo”, “saberes docentes”, “fases da carreira”, foram selecionados seis trabalhos entre 

teses e dissertações para análise. Em seguida, no banco de teses da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC) foi realizado o mesmo sistema de investigação por palavras-chave 

chegando-se à seleção de quatro trabalhos, em sua maioria dissertações na linha de pesquisa 

“currículo”. Dos artigos selecionados, parte foi obtida na Revista Educação e Pesquisa (2007, 

2011, 2014), depois das revistas Cadernos de Pesquisa (2012) e Revista Brasileira de Educação 

(2009), abordando a questão dos estudos sobre os saberes docentes, ciclos da carreira e papel 

do currículo para Educação Infantil. Os trabalhos que aqui se apresentam foram considerados 

mais próximos da temática desse estudo. Entre eles, uma tese de doutorado produzida na USP 

que apresenta o percurso de construção de um currículo para a Educação Infantil na rede de São 

Paulo que precede as OCs (currículo objeto do estudo aqui apresentado) contribuiu 

fundamentalmente para a análise das categorias elencadas pela leitura das OCs. 

No que diz respeito aos periódicos, destaca-se o artigo “As etapas da carreira docente 

e o processo de formação continuada de professores de Educação Física”, publicado na 

Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. Nesse texto Rossi & Hunger (2012) tratam 
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da questão dos ciclos de carreira de professores de Educação Física, por meio das histórias de 

vida, em que os professores narraram suas trajetórias, considerando a escola como espaço desse 

processo formativo. Outro trabalho a destacar, “Satisfação e situação profissional: um estudo 

com professores nos primeiros anos de carreira” (ALVES, AZEVEDO & GONÇALVES, 

2014), publicado na revista Educação e Pesquisa, investiga professores portugueses recém-

licenciados e depois de cinco anos de docência, no intuito de perceber suas expectativas quanto 

ao trabalho docente no início da carreira e num período de maior consolidação do trabalho. 

Entre teses e dissertações, a grande concentração da temática escolhida para nosso 

estudo se dá no período de 2008 a 2012, o que considero um marco temporal na implantação 

das OCs, coincidente aos primeiros registros sobre a temática: “O paradoxo das contribuições 

das orientações curriculares da prefeitura do município de São Paulo para a prática 

interdisciplinar” (SOARES, PUC, 2011);“A participação dos professores na construção dos 

documentos que compõem as Orientações curriculares e proposição de expectativas de 

aprendizagem da rede municipal de educação de São Paulo – gestão de 2005 a 2008” (SILVA, 

PUC, 2011); “Um retrato da aprendizagem em educação matemática: professoras dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental em processo de inovação curricular” (MOTTA, USP,2011). 

Especificamente sobre as OCs para a Educação Infantil, não foi encontrada nenhuma 

produção, o que se aproxima da temática são trabalhos sobre as OCs para o Ensino Fundamental 

e Médio e das disciplinas Matemática e Educação Física como vimos acima. Para a Educação 

Infantil, existem produções que tratam do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, como o artigo da Revista Educação e Pesquisa: “Experiências e observação: de 

Rousseau ao Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil” (BATISTA, 2011) e 

a dissertação “Inclusão escolar na pré-escola: o acesso ao currículo” (ANTUNES, USP, 

2008). 

Três trabalhos específicos sobre as OCs são brevemente descritos a seguir, pois abordam 

respectivamente: questões sobre a incorporação das OCs nas práticas pedagógicas dos 

professores; a participação de professores de uma determinada disciplina na construção das 

OCs e a categorização da história do currículo da Educação Infantil no município de São Paulo.  

A tese de doutorado “Um retrato da aprendizagem em educação matemática: 

professoras dos anos iniciais do ensino fundamental em processo de inovação curricular”, 

produzida por Motta (2011), aborda a adequação de professoras das séries iniciais de Ensino 

Fundamental aos processos de inovação curricular na rede municipal de São Paulo. Traz um 
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levantamento das reformas educativas ocorridas no Brasil nas duas últimas décadas, bem como 

da trajetória de profissionalização docente e a descrição das OCs. A metodologia utilizada para 

coleta de dados foi a história oral, por meio de relatos em entrevistas e os autores citados no 

trabalho são Tardif (2002), Lessard (2009), Nóvoa (2009), Libâneo (2006), Fiorentini (1998, 

2005, 2009) e Pimenta (1999, 2000, 2006).  

A dissertação de mestrado de Silva (2011), “A participação dos professores na 

construção dos documentos que compõem as ‘Orientações curriculares e proposição de 

expectativas de aprendizagem’ da rede municipal de educação de São Paulo – gestão de 2005 

a 2008” descreve a participação dos professores na construção das OCs para Educação Física. 

Foi constituído o grupo “referência” de professores de Educação Física que eram selecionados 

para as três etapas da elaboração do material, a primeira para escrita, a segunda para análise e 

a terceira para leitura.  

Já na tese de doutorado, “Subjetivação docente: A singularidade constituída na relação 

entre o professor e a escola” de Souza (2012) encontra-se um quadro com a trajetória curricular 

para Educação Infantil na cidade de São Paulo. No capítulo dedicado a esse estudo, encontram-

se as propostas curriculares, as concepções de infância e de professor em cada documento 

produzido ao longo da história. A autora explica que, de 1975 até 2004, as propostas 

curriculares para a Educação Infantil em São Paulo foram pensadas à luz das teorias de Jean 

Piaget, alimentando o planejamento das práticas pedagógicas dos professores. Grande parte 

desse recorte histórico também caracterizou a Educação Infantil como uma etapa preparatória 

para o Ensino Fundamental de maneira que as sugestões de atividades aos professores 

envolviam, por exemplo, o treino ortográfico e conteúdos para desenvolver a coordenação 

motora, com fins de auxiliar no processo de alfabetização do Ensino Fundamental.  

Em 2004, com a publicação dos documentos Orientação Normativa 01/2004 – 

Construindo um Regimento da Infância e Caderno Temático de Formação II – Educação 

Infantil: Construindo a Pedagogia da Infância no Município de São Paulo concluiu-se com a 

pesquisa uma mudança na concepção de infância e consequentemente de currículo e de papel 

do professor, influenciando as Orientações Curriculares (SÃO PAULO, 2007). Pela primeira 

vez, segundo Souza (2012), as contribuições da Sociologia da Infância, da História Cultural e 

da Antropologia se fizeram presentes na construção curricular da rede, considerando as 

particularidades desta etapa da educação sem fins preparatórios e privilegiando as diferentes 

áreas do conhecimento a explorar. 
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Entre os trabalhos levantados, dei ênfase às contribuições da tese de Souza (2012), pois 

permite a compreensão da construção de um currículo na Educação Infantil da rede municipal 

de São Paulo no decorrer da história até a elaboração das OCs, documento que esse estudo se 

dedica a descrever e analisar, como veremos mais adiante no primeiro capítulo. 

As inovações propostas nas OCs e a expectativa de adesão dos professores da rede de 

ensino por parte dos reformadores constituem as indagações iniciais, que considera os 

diferentes saberes e tempos de carreira dos professores como elementos desse processo. Desse 

modo, postas as produções apresentadas, que permeiam as questões dos saberes dos 

professores, dos tempos de carreira, das Orientações Curriculares, a problemática que 

apresento pode se legitimar como contribuição para a pesquisa em educação, ao propor a 

reflexão sobre as implicações no trabalho docente diante das mudanças educacionais propostas 

na implantação de um currículo. O estudo das prescrições oficiais ganha sentido ao trazer à 

pesquisa não só os dados documentais, mas os sujeitos atores do processo educativo. Sendo 

assim, o recorte que esse estudo faz procura estabelecer relações entre as temáticas: saberes 

docentes, tempos de carreira, reformas educacionais, currículo, Educação Infantil, presentes 

nos trabalhos mencionados, mas discutidos separadamente. 

A organização das próximas seções do trabalho segue com o Percurso metodológico 

para a constituição da pesquisa desenvolvida; o capítulo 2: Orientações Curriculares para 

Educação Infantil: da elaboração à implantação na rede, que descreve e categoriza as OCs e 

seus documentos subsequentes; o capítulo 3: Diferentes saberes, diferentes trajetórias e as 

apropriações diante dos imperativos de mudanças educacionais que traz a análise dos dados 

obtidos com as professoras e escolas participantes e, por fim, as Considerações finais. 
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CAPÍTULO 1: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

As questões que nortearam a realização da pesquisa foram: “como professoras que 

participaram dos cursos de formação para implantação das OCs percebem e expressam a 

compreensão do currículo e a sua incorporação nas práticas considerando as inovações 

pedagógicas propostas? De que modo o tempo de carreira e os saberes constituídos nas 

trajetórias profissionais e de vida seriam fatores a influenciar essas mudanças? Como as 

condições de trabalho influenciam as práticas dos professores e sua disposição para 

mudanças?”. Foram essas, portanto, as indagações que balizaram as opções metodológicas da 

pesquisa sobre as quais se discorrerá a seguir.  

Sendo assim, o desenvolvimento da pesquisa deu-se pela coleta e análise de dados em 

diferentes fontes. O primeiro passo foi realizar o levantamento bibliográfico situando a pesquisa 

no campo educacional e caracterizando o mapa conceitual do trabalho, em seguida deu-se a 

consulta às Orientações Curriculares e aos seus documentos subsequentes, as pautas de 

formação dos cursos e os Cadernos da Rede, descrevendo cada um deles e identificando eixos 

para categorias de análise, a saber: concepção de professor, concepção de infância, concepção 

de currículo e Organização dos tempos e espaços. As categorias de análise auxiliaram na 

compreensão das possíveis relações entre o que é esperado pelas inovações curriculares, o que 

chamo de ideal e as apropriações feitas pelas professoras que participaram da pesquisa, 

considerando a complexidade de suas trajetórias e dos contextos escolares em que trabalham – 

o real. 

Desse modo, os sujeitos da pesquisa contribuíram com dados coletados a partir de 

questionários, entrevistas, leitura de registros como cadernos de planejamento e observação de 

suas aulas, que ocorreu pela inserção da pesquisadora nas escolas em que atuam.  Nestes 

espaços a coleta de dados ocorreu com a leitura dos PPPs recentes, dos registros do horário de 

estudo (PEA) que permitiram a caracterização destes locais e a contextualização da dinâmica 

de trabalho das professoras participantes. Os próximos itens dedicam-se a descrição deste 

percurso de coleta dos dados distribuídos em: Caracterização dos documentos e fontes de 

análise, Os sujeitos da pesquisa e Inserção no espaço escolar. 
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1.1 Caracterização dos documentos e fontes de análise 

Para a caracterização das OCs, das pautas dos cursos e dos Cadernos da Rede, foi 

realizada uma breve contextualização da Educação Infantil de São Paulo, com as contribuições 

das pesquisas de Souza (2012) e Silva (2012), citando a trajetória desse nível de ensino desde 

os Parques Infantis e as proposições de trabalho com as crianças desde então. Também foram 

citados alguns documentos que precederam as OCs no âmbito nacional a partir da década de 

1990 e, que já indicavam a elaboração de currículos próprios aos municípios, sendo estes: 

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

(MEC/ COEDI, 1995), Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (MEC, 

1998) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (MEC, 1999). 

 No que concerne à caracterização das OCs, a primeira parte do documento cita temas 

como inclusão, cuidar e educar, projeto pedagógico, avaliação, currículo, espaço e tempo e, a 

segunda parte dedica-se à descrição da proposta curricular nas áreas do conhecimento que 

denomina “linguagens”, as quais são: experiências voltadas ao 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 e experiências 

com a expressividade das linguagens artísticas. 

A partir das linguagens privilegiadas nas OCs, a Secretaria Municipal de Educação 

promoveu cursos para os professores (entre os anos de 2010 e 2012) com o objetivo de ensinar 

como trabalhar com as crianças em cada área do conhecimento e, para a pesquisa desenvolvida, 

foram contempladas as linguagens corporal e artística, especificamente desta última, o teatro e 

as artes visuais. O critério deste recorte fundamenta-se na ideia de que por muito tempo as 

práticas na Educação Infantil foram “escolarizantes”, ou preparatórias para o Ensino 

Fundamental, como visto na tese de Souza (2012), citada do levantamento bibliográfico e, 

muitas vezes, o uso das linguagens artística e corporal era tomado como treino motor para o 

uso do lápis e do caderno ou para o ensino de um conteúdo (no caso do teatro), ou para 

apresentação em um evento (no caso da dança e do movimento). 

Prosseguindo a descrição dos documentos, as pautas desses cursos foram detalhadas, 

bem como a estrutura que seguiam, a carga horária e alguns conteúdos para exemplificar as 

ideias propostas. As temáticas oferecidas nos cursos eram: a) Narrativas infantis no jogo de faz 
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de conta; b) Leitura e reconto; c) A escuta ativa e a exploração musical; c) Um olhar para o 

desenho; d) Práticas teatrais; e) Jogar e brincar e f) O corpo e o movimento criativo. 

Na sequência dos cursos ministrados, a secretaria compilou os Cadernos da Rede que 

trazem relatos dos professores e dos formadores participantes sobre as experiências das 

atividades realizadas com as crianças e a organização deste material também está descrita neste 

capítulo. 

Com a descrição desses documentos foi elaborada uma planilha de categorização dos 

dados obtidos, que consta do Apêndice B, dividida em eixos temáticos analisados a partir do 

referencial teórico pertinente a cada temática e que também subsidiaram a análise dos dados 

obtidos nas escolas e com as professoras, no esforço de entrecruzar os dados desta pesquisa. 

O primeiro eixo analisado foi o papel do professor, cuja discussão se faz a partir do 

referencial de Tardif & Lessard (ano?). Considerando que as OCs centralizam as prescrições 

no trabalho do professor apresentando sua expectativa quanto ao desempenho desse 

profissional, dados para a análise foram compilados e organizados em um quadro com os 

principais objetivos e adjetivos atribuídos aos professores indicados no documento.  

O segundo eixo de análise foi a concepção de currículo, que se baseou nas questões: O 

que é currículo ou qual a concepção de currículo proposta nas OCs? Como se estrutura o 

currículo: o que e como se deve ensinar? O que se espera com esse modelo curricular? E para 

fundamentar a análise foram utilizados os trabalhos de Mercês & Galian (2013) e Sacristàn 

(2000). 

O terceiro eixo, concepção de infância, discute segundo o referencial de alguns autores 

da Sociologia da Infância como Qvortrup (2011), Sirotà (2001) e Campos & Cruz (2011), a 

ambiguidade presente no texto das OCs, especificamente a relacionada à temática “participação 

e escuta” das crianças, que centraliza as ações na figura do professor e ora afirma que a criança 

será um “futuro cidadão”, ora sujeito de direitos em tempo presente. O questionamento feito é 

como viabilizar ações na escola em que de fato haja participação das crianças inclusive na 

tomada de decisões, nas escolhas, na organização dos materiais, dos tempos e espaços.  

O último eixo apresentado, organização dos tempos e espaços, se dedica a análise destes 

dois temas individualmente e retoma a definição do tempo institucional e subjetivo a partir de 

Bondioli (2002). Trata também da organização do tempo escolar com a contribuição de 

Escolano (2000) e Barbosa (2006). Quanto ao espaço, os estudos de Frago & Escolano (2001) 

fundamentam a ideia do espaço que “educa” e contribuem para a compreensão não apenas da 
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questão do espaço posta nas OCs, mas dos espaços reais percebidos nas escolas onde foi 

realizada a pesquisa. 

 

1.2 Os sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa são três professoras de Educação Infantil, que trabalham em 

duas EMEIs da rede de São Paulo e foram selecionadas para realização dos questionários, das 

entrevistas e das observações atendendo aos seguintes critérios: 

 Atuarem como professoras de Educação Infantil de EMEIs (na introdução 

justifica-se o porquê da escolha desta etapa da Educação Infantil, que se 

diferencia da estrutura organizacional do CEI) da rede Municipal de São Paulo 

que participaram dos cursos de implantação das Orientações Curriculares 

ocorridos entre os anos de 2010 e 2012; 

 Diferenciarem-se nos tempos de carreira do magistério, estando no início, 

metade e final da carreira; 

 Apresentarem práticas inspiradoras evidenciadas durante a realização dos 

cursos, pois era notável entre os grupos de professoras participantes dos cursos 

relatos que se destacavam dos demais, especialmente no que diz respeito à 

compreensão da proposta das OCs; 

 Terem participado dos cursos de implementação das OCs, preferencialmente 

voltados às linguagens artísticas, considerando este um elemento desafiador para 

a Educação Infantil, (Souza, 2012). 

As professoras Sampaio e Galian (2013), ao discutirem a questão do currículo, também 

contribuíram para sustentar a opção por esta linha do trabalho, que buscou evidenciar práticas 

inspiradoras em Educação Infantil nas seguintes linguagens da expressividade da criança: 

movimento, dança, música, pintura e desenho.  

Ao fazerem referência à organização do tempo e dos conteúdos para a Educação Infantil, 

reforçam a importância de romper com a concepção escolarizada que valoriza atividades ditas 

de “concentração” em que as crianças são direcionadas a permanecerem sentadas por longos 

períodos, realizando atividades semelhantes às do Ensino Fundamental. A especificidade da 

Educação Infantil indica a importância de variar atividades que garantam o brincar, a 
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imaginação, a exploração do espaço e dos movimentos corporais e a expressão artística, como 

vemos na citação:  

...crianças pequenas conseguem manter a atenção concentrada por períodos 

curtos e sua atenção mais distendida ocupa períodos mais longos nas atividades 

lúdicas e criativas. Daí que não se pode andar mais rápido nas narrativas, nos 

momentos de fantasia, na alegria do brinquedo, nos contatos com a arte, na 

relação com as imagens de texto e outros materiais (SAMPAIO & GALIAN, 

2013, p. 209-210). 

 

Nessa perspectiva, esta pesquisa buscou captar as incorporações nas práticas cotidianas 

das professoras, aproximando-as desta concepção de trabalho na Educação Infantil. 

 

1.2.1 Questionário para obtenção de declarações informativas 

Postos os critérios para seleção dos sujeitos da pesquisa, o processo de coleta de dados 

com as professoras dividiu-se em diferentes etapas; a primeira foi por meio de um questionário 

que visava obter declarações informativas (BOURDIEU, 1997, p. 710) e, posteriormente, com 

a inserção da pesquisadora na escola, caracterizar o espaço escolar em consulta aos documentos 

como projeto político pedagógico (PPP), livros de registros dos estudos (livros de PEA- Projeto 

Especial de Ação), observação do espaço físico, consulta a semanários, cadernos de 

planejamento das professoras, entrevista e observação de uma aula. Foi encaminhada às 

professoras e às escolas a carta de autorização para a pesquisa informando que os nomes 

utilizados seriam fictícios, com exceção da professora Carol, que preferiu manter seu nome ao 

invés de usar um pseudônimo. 

No questionário aplicado às professoras3 constam questões que contemplam em breves 

relatos suas trajetórias de vida e de formação docente, a idade, o tempo de carreira e as 

experiências que possuem na docência, onde e quando estudaram, que cursos realizaram, se 

possuem ou não especialização, a realização de cursos ou contato com as linguagens 

apresentadas nas OCs, como a música, a dança, ou teatro, anteriores à formação da rede e que 

não necessariamente tenham sido realizados com fins de qualificação profissional, mas em 

outras situações e momentos da vida. Outros dados obtidos no questionário são os cursos de 

implantação das OCs que participaram, se mais de um, se concluíram ou não e por que tiveram 

interesse em participar dos cursos. Também são consideradas as escolas de ocupação atual e a 

                                                           
3 Vide apêndice A 
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dinâmica destas instituições, quantas classes, a opção de jornada e o horário de trabalho das 

professoras. 

Os dados obtidos nesse questionário estão organizados no quadro de caraterização dos 

sujeitos da pesquisa, como se vê abaixo, e a descrição dos relatos individuais, também obtidos 

no questionário, subsidiou a segunda etapa da pesquisa com as professoras – entrevistas, 

observações e inserção na escola- e a escrita dos próximos capítulos desta dissertação.  

 

Quadro 1- caraterização dos sujeitos da pesquisa 

 

É possível notar mediante as informações desse quadro que os tempos de carreira e idade 

das professoras se diferenciam, conforme esperado nos critérios de seleção, pois a professora 

Alice já possui 32 anos de docência, a professora Carolina, 17 anos e a professora Tatiana, 13 

anos. 

Se fosse utilizado como critério para a pesquisa todo o tempo de carreira no magistério, 

todas as professoras já teriam passado pela fase de experimentação (HUBERMAN, 1995) 

relativa ao início da docência, mas considerando o tempo de atuação na rede municipal de São 

Paulo (característica comum a todas e requisito para dar sentido à participação na pesquisa) há 

maior diversificação nos tempos de carreira.  

 Professora Alice Professora Carolina Professora Tatiana 

Idade 51 38 32 

Tempo de carreira 

no magistério 
32 17 13 

Tempo de carreira 

na rede de SP 
31 11 seis 

Instituição e ano de 

formação 

Pedagogia 

Faculdades Campos 

Salles/1989 

Pedagogia Faculdades 

Campos Salles/2009 

Pedagogia 

FMU/2005 

Horário de 

trabalho 
Manhã Tarde Intermediário 

Escola que atua nos 

últimos quatro anos 
Meu Quintal Criar e Aprender Criar e Aprender 

Cursos de 

implantação das 

OCs que realizou 

Narrativas Infantis e 

Práticas Teatrais 

O corpo e o movimento 

criativo e Um olhar 

para o desenho 

O corpo e o 

movimento criativo e 

A escuta ativa e a 

exploração musical 
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O tempo de carreira em uma determinada rede de ensino implica na construção de 

saberes específicos no âmbito institucional. Não apenas dominar o saber curricular (TARDIF, 

2001), mas uma linguagem peculiar que, para os professores novatos, pode parecer um dialeto 

de difícil compreensão. No decorrer deste trabalho, várias siglas são explicitadas e fazem parte 

do cotidiano dos profissionais da rede, como OCs, JEIF, JBD, DOT, CEI, EMEI e apropriar-se 

dessas nomenclaturas é um dos desafios dos professores iniciantes. 

As transições nas políticas educacionais que acompanham a história da educação 

pública também é parte do cenário em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos e, dessa forma, 

vale considerar que uma trajetória mais extensa na rede sugere maior contato com outras 

mudanças curriculares que ocorreram no decorrer de sua vida profissional. Por isso, ter um 

grupo em diferentes momentos da carreira docente na Educação Infantil de São Paulo trouxe 

grandes contribuições para compreender como essas professoras incorporaram em suas práticas 

as inovações propostas. 

Sendo assim, observamos que a professora Tatiana tem apenas seis anos na rede, de 

acordo com as fases da carreira de Huberman (1995) está no período de experimentação, 

enfrentando os desafios pertinentes ao início da carreira, e as professoras Carolina e Alice, nas 

fases de diversificação e serenidade, respectivamente, em que potencializam saber e 

experiência e têm mais segurança em tomar decisões acerca de seu trabalho e carreira. 

Dos cursos de implantação das OCs realizados pelas professoras, quase todos foram 

contemplados, apenas o curso Jogar e Brincar e Leitura e Reconto não foi realizado por 

nenhuma das professoras selecionadas para este estudo. O curso O corpo e o movimento criativo 

teve a participação de duas das três professoras, e A escuta ativa e a exploração musical, 

Práticas Teatrais, Um olhar para o desenho e Narrativas Infantis cada professora participou 

de um, contemplando a opção por discutir as incorporações das linguagens artísticas. 

Duas professoras trabalham na mesma escola, entretanto, nunca compartilharam turmas 

de alunos, o que seria uma possibilidade, pois a professora Tatiana trabalha no período 

intermediário no qual recebe as crianças do turno da tarde, período em que a professora Carolina 

trabalha. Considero o fato de estarem na mesma escola um elemento que não prejudicou o 

andamento da pesquisa, pois cada professora apontou elementos diversos que consideram 

representativos acerca das OCs, bem como as implicações no cotidiano do trabalho, haja vista 

os tempos de carreira, que influenciam na escolha pelo horário de trabalho e nas características 

deste período de atendimento às crianças. 
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Desde o aumento da carga horária de atendimento às crianças, na perspectiva do ensino 

integral, em que permanecem na escola por seis horas, o período de trabalho das professoras 

continuou por atuar em sala de aula por quatro horas. Isso significa que o turno da manhã para 

a criança compreende das 7h00 às 13h00 e o turno da tarde das 13h00 às 19h00. Porém, a 

professora da manhã fica até as 11h00 e das 11h00 às 15h00 uma outra professora assume a 

classe ficando com as crianças da manhã até a saída e a entrada da turma da tarde (das 11h00 

às 13h00 saída e das 13h00 às 15h00 entrada) até a chegada da professora que ficará das 15h00 

às 19h00 do turno da tarde. No caso desta pesquisa, a professora Tatiana trabalha no turno 

intermediário de atendimento às crianças. 

Esta característica da dinâmica do trabalho das professoras das EMEIs ocorre 

geralmente devido ao tempo de carreira no magistério e também influencia na escolha pelo 

horário de trabalho, pois as primeiras professoras da escala de atribuição podem escolher o 

horário e classe que preferirem e as últimas da escala o que lhes for possível. Em geral, as 

professoras com mais tempo de carreira optam pelo período da manhã e as com menor tempo 

o período intermediário.  

Outra característica pertinente aos tempos de carreira diz respeito à opção de jornada de 

trabalho das professoras. As três professoras que participaram da pesquisa fazem opção 

anualmente pela jornada de estudos (JEIF, com remuneração maior devido ao aumento do 

tempo de trabalho), porém a professora Tatiana, que tem menor tempo de carreira, nem sempre 

consegue uma classe atribuída, pois sua classificação para a escolha é inferior aos colegas da 

escola, o que no período da pesquisa significou ter ficado dois anos como professora em 

Complementação de Jornada (CJ ou substituta). 

 

1.2.2 Observações de práticas no espaço escolar 

Na segunda etapa de coleta de dados com as professoras foram agendados -

concomitantemente à permissão dos diretores das escolas para a realização da pesquisa nas 

unidades - momentos para consulta aos seus registros de planejamento. Nesses registros, foi 

possível identificar propostas de atividades que realizam com as crianças relacionadas às 

temáticas dos cursos que fizeram e, a partir dessa identificação, foi pedido que aplicassem uma 

atividade selecionada para compor a observação da pesquisa.  

 A observação compõe o quadro metodológico da pesquisa, pois analisar apenas as 

impressões das professoras por meio de seus relatos não era suficiente para conhecer suas 
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práticas em sala de aula. Assim, foram consultados seus registros e realizado acompanhamento 

de algumas aulas. Isto porque, além dos saberes adquiridos nos cursos de formação, “... a prática 

docente se aprende no exercício da prática docente propriamente dita” (SILVA, 2010, p.173). 

Foi agendada uma data para realização das observações e entrevistas de forma a otimizar 

o tempo, visto que o mesmo foi concedido dentro do horário de trabalho das professoras, 

ocorreram encontros no mesmo dia ou em dois dias diferentes. Dessa maneira, organizou-se a 

segunda etapa da pesquisa com as professoras da seguinte forma4: 

 A professora Alice, que possui maior tempo de carreira e atua no período da 

manhã, foi realizada a observação e em seguida (no mesmo dia) a entrevista; 

 A professora Carolina, que está na metade da carreira e atua no período 

vespertino, sofreu um acidente no período em que tomamos sua participação na 

pesquisa, portanto foi entrevistada em sua casa e quando retornou ao trabalho, 

agendamos a observação da aula; 

 A professora Tatiana, que tem menor tempo de carreira e atua no período 

intermediário, concedeu a entrevista em um dia e, em outro momento, a 

observação de sua aula com a turma que recebe às 13h00. 

Ao consultar o planejamento de atividades da professora Alice, foi questionada como 

inseria em seu trabalho atividades que remetessem ao aprendizado dos cursos, especialmente 

relacionado ao curso Práticas teatrais e a professora relatou que, apesar de não ter realizado 

ainda uma encenação com as crianças, contemplando todos os elementos do teatro (como palco, 

enredo, personagens e cenário), utiliza jogos teatrais aprendidos nos cursos, como 

representação de papéis, uso de objetos para construção de fantasias ou cenário para 

brincadeiras e, então, uma dessas propostas foi selecionada para ser observada na escola com a 

participação das crianças, a transformação dos objetos. 

A professora Carolina concedeu para consulta diversos cadernos de planejamento dos 

últimos cinco anos de seu trabalho e, entre esses cadernos, havia um portfólio elaborado na 

escola que trabalha como produto final de um ano de estudo do PEA, orientado pela 

Coordenadora Pedagógica daquela época (2013), cuja temática de estudo eram as artes visuais. 

                                                           
4Os roteiros para observação das aulas e entrevistas, a descrição das observações e transcrições das entrevistas, 

encontram-se na íntegra nos apêndices F ao K do trabalho. 
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Nesse período, Carolina já havia feito o curso das OCs, Um olhar para o desenho, com 

propostas de intervenções artísticas semelhantes do PEA de sua escola.  

 As professoras da escola que participaram do estudo compilaram atividades feitas 

durante oficinas que tinham a intenção de fazer com que vivenciassem propostas em artes, 

também possíveis de realizar com as crianças. A atividade selecionada para a observação foi a 

pintura de gelatina, que usa um material não convencional para pintura e possibilita diferentes 

experiências sensoriais. 

A professora Tatiana, que também participou em anos interpolados dos estudos da 

escola Criar e Aprender possui registros de atividades que vivenciou tanto nos cursos das OCs 

que fez, quanto no PEA de sua escola e, pensando na temática de um dos cursos que participou, 

O corpo e o movimento criativo, a atividade selecionada (proposta no PEA de sua escola) foi 

uma aula de Yoga para crianças. 

 

1.2.3 Entrevistas com as professoras  

No que concerne à elaboração, realização e transcrição das entrevistas, as contribuições 

de Pierre Bourdieu no capítulo “Compreender” do livro “A miséria do mundo” (1997) foram 

fundamentais. Nesse texto, o autor traz alguns conceitos sobre o uso da entrevista na pesquisa 

que considero reflexões bastante pertinentes acerca do papel do pesquisador e do pesquisado, 

sobre o esforço desse primeiro em minimizar os efeitos do que ele chama de violência simbólica 

ao fazer perguntas ou intervenções que podem vir a influenciar as respostas dos pesquisados.  

É importante considerar que as professoras mencionadas fazem parte de um universo do 

qual eu também participo. Conforme explicitei no início deste trabalho, tanto atuo como 

professora, quanto participei dos cursos de formação. Portanto, a familiaridade com os sujeitos 

poderia contribuir ou dificultar a coleta e principalmente a análise dos dados. Foi necessário ter 

o cuidado de exercitar a capacidade de colocar-me no lugar do outro, como me sentiria fazendo 

parte de uma pesquisa sobre minhas práticas pedagógicas, minha formação, sendo entrevistada 

por uma pesquisadora colega de trabalho. 

O objetivo das entrevistas foi dar voz às professoras no sentido de expressarem como e 

se incorporaram as proposições do currículo examinado, que implicações os cursos de formação 

tiveram em suas práticas e como esse processo se articula com a trajetória de construção de 

seus saberes ao longo da carreira e formação pessoal. Na dissertação de mestrado de Silva 
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(2012), cuja metodologia de pesquisa baseou-se em narrativas autobiográficas, a autora justifica 

a relevância de coletar dados por meio da trajetória formativa dos sujeitos:  

Ao explicar os elementos constitutivos das trajetórias de vida, como, quais 

relações existem entre a história pessoal e a história profissional? Onde e como 

me formei? O que aprendi? Podemos destacar os processos do sentido da história 

pessoal como apropriação da história profissional, que resultam na construção da 

identidade docente (...) Enquanto instrumento de investigação as narrativas de 

professores revelam as experiências, os significados, ou seja, permitem 

compreender uma cultura pessoal e as representações sociais (SILVA, 2012, 

p.44-46). 

 

 Tais contribuições são inspiradoras, pois ao narrarem suas experiências formativas, suas 

impressões sobre os cursos, seus enfrentamentos no cotidiano da escola e da dinâmica de 

trabalho, os relatos evidenciaram não apenas os saberes que as professoras têm, seja de sua 

formação ou da experiência, mas a identidade profissional que constituíram nos diferentes 

tempos de carreira e contextos escolares. Para Pollak (1992), “...há uma ligação estreita entre a 

memória e o sentimento de identidade”, pois a “memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade” (POLLAK, 1992, p. 204). 

E, ao trazerem à tona as incorporações dos saberes curriculares em suas práticas, 

retomarem os registros e experiências com as crianças, essas professoras ressignificam 

currículos e concepções sobre o papel do professor de Educação Infantil e sua identidade 

docente. Sendo assim, “...recuperar memórias significa rearticular os sentidos da identidade 

profissional docente e sistematizar as lembranças marcantes acerca do processo de ensino-

aprendizagem” (VICENTINI; SILVA & GILIOLI, 2006, p. 33). 

Desse modo, as questões norteadoras das entrevistas tiveram o objetivo de identificar: 

 O que as professoras consideram mais significativo em sua formação;  

 Que contribuições os cursos das OCs proporcionaram para ressignificação das 

práticas;  

 O que incorporaram em suas práticas, considerando as condições para isso; 

 O que consideram elementos facilitadores ou dificultadores para as inovações 

pedagógicas. 

Esses dados obtidos nas entrevistas com as professoras sobre as impressões que tiveram 

dos cursos e as implicações no processo de ressignificação de suas práticas pedagógicas – 

rupturas, continuidades e descontinuidades – e na adequação/adesão do currículo pelo acesso a 
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novos saberes e possíveis apropriações estão organizados em um quadro, no qual as palavras e 

expressões-chave identificadas foram categorizadas e analisadas no terceiro capítulo.  

Depois de realizar as entrevistas ocorreu o processo de transcrição no movimento que 

para Bourdieu é um processo de reescrever, ou seja, passar do oral para o escrito, que é uma 

tarefa delicada, visto as perdas que se tem neste processo, das expressões gestuais, da entonação 

da voz etc., como vemos ao tratar das infidelidades cometidas nesse processo: 

Assim, transcrever é necessariamente escrever, no sentido de reescrever, 

como a passagem do escrito para o oral que o teatro faz, a passagem do oral 

ao escrito impõe, com a mudança de base, infidelidades que são sem dúvida a 

condição de uma verdadeira fidelidade. (BOURDIEU, 1997, p. 710) 

 

Da mesma maneira, a análise e categorização dos dados obtidos pelas entrevistas e 

observação também precisaram de um cuidado com as representações que tenho enquanto 

pesquisadora. A expectativa com a escrita desta dissertação é ter contemplado as questões 

iniciais, mas também ter dado voz às professoras respeitando suas opiniões, trajetórias, 

experiências, evidenciando o que a rede de ensino tem de inspirador enquanto papel do 

professor, ainda que diante da riqueza dos dados, no momento de transcrevê-los e analisá-los, 

ocorram perdas. 

 

1.3 Inserção no espaço escolar  

Com o objetivo de compreender em que medida os contextos e condições de trabalho 

influenciam as práticas das professoras foram contatadas as escolas onde atuam as professoras. 

Estas escolas pertencem a uma Diretoria Regional de Educação (DRE) inserida na região norte 

da cidade, com unidades situadas tanto em bairros mais próximos ao centro quanto periféricos. 

Essa DRE conta com 118 escolas de Educação Infantil, sendo 38 Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEIs) e 80 Centros de Educação Infantil (CEIs), destes 24 diretos, 21 

indiretos e 35 conveniados, dos quais fazem parte do universo da pesquisa as professoras das 

EMEIs. Uma característica peculiar dessas escolas nas quais ocorreu a pesquisa é se 

diferenciarem das outras escolas da rede pelo número de classes que têm; são três classes por 

período de aulas e na rede municipal, em geral, esse número varia de cinco a sete classes. 

No momento de implantação dos cursos de formação das OCs para toda a rede, iniciada 

em 2009 - Percursos de aprendizagem na Educação Infantil - cujo foco eram as diferentes 

linguagens (áreas do conhecimento), a Divisão de Orientação Técnica Pedagógica para 
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Educação Infantil (DOT-P) dessa DRE oferecia cursos relacionados à temática e muitas escolas, 

inclusive de Educação Infantil, tinham projetos pedagógicos com o tema “ler e escrever”. A 

ênfase dada a esta área do conhecimento demonstrava a lacuna na divulgação de um currículo 

que valorizasse as diferentes linguagens e deu espaço para, em 2010, serem oferecidos os cursos 

referentes às OCs. O primeiro deles foi “Narrativas infantis no jogo de faz de conta” e, dando 

sequência, as demais linguagens: dança teatro, desenho e música. A cada semestre, duas 

linguagens eram oferecidas, em dois horários diferentes (manhã ou tarde), dividindo em dois 

grupos, um período para professores de CEI e outro de EMEI.  

Para a coleta de dados nas escolas foi agendada com a equipe gestora das unidades 

momentos para consulta ao PPP e livros de PEA, que forneceram dados para a caracterização 

destas escolas e para a compreensão da dinâmica destas instituições. Informações como a 

localidade, a arquitetura, os espaços e tempos destinados às crianças, os projetos educativos, 

elucidaram as condições de trabalho das professoras participantes da pesquisa e a complexidade 

das apropriações das inovações curriculares advindas das OCs. 

Esse período de consulta aos registros das professoras e das escolas foi acompanhado 

pelas Coordenadoras Pedagógicas das duas escolas que gentilmente cederam os livros, tiraram 

dúvidas e preencheram o quadro de caracterização das transições na gestão e nas temáticas de 

formação das escolas, como veremos abaixo5 nos quadros que se referem às escolas Meu quintal 

e Criar e aprender: 

Quadro 2- Dados de caracterização da escola (transições na gestão da escola e títulos de 

temática para formação docente) - EMEI Meu Quintal 

 

                                                           
5 Os nomes dos gestores utilizados nos quadros são fictícios. 

Ano Diretor Coordenador Pedagógico Título do PEA 

2011 
Nome: Clelia 

Efetivo: sim (   ) não ( x  ) 

Nome: Mariana 

Efetivo: sim (   ) não ( x  ) 

Do raciocínio lógico à leitura 

de mundo 

2012 
Nome: Elisa 

Efetivo: sim (   ) não (  x ) 

Nome: Mariana 

Efetivo: sim (   ) não ( x  ) 

Explorar o mundo pelo 

movimento 

2013 
Nome: Lurdes 

Efetivo: sim ( x  ) não (   ) 

Nome: Leila 

Efetivo: sim (   ) não ( x  ) 

Explorar o mundo pelo 

movimento 

2014 
Nome: Sandra 

Efetivo: sim (   ) não ( x ) 

Nome: Leila  

Efetivo: sim (   ) não ( x ) 

As diferentes linguagens na 

Educação Infantil 
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Nos últimos anos na escola Meu Quintal as temáticas de estudos no PEA se 

aproximavam da proposta curricular das OCs, como se percebe nas temáticas em negrito. Nos 

quatro primeiros anos dizia respeito aos campos de experiências identificados nas OCs e, 

atualmente, os estudos têm enfoque na avaliação, temática relacionada ao currículo que está em 

vigor no município atualmente, a Orientação Normativa nº 01/13 (São Paulo, 2013) que privilegia o 

tema avaliação. Na Escola Criar e Aprender, como se vê abaixo, nos quatro anos em que tiveram 

a mesma Coordenadora Pedagógica, os estudos permearam as diferentes linguagens, com 

ênfase nas artes e no último ano, o foco era o planejamento. 

 

Quadro 3- Dados de caracterização da escola (transições na gestão da escola e títulos de 

temática para formação docente) - EMEI Criar e Aprender 

A elaboração destes quadros teve o objetivo de otimizar as informações dos PPPs dos 

últimos anos, pois nem todos estavam acessíveis nas escolas. Foram analisados na EMEI Meu 

Quintal os documentos de 2012 e de 2015 e na EMEI Criar e Aprender os PPPs de 2014 e 

2015, disponibilizados de forma impressa e por e-mail. As informações identificadas nos 

quadros apontam as transições da gestão escolar e os possíveis impactos nas mudanças de 

2015 
Nome: Michel 

Efetivo: sim (  x ) não (   ) 

Nome: Vera 

Efetivo: sim ( x  ) não (   ) 

A avaliação como um 

processo à luz da história 

da Educação Infantil 

Ano Diretor Coordenador Pedagógico Título do PEA 

2011 
Nome: Dalva 

Efetivo: sim ( x ) não ( ) 

Nome: Keila 

Efetivo: sim ( x ) não (   ) 

“O mundo encantado da música 

e da brincadeira na educação 

infantil.” 

2012 
Nome: Dalva 

Efetivo: sim (x) não (  ) 

Nome: Keila 

Efetivo: sim ( x  ) não (   ) 

“Projeto de formação 

permanente: um olhar reflexivo 

sobre as orientações curriculares 

–expectativas de aprendizagens  

e a prática docente” 

2013 
Nome: Janaína 

Efetivo: sim ( x ) não ( ) 

Nome: Keila 

Efetivo: sim ( x) não (   ) 

“Arte, música e movimento: 

construindo e vivenciando 

repertório para o 

desenvolvimento sensório 

infantil” 

2014 
Nome: Janaína 

Efetivo: sim ( x ) não ( ) 

Nome: Keila 

Efetivo: sim ( x ) não (   ) 

“Arte, música, movimento e 

mídia: construindo e vivenciando 

repertório para o 

desenvolvimento sensório 

infantil” 

2015 
Nome: Janaína 

Efetivo: sim (x) não (   ) 

Nome: Camila 

Efetivo: sim ( x ) não (   ) 

“O fazer do professor 

embasando as discussões e 

planejamento de propostas 

significativas aos alunos” 
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concepções pedagógicas, como se observa nas temáticas de estudo organizada pelas 

Coordenadoras Pedagógicas para a formação dos professores. 

Outros dados obtidos nas visitas às escolas e na leitura dos documentos estão 

categorizados em roteiros de observação6 nos quais foram registradas informações sobre a 

caracterização das escolas, indicando: o ano de fundação, localização, horário de 

funcionamento, número de turmas, quantidade de funcionários e alunos, descrição do espaço 

físico e materiais disponíveis, concepção de Educação Infantil e das linguagens voltadas às 

expressões artísticas, objeto da pesquisa (). 

A elaboração do roteiro de pesquisa nas escolas e sua análise foram baseadas nas 

contribuições de Nóvoa (1995) e Frago & Escolano (2001) na perspectiva das culturas 

escolares. Para Frago & Escolano (2001): “O espaço não é neutro. Sempre educa” (2001, p.75), 

ou seja, ao adentrar o espaço escolar, observar seus elementos e descrevê-los, há a possibilidade 

da compreensão dos diversos fatores que podem influenciar no trabalho do professor e nas 

aprendizagens das crianças. 

Em “Para uma análise das instituições escolares”, a síntese de alguns elementos 

apontados no texto de Nóvoa (1995) nortearam o olhar para a escola, como vemos a seguir: 

 

Quadro 4 - Eixo de análise do PPP (características organizacionais das escolas) 
 

 

 a estrutura física da escola: dimensão da escola, recursos materiais, números de turmas, 

edifício escolar, organização dos espaços, etc.; 

 a estrutura administrativa da escola: gestão, direção, controle, inspeção, tomada de 

decisão, pessoal docente, pessoal auxiliar, participação das comunidades, relação com as 

autoridades centrais e locais, etc.; 

 a estrutura social da escola: relação entre alunos, professores e funcionários, 

responsabilização e participação dos pais, democracia interna, cultura organizacional da 

escola, clima social, etc (NÓVOA, 1995, p. 25). 

 

Nos capítulos dedicados à análise dos dados obtidos com as professoras e nas escolas 

que atuam há maior detalhamento dessas instituições e, a justificativa para os nomes adotados 

para essas EMEIs. Entende-se, “nesta perspectiva, o olhar centrado nas organizações escolares 

                                                           
6 Vide apêndices C e D. 
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não deve servir para excluir, mas antes para contextualizar todas as instâncias e dimensões 

presentes no ato educativo” (NÓVOA, 1995, p. 20). 

O próximo capítulo dedica-se à descrição e análise das OCs e dos demais documentos 

que complementam o currículo, as pautas dos cursos Percursos de aprendizagens e os Cadernos 

da rede, que permitiram identificar e realizar a análise das seguintes categorias identificadas 

nas OCs: papel do professor, concepção currículo, concepção de infância e organização dos 

tempos e espaços. 
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CAPÍTULO 2 – ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL:  

DA ELABORAÇÃO À IMPLANTAÇÃO NA REDE 

  

Este capítulo dedica-se à breve contextualização da Educação Infantil e das prescrições 

curriculares presentes em sua história na cidade de São Paulo, bem como na descrição e análise 

dos seguintes documentos: das OCs, das pautas dos cursos de formação A Rede em rede: 

Percursos de aprendizagens na Educação Infantil e dos Cadernos da Rede. A leitura das OCs 

e dos documentos que foram produzidos em sequência possibilitou não apenas a descrição de 

cada um, mas por meio da leitura mais atenta, especificamente das OCs, constituir categorias 

para análise por eixos temáticos, a saber: papel do professor, concepção de infância, concepção 

de currículo e organização dos tempos e espaços7. 

 As OCs fazem parte de uma construção histórica do currículo para a Educação Infantil 

na cidade de São Paulo que conta com outras publicações precedentes e que marcam as 

transições nas concepções de Educação Infantil, infância, currículo e papel do professor, 

conforme se depreende da análise. Para fundamentar esta análise e situar as OCs nessa linha do 

tempo curricular, dois trabalhos recentes contribuíram para a breve síntese que assim se 

apresenta. Trata-se da dissertação de Silva (2012) apresentada à UNESP sobre os Parques 

Infantis e os CEUs (Centro Educacional Unificado) e da tese de Souza (2012), apresentada na 

Faculdade de Educação da USP e já citada anteriormente, que faz um estudo sobre a trajetória 

curricular na Educação Infantil de São Paulo. 

No trabalho de Silva (2012), a autora traz um panorama político, cultural e ideológico 

do modelo proposto por Mário de Andrade com a construção dos Parques Infantis (PIs). Os PIs 

surgiram em 1935 com o objetivo de atender filhos de operários em sua maioria descendentes 

de imigrantes europeus residentes em São Paulo. Atendiam crianças maiores de três anos até os 

doze anos em períodos de cinco a dez horas. A preocupação com a criação destes espaços era 

oferecer atividades que valorizassem a brincadeira, o jogo, o desenho e a pintura, tendo a 

criança como centro das atividades. 

Mário de Andrade criou os Parques Infantis e foi pioneiro em dar garantia de direito 

à educação às crianças em fase anterior à escolar, inaugurando o que seria posteriormente 

                                                           
7A planilha com os dados categorizados consta na íntegra no Apêndice B do trabalho.  
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chamado de rede municipal de escolas de Educação Infantil para crianças menores de sete 

anos. Observa-se no trabalho de Silva (2012) um pouco do que se propunha nos PIs: 

Os PIs tinham preocupações relacionadas à nacionalidade das crianças. 

Pretendia-se resgatar a identidade cultural brasileira. Para Mário, a criança 

é portadora de tradições culturais. As instrutoras eram motivadas a 

conhecer os hábitos culturais das crianças dos Parques, a desenvolver 

atividades que privilegiassem a cultura popular brasileira, através das 

músicas, das histórias, dos jogos e das brincadeiras populares no sentido de 

construir uma identidade cultural brasileira (SILVA, 2012. p.75-76). 

 

Na análise de Souza (2012), os PIs tinham a criança como produtora de cultura e o 

papel da instituição e dos profissionais que nela atuassem deveria ser o de promover ações 

que valorizassem a cultura, como vemos na citação do trabalho de Silva (2012). 

Durante 40 anos, os PIs tiveram uma ampliação no atendimento iniciada com três 

unidades e se estendendo ao longo do tempo. Em 1975, um documento publicado no diário 

oficial da cidade afirmou a relevância do trabalho realizado, porém salientava a necessidade 

de preparar as crianças pequenas para a escola regular, nomeando os PIs, então, como 

“Escolas Municipais de Educação Infantil” (EMEIs), com a justificativa: “sabe-se que a 

habilidade do uso dos dedos das mãos e dos pulsos é pré-requisito para a escrita” (SP, 1975a, 

p.9 apud SOUZA, 2012) marcando um período que se estendeu por mais de quinze anos com 

prescrições curriculares que enfatizavam a preparação para a alfabetização. 

Nos anos de 1980 foram publicados documentos com um rol de atividades que 

ensinavam aos professores atividades de treino ortográfico e, a ideia de partir do “mais 

simples para o mais complexo” se propagou assim como a oferta de vagas dando acesso às 

crianças de quatro a seis anos nas EMEIs, em paralelo com a ampliação do atendimento em 

creches que ainda não fazia parte da Secretaria de Educação. 

Posteriormente, na década de 1990, houve a reorganização curricular que 

compreendia o currículo como “tudo o que acontece na escola” (SÃO PAULO, 1989), 

orientando as escolas que elaborassem seu próprio projeto educativo por meio do PPP 

(projeto político pedagógico) em uma construção coletiva entre os sujeitos que compõem o 

contexto escolar. 

Em 1995, uma nova proposta foi implementada baseada em teorias 

desenvolvimentistas que focavam na criança individualmente e não em grupos de crianças e, 

mais uma vez, prescrições de atividades foram oferecidas e distribuídas nas áreas do 
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conhecimento. Apesar de ter ocorrido desde o currículo anterior a tentativa de um 

rompimento com a escolarização da Educação Infantil, a fundamentação teórica não havia 

superado nesta proposta a ideia de criança universal, presente nos estudos sobre o 

desenvolvimento infantil, ou seja, de que em cada fase do desenvolvimento, a criança deve 

aprender determinados conceitos revelando, assim, possíveis dificuldades na aprendizagem 

daqueles que não correspondessem às expectativas propostas. 

Em 2001, com a inclusão da creche na Educação Infantil, sob a nomenclatura de CEI 

no caso da cidade de São Paulo, parte do currículo proposto deu-se em promover a superação 

da dicotomia cuidar e educar, visto que na história da Educação Infantil, cuidar destinava-se 

à creche e educar no sentido de escolarizar à EMEI (ainda que em todas as propostas 

curriculares a ênfase fosse a escolarização, o cuidar sempre foi uma preocupação, porém 

secundária). Nesta gestão municipal, o documento “Caderno temático de formação II – 

Educação Infantil, Construindo a pedagogia da infância no município de São Paulo” (SME/ 

SP, 2004) teve em seu referencial teórico a perspectiva da sociologia da infância que 

compreende as crianças como produtoras de culturas nas interações e, portanto, a ênfase volta 

a ser as experiências significativas que as crianças deveriam ter na escola (tal como proposto 

inicialmente nos PIs), denominado “Pedagogia da Infância”. 

Por fim, em 2006, os documentos Tempos e Espaços para as infâncias e suas 

linguagens nos CEIs, creches e EMEIs da cidade de São Paulo e São Paulo é uma escola: 

Manual de brincadeiras (SÃO PAULO, SME/DOT, 2006) foram publicados precedendo as 

OCs, que foram elaboradas a partir desses primeiros, cuja descrição cuidadosa é objeto deste 

estudo.  

O que se percebe nas OCs comparando-a às demais propostas curriculares são 

continuidades no que diz respeito às prescrições de atividades e a centralidade no trabalho 

do professor, como será melhor discutido na análise do eixo papel do professor. Percebem-

se também algumas rupturas nos modelos então implantados na rede, de modo que, apesar 

de prescritivo e baseado em áreas do conhecimento, não faz uso destas áreas em função do 

treino para alfabetização, mas segundo sua perspectiva, as linguagens devem ser asseguradas 

às crianças com o fim de garantir as especificidades da infância. 
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2.1 Orientações Curriculares (2007): expectativas de aprendizagens e orientações 

didáticas para Educação Infantil  

As Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações didáticas 

para Educação Infantil (SÃO PAULO, 2007) faz parte de um conjunto de documentos 

publicados pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo produzido para os 

diferentes segmentos de ensino da rede: Educação Infantil (objeto deste trabalho), os ciclos do 

Ensino Fundamental, Educação Inclusiva e Educação de Jovens e Adultos. 

Na carta de apresentação das OCs salienta-se que o documento foi elaborado, em 

primeiro momento, por um grupo de especialistas de diferentes áreas do conhecimento, gestores 

de educação, por parcerias com organizações não governamentais e universidades. 

Posteriormente, foi apresentado a supervisores, representantes de educadores da rede e equipe 

técnica para leitura crítica do material. 

O esforço em compilar as OCs está inserido numa produção elaborada nas últimas três 

décadas, relacionadas às diretrizes e metas de qualidade para Educação Infantil no Brasil, desde 

o movimento de luta pela ampliação do direito à educação de crianças de 0 a 6 anos. Na 

introdução das OCs há uma breve descrição dessa trajetória histórica que teve como marco a 

inclusão da creche no sistema de ensino, pela Constituição Federal de 1988, tornando-se com a 

então pré-escola, Educação Infantil. E no caso específico da cidade de São Paulo, a inclusão 

deu-se com a publicação da Deliberação 01/99 do Conselho Municipal de Educação (SME/São 

Paulo, 1999).  

Os documentos curriculares nacionais publicados anteriormente fundamentaram a 

elaboração das OCs. Em 1995, foi publicado o documento “Critérios para um atendimento em 

creches que respeite os direitos fundamentais das crianças” pelo COEDI (Coordenação Geral 

de Educação Infantil-MEC), organizado pela Fundação Carlos Chagas. Em 1998, o Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) publicou o Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil (RCNEI). O Referencial contempla as diferentes áreas do conhecimento e é um dos 

documentos mais conhecidos nas redes de ensino do país, o qual os professores têm mais 

contato e apresenta orientações didáticas, objetivos e algumas situações que podem acontecer 

nos tempos e espaços das escolas de Educação Infantil. A estrutura das OCs se assemelha ao 

RCNEI, visto que o objetivo com esta publicação era de que os municípios organizassem seus 

próprios planos curriculares. 
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Em 1999, o Conselho Nacional de Educação publicou um documento normativo, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI-CNE/1999), com fins de 

orientar as práticas pedagógicas, enfatizando ações que articulassem cuidar e educar de forma 

integrada e que valorizasse os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e 

sociais da criança, compreendendo-a como um ser integral. Esse documento também orientou 

que as atividades articulassem as diferentes áreas do conhecimento e que fossem divididas em 

atividades livres ou estruturadas, de maneira a promover o aprendizado das crianças desta faixa 

etária. 

Depois da breve linha do tempo de publicações com prescrições para Educação Infantil 

no país, as OCs seguem apresentando a sua proposta para o trabalho pedagógico, tanto para as 

escolas que têm seu projeto pedagógico próprio, quanto para o trabalho do professor, que como 

consta diversas vezes no documento, é aquele que deve mediar as situações de aprendizagem 

das crianças, sejam elas de cuidar ou educar, assim explicitado nas OCs: 

Compreende-se hoje que cuidar da criança é atender suas necessidades físicas 

oferecendo-lhe condições de se sentir confortável em relação ao sono, à fome, 

à sede, à higiene, à dor, etc. Mas não apenas isto. Cuidar inclui acolher, 

garantir a segurança e alimentar a curiosidade e expressividade infantis. Nesse 

sentido, cuidar é educar, dar condições para as crianças explorarem o ambiente 

e construírem sentidos pessoais, à medida que vão se constituindo como 

sujeitos e se apropriando de modo único das formas culturais de agir, sentir e 

pensar. Inclui ter sensibilidade e delicadeza, sempre que necessário, além de 

cuidados especiais conforme as necessidades de cada criança. Portanto, cuidar 

e educar são dimensões indissociáveis de todas as ações do educador (OCs, 

2007, p. 19). 

 

O documento (OCs) trata, ainda que brevemente, de questões como o desenvolvimento 

da criança, inclusão e diversidade, parceria com as famílias e papel do professor. Segue 

trazendo as concepções de projeto pedagógico, currículo e avaliação sob o aporte teórico: 

Haddad, 1991; Junqueira Filho, 2006; Kramer, 1997; Oliveira, 2002 e Rosseti-Ferreira, 19988. 

Entende o projeto pedagógico como o “plano orientador das ações da instituição” que deve 

conter a concepção de criança e de aprendizagem, metas para o desenvolvimento das crianças 

                                                           
8 Haddad, L. A creche em busca de identidade: perspectivas e conflitos na construção de um projeto 

educativo. São Paulo, Loyola, 1991. 

Junqueira Filho, G. A. Linguagens geradoras: seleção e articulação de conteúdos em educação infantil. Porto 

Alegre, Mediação, 2006. 

Kramer, S. Propostas pedagógicas ou curriculares: subsídios para uma leitura crítica. Revista Educação e 

Sociedade 18 (60): 15-35, dez, 1997. 

Oliveira, Z. R. M. de. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo, Cortez, 2002. 

Rosseti-Ferreira, M. C. et alii. Os fazeres na Educação Infantil. São Paulo, Cortez, 1998. 
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e deve ser elaborado por toda comunidade escolar, seja funcionários, pais e crianças. O 

currículo é representado pelo “conjunto de experiências, atividades e interações disponíveis no 

cotidiano da unidade educacional e que promove as aprendizagens das crianças” (OCs, 2007 p. 

26). E por avaliação entende-se como o “acompanhamento do desenvolvimento” das crianças. 

Não tem fins de promoção ou comparação entre pares, mas é instrumento de “reflexão sobre a 

prática pedagógica” (OCs, 2007, p. 28). 

  Finaliza-se a primeira parte do documento tratando de dois aspectos que são essenciais 

quando se pensa em educação infantil: espaço e tempo. Propondo que os espaços devem ser 

organizados, acolhedores, funcionais e o tempo deve ser bem estruturado e planejado de modo 

que as crianças tenham atividades permanentes, que se repetem diariamente (como as refeições 

ou brincadeiras) e atividades que envolvam o projeto educativo da escola, que podem ser 

estruturadas ou livres. 

Sobre o espaço: 

Os professores e a equipe educativa necessitam pensar como o espaço deve 

ser estruturado para acolher as experiências de aprendizagens que eles avaliam 

serem promotoras do desenvolvimento das crianças. Para tanto eles têm que 

definir alguns critérios de qualidade para ele- ser aconchegante e acolhedor, 

acessível a crianças e adultos com locomoção limitada, estimulante, seguro, 

asseado, organizado, bonito, por exemplo- e avaliar se o mesmo colabora para 

o alcance das metas visadas por seu projeto pedagógico (OCs, 2007, p. 33). 

Sobre o tempo: 

O tempo de aprender é tempo para realizar ou aguardar algo, para rever e para 

planejar. Pensar no tempo como aspecto integrante do planejamento didático 

é aceitá-lo como ocasião para as crianças viverem dois movimentos 

fundamentais, o de repetição do que sabem, conhecem, dominam, e o de 

contato com a novidade, novas atividades, novos espaços. (OCs, 2007, p. 35) 

 

Esses dois elementos destacados são eixos que compõem categorias de análise para esta 

pesquisa, como veremos mais adiante neste capítulo e nos dados obtidos nas escolas e com as 

professoras, apresentados nos capítulos posteriores. 

No segundo momento do documento, iniciam-se as orientações de acordo com o que 

denomina linguagens, áreas do conhecimento que devem ser contempladas na Educação 

Infantil. O documento apresenta orientações didáticas e sugestões de atividades para o professor 

dentro de cada linguagem, classificando os grupos por idade. As linguagens que o documento 

apresenta estão reunidas em campos de experiências (OCs, p.42), das quais as crianças devem 
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se apropriar e ressignificar e que devem ser propostas de forma articulada em vivências no 

cotidiano escolar. São elas: 

 a) Experiências voltadas ao cuidado de si, do outro, do ambiente; 

 b) Experiências de brincar e imaginar; 

 c) Experiências de exploração da linguagem corporal; 

 d) Experiências de exploração da linguagem verbal; 

 e) Experiências de exploração da natureza e da cultura; 

 f) Experiências de apropriação do conhecimento matemático; 

 g) Experiências com a expressividade das linguagens artísticas. 

  

As OCs, enquanto material impresso disponibilizado às escolas e seus agentes (gestores 

e professores), foi apresentado por meio de cursos de formação para os professores na tentativa 

de dar sentido às orientações prescritas, como veremos no próximo item. 

 

2.2 Percursos de aprendizagens na Educação Infantil 

Para efetivar a implantação das orientações, a Secretaria Municipal de Educação 

promoveu cursos para Coordenadores Pedagógicos desde o ano de 2006 (Programa A Rede em 

rede) e para professores (Percursos de aprendizagens na Educação Infantil) entre os anos de  

2010 a 2012, tendo como objetivo também levar as discussões para as escolas nos espaços de 

formação e estudo: reuniões pedagógicas (bimestrais, que agrupa todos os professores de uma 

escola) e encontros diários no contra turno das aulas (na JEIF, já mencionado anteriormente). 

A participação dos professores nesses cursos era facultativa e condicionada ao número 

de vagas distribuídas por escola, em geral uma ou duas por linguagem e os professores que 

manifestassem interesse deveriam ser sorteados ou escolhidos pelo diretor. A oferta dos cursos 

acontecia nos horários correspondentes ao de trabalho dos professores dos CEIs e EMEIs para 

que garantissem a dispensa do ponto, desde que a escola dispusesse de um professor substituto 

para assumir as aulas nos dias de curso. Participando das formações e cumprindo os critérios 

avaliativos – frequência em todos os encontros, realização e entrega dos trabalhos pessoais e 

avaliação virtual - os professores recebiam uma pontuação que poderia ser utilizada em 

progressões na carreira. 

Segundo o documento elaborado após a realização dos cursos, os Cadernos da Rede: 

formação de professores, os objetivos da formação estão expressos da seguinte maneira:  
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Com relação à formação de professores, desde 2009 assumimos os seguintes 

objetivos: criar referências para a organização de rotinas pedagógicas; ampliar 

a qualidade das vivências dos tempos e espaços nas Unidades de Educação 

Infantil; produzir material de referência para educadores. (Carta ao professor, 

introdução dos Cadernos da Rede, 2010). 

 

Para contemplar os objetivos postos na citação acima, a formação para professores 

“Percursos de aprendizagens na educação infantil” foi ministrada por formadores contratados 

pela secretaria entre eles alguns que fizeram parte da assessoria de elaboração do material e 

tiveram caráter itinerante, de modo que a cada semestre as diretorias regionais de educação 

oferecessem um ou dois temas, ou uma das linguagens, experiências de aprendizagens descritas 

nas orientações curriculares, sendo elas: 

a) Narrativas infantis no jogo de faz de conta; 

b) Leitura e reconto; 

c) A escuta ativa e a exploração musical; 

d) Um olhar para o desenho; 

e) Práticas teatrais; 

f) Jogar e brincar; 

g) O corpo e o movimento criativo. 
 

A abordagem desses cursos buscava articular teoria e prática, de maneira que, a cada 

encontro, os professores tivessem uma definição sobre os conteúdos da linguagem referente ao 

curso e planejassem, aplicassem, registrassem e compartilhassem com o grupo de formação 

uma atividade realizada com as crianças, como consta na pauta inicial dos cursos: 

...enfocamos nos cursos os conteúdos específicos das linguagens a fim de criar 

situações bastante contextualizadas. Por meio de orientação, planejamento, 

desenvolvimento, avaliação e análise de quatro atividades, vamos aprofundar 

o conhecimento sobre o que as crianças podem aprender acerca das linguagens 

e o que os professores precisam assegurar a elas. O desafio do curso é criar 

condições para que as crianças possam aproveitar as possibilidades de 

expressão, avançando cada vez mais em suas aprendizagens. (Carta de 

apresentação dos cursos Percursos de aprendizagens na educação infantil, 

DOT/SME, 2011). 

 

A estrutura dos cursos seguia uma pauta apresentada pelo formador e era distribuída aos 

professores participantes. No primeiro encontro, para todas as linguagens, era apresentado o 

modelo de planejamento que está inserido nas OCs, que se divide em quatro modalidades: 

atividades permanentes, sequência de atividades, projetos e atividades pontuais. Conforme 
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orientação da pauta, o foco dos cursos era o planejamento autônomo de uma das modalidades 

apresentadas.  O objetivo era incentivar o planejamento como fator essencial no trabalho do 

professor, conforme é possível perceber no trecho abaixo: 

Nesse curso, não vamos estudar o macro planejamento das modalidades de 

organização do tempo didático, mas sim o micro planejamento, que possibilite 

melhorar as condições de aprendizagem das crianças. Essa é uma escolha 

interessante porque permitirá a vocês, professores, aprimorar as propostas 

para desenvolver com as crianças construindo uma metodologia útil ao 

planejamento de todas as atividades em qualquer modalidade organizativa: 

projetos, sequência de atividades, atividades permanentes ou pontuais. Em 

qualquer uma dessas situações o movimento de planejar é sempre o mesmo: 

avaliação, planejamento, desenvolvimento, observação e registro e nova 

avaliação. (Pauta do primeiro encontro do curso Percursos de Aprendizagens 

na Educação Infantil – grifo meu) 

 

Os cursos tinham a duração de quatro encontros, sendo um por semana, com duração de 

quatro horas, e seguia as etapas: acolhimento – situando o grupo no assunto do dia; leitura dos 

objetivos e conteúdos do encontro; reflexão sobre os conteúdos; proposta prática de atividade 

com um tema comum. Por exemplo, em “jogar e brincar” uma das propostas seria elaborar com 

as crianças o jogo de dominó.  Para tanto, os professores se reuniam em pequenos grupos para 

planejar esta atividade e por fim, eram desafiados a realizar o trabalho pessoal, tendo início 

com o planejamento realizado no encontro que deveria ser registrado em uma planilha modelo 

contendo objetivos, conteúdos, materiais a utilizar, tempo destinado a atividade, espaço e 

interações possíveis e registro da atividade, seu desenvolvimento e avaliação, a exemplo da 

atividade 2: 

“Atividade 2: Jogo de dominó 

O dominó é um jogo muito conhecido. De modo geral, o jogo consiste em 

distribuir as peças igualmente entre os jogadores e ganha o jogo quem acabar 

com suas pedras primeiro. Após o sorteio de quem inicia, cada jogador joga 

uma peça em sua vez, encaixando-as com as da mesa. Caso o jogador não 

tenha peça para colocar, passa sua vez para o próximo. 

Para aquecer o planejamento, vamos discutir em grupo algumas questões: 

1- Escolha da atividade e conhecimento da proposta. (existem variações?) 

2- Refletir sobre as demandas da atividade em termos de espaço, tempo, 

materiais e interações. 

3- Como propor a atividade? As crianças conhecem o jogo? Como 

apresentar o jogo caso as crianças não conheçam? 

4- Qual lugar do professor durante a atividade? 

Como sempre, utilizaremos o roteiro e planejamento que foi apresentado no 

primeiro encontro de formação, considerando os seguintes pontos: proposta; 

objetivos e conteúdos; organização do tempo e do espaço para a atividade da 

criança e as interações.”   

(Pauta do segundo encontro do curso Percursos de Aprendizagens na 

Educação Infantil: Jogar e Brincar) 
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No encontro seguinte, os professores se reuniam em pequenos grupos para compartilhar 

as experiências da atividade realizada e depois essas eram socializadas com todo o grupo, 

momento no qual o formador fazia intervenções sobre os relatos, que poderiam ser apresentados 

em fotografia e/ou vídeo. A sequência do encontro permanecia a mesma, sempre finalizado 

com o planejamento de uma atividade, sendo que no último encontro realizava-se a avaliação 

do curso, primeiro expressando as impressões pessoais no grupo e depois individualmente 

respondendo um questionário virtual. Como exemplo segue o esquema que representa essa 

estrutura: 

 

 

Figura 1- Esquema da pauta inicial dos cursos 

 

Na medida em que os cursos foram contemplados em toda a rede de ensino, os formadores 

dos cursos selecionaram algumas experiências inspiradoras realizadas pelos professores em 

suas escolas por meio de relatos, fotografias e trabalhos das crianças que, junto com artigos 

produzidos por esses formadores, originaram os Cadernos da Rede. Esses, em formato de 

revistas, foram distribuídos a todos os professores da Educação Infantil da rede, sendo divididos 

nas temáticas abordadas nos cursos, como veremos na descrição a seguir. 
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2.3 Cadernos da Rede  

Após o período de promoção dos cursos pela Secretaria Municipal de Educação, foi 

compilado para cada linguagem oferecida um documento denominado Cadernos da Rede 

(SME/DOT, 2010), que traz artigos elaborados pelos formadores e relatos das vivências dos 

professores nas atividades desenvolvidas a partir dos cursos como se observa na apresentação 

do material: “Alguns dos resultados desse trabalho vocês poderão conferir nesse primeiro 

fascículo que apresenta exemplos de práticas bem sucedidas, dando voz às crianças, às 

professoras e às formadoras.” (Editorial dos Cadernos da Rede, SME/DOT, 2010). 

A estrutura desses cadernos era igual para todas as linguagens e apresentou-se dividido 

nos tópicos: “o assunto é”, apresentando o tema do caderno; “trabalho pedagógico”, com os 

artigos dos formadores; “de olho na prática”, com os relatos dos professores e uma lista de 

perguntas para o professor sobre suas práticas; “para saber mais” e “para fazer mais” com 

sugestões de atividades e de bibliografia; “a palavra final” que trazia um poema, letra de música, 

trecho de um texto para finalizar o material, como é possível perceber no exemplo: 

Na seção O assunto é, o artigo Modos de olhar o desenho na educação 

infantil, o leitor é convidado a pensar nas diferentes possibilidades de 

compreender o desenho na educação infantil. A seguir, na seção Trabalho 

pedagógico, apresentamos a discussão de algumas experiências vividas nessa 

Rede. Nas páginas seguintes, apresentamos concepção de desenho como 

resultado de um percurso criativo. Depois, uma reflexão sobre as 

possibilidades do desenho para além do lápis e papel e uma avaliação sobre as 

condições de produção infantil, a continuidade como critério de planejamento. 

Na seção De olho na prática, você encontrará questões ótimas para organizar 

um bom diagnóstico das condições de produção de desenho em sua unidade 

educacional. E em Para fazer mais, uma lista de meios e suportes alternativos 

ao giz de cera e lápis de cor, tudo para ampliar a oferta de materiais e o 

alimento para a pesquisa das crianças. Terminamos este fascículo com o 

convite à reflexão da professora doutora Miriam Celeste Martins. (Editorial 

do Cadernos da Rede: Um olhar para o desenho, SME/DOT, 2011)  

 

A descrição dos documentos revela o esforço dos reformadores da rede municipal de 

ensino em implantar um modelo curricular via trabalho do professor.  Ao realizar uma leitura 

mais criteriosa dos documentos foi possível encontrar diversos trechos em que se apresenta a 

expectativa do papel que os professores têm a desempenhar. Dessa maneira, segue a 

amostragem desses dados sob o eixo temático “papel do professor”. Esses dados foram obtidos 

especificamente a partir da leitura do documento inicial aqui apresentado, as OCs. 
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2.4 O papel do professor nas Orientações Curriculares 

A categorização dos dados obtidos pela leitura das OCs está registrada em uma planilha 

com as principais citações que remetem aos eixos estabelecidos. Esta seção apresenta a análise 

do eixo papel do professor. O currículo proposto é direcionado aos professores e ao longo do 

texto percebeu-se que diversas vezes a palavra professor é usada sempre acompanhada de um 

adjetivo ou de atribuições da sua função. 

Segundo um estudo de Tardif & Lessard (2005) sobre o trabalho docente, os professores 

estão entre as prescrições e os alunos, ou seja, devem seguir o currículo com o fim de ter bons 

resultados com os alunos ainda que tenha certa autonomia ao aplicá-lo. O que se espera é um 

ponto de congruência entre o currículo e o trabalho docente, pois os professores “estão no centro 

das transações entre a organização escolar e seus principais clientes, os alunos. Desse modo, 

espera-se uma certa convergência entre os fins da escola e o mandato dos professores”. 

(TARDIF & LESSARD, 2005, p. 197) 

Sendo os professores as figuras centrais do currículo em análise, foram somadas todas 

as vezes que a palavra professor é utilizada: são 301 vezes e em algumas situações (apenas 

nove) aparecem outros sujeitos, como equipe de educadores, outros educadores, demais 

educadores, atores da Educação Infantil e profissionais da Educação Infantil, ou seja, , em 

determinadas orientações há o direcionamento aos demais funcionários que atuam na escola, 

como equipe gestora (Diretor, Assistente de Diretor e Coordenador Pedagógico), agentes de 

apoio e auxiliares técnicos de educação (inspetores de aluno e secretário), faxineiros e 

cozinheiros. Vemos no exemplo: “O profissional da Educação Infantil educa e cuida na medida 

em que...” (OCs, 2007, p. 20); “... também a participação dos pais junto com os demais 

educadores nos conselhos escolares...” (OCs, 2007, p. 26); “os professores e a equipe educativa 

necessitam pensar como o espaço deve ser estruturado...” (OCs, 2007, p. 33). 

Como já informado, sempre que a palavra professor é usada há adjetivos ou ações em 

sequência no texto. Alguns dos adjetivos mais recorrentes no documento foram selecionados 

na medida em que demonstram uma expectativa quanto aos saberes que os professores devem 

ter, tais como: planejador, educador, cuidador, mediador, intérprete (da comunicação das 

crianças), investigador, parceiro, leitor e escriba, organizador do tempo e do espaço, 

observador, desafiador, pesquisador, coordenador, modelo para as crianças e sensível.  Alguns 

exemplos desses adjetivos estão identificados nos trechos abaixo: 
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O professor tem o papel de interpretar os gestos das crianças, também é o 

modelo em seus movimentos e atitudes (OC’s, 2007, p. 65); 

O professor empresta sua voz ao ler para as crianças e é o escriba quando não 

escrevem convencionalmente (OC’s, 2007, p.78);  

O professor ao escutar as hipóteses das crianças deixa de ser um informante 

para um investigador do que elas pensam (OC’s, 2007p. 97, grifos meus).  

 

Quanto às atribuições que seguem ao professor são inúmeras e se enquadram em 

diferentes situações que vão desde planejar a aula até dominar conteúdos de nutrição e 

metabolismo humano. Para demonstrar essas atribuições segue um quadro com algumas dessas 

prescrições relacionadas aos adjetivos ou expectativas de saberes dos professores: 

Quadro 5 - Papel do professor nas OCs 

Adjetivos do professor 

A
tr

ib
u

iç
õ
es

 d
o
 p

ro
fe

ss
o

r
 

Planejador/ 

Educador 
Cuidador Mediador 

Pesquisador/ 

Desafiador 

Ter a aprendizagem no 

centro das 

preocupações 

Ensinar a limpar-se 

após uma atividade 

Favorecer o convívio 

respeitoso; apoiar e 

incluir o diferente 

Trazer informações 

para as crianças 

Professor deve ampliar 

o repertório das 

crianças 

Deve dominar 

conhecimentos 

básicos de nutrição, 

metabolismo 

humano, saúde 

coletiva, processos 

infecciosos 

Estabelecer vínculos e 

regras de convivência 

Fazer perguntas, 

questionar, 

sistematizar fontes 

Centrar o olhar na 

criança e vê-la como 

parceira ativa 

Atender as 

necessidades físicas 

das crianças 

oferecendo-lhes 

condições de conforto 

em relação ao sono, à 

fome, à sede, à 

higiene, à dor 

Estimular formação 

de atitudes 

negociadoras e 

tolerantes 

Usar diferentes 

metodologias para 

ensinar com os 

recursos tecnológicos 

Professor deve ser 

alguém profundamente 

interessado em 

compreender como as 

crianças pensam 

Cuidar inclui acolher, 

garantir a segurança e 

alimentar a 

curiosidade e 

expressividade 

infantis 

Favorecer a interação 

de diferentes idades 

Partir sempre das 

ideias que as crianças 

possuem e propor 

perguntas instigantes 

Precisa planejar suas 

atividades e organizar 

os materiais, o tempo e 

o espaço 

Trabalhar para que as 

crianças aprendam a 

cuidar-se 

mutuamente 

Oportunizar o 

trabalho em grupo 

Oferecer meios para 

que as crianças 

busquem novas 

ideias e experiências 

 

Diante da multiplicidade de saberes que os professores devem mobilizar a partir das 

OCs, fica evidente que há um imperativo de práticas que os professores devem adotar, sem 
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considerar que existem diversos fatores que podem facilitar ou não a adesão das prescrições, 

pois  

os professores não aplicam nem seguem os programas escolares 

mecanicamente; ao contrário, apropriam-se deles e os transformam em função 

das necessidades situacionais que encontram, das suas experiências anteriores, 

bem como de muitas outras condições... (TARDIF & LESSARD, 2005, p. 

211). 

 

Desse modo, os saberes constituídos nas diferentes trajetórias formativas dos 

professores devem ser considerados como elementos para as apropriações que farão no processo 

de ressignificação de suas práticas. Os contextos escolares em que se inserem que variam desde 

as relações humanas até as questões do tempo, espaço físico e materiais podem influenciar no 

processo de apropriação das demandas.  As prescrições tendem a uniformizar as práticas, mas 

as condições de realização do trabalho docente dicotomizam a tarefa prescrita da tarefa real 

(TARDIF & LESSARD, 2005, p. 202). 

Deste modo, considerando a complexidade destas duas instâncias – o prescrito e o 

vivido- outro elemento analisado é a concepção de currículo presente nas OCs, que apresentam 

um modelo educacional, de papel do professor e de infância a implantar como se apresenta no 

próximo item. 

 

2.5 Concepção de currículo 

Ao tratar de um modelo educacional a ser implementado numa rede de ensino, algumas 

indagações surgiram para compreender a concepção de currículo presente nas OCs. Desta 

forma, a análise deste eixo temático deu-se por meio de três questões: 

1) O que é currículo, ou, qual a concepção de currículo proposta nas OCs? 

2) Como se estrutura o currículo: o que e como se deve ensinar? 

3) O que se espera com este modelo curricular? 

Para atender estas questões, além do quadro com as ideias presentes nas OCs, o suporte 

teórico de Sampaio & Galian (2013) e Sacristàn (2000) promovem a discussão das questões 

colocadas, problematizando os conceitos do currículo proposto. 

Para as OCs, “o currículo é o conjunto de experiências, atividades e interações 

disponíveis no cotidiano da unidade educacional e que promovem as aprendizagens das crianças 
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(OCs, 2007, p. 26). Tais experiências devem ser mediadas pela ação do professor, que, como 

vimos no tópico anterior, é o sujeito no qual se centraliza a proposta curricular. Ainda sobre o 

conceito de currículo, as OCs compreendem que além do currículo prescrito, há o currículo 

elaborado por meio do projeto pedagógico da escola e a partir destes referenciais o professor 

deve realizar sua programação didática, que envolvem as decisões que deve tomar sobre que 

atividades propor, que materiais usar, quanto tempo destinar e em que espaços ocorrerão. 

Sacristàn (2000) elenca alguns aspectos do currículo dentre os quais destacam-se: o 

currículo prescrito e o apresentado aos professores, que neste caso diz respeito às OCs e ao 

projeto pedagógico e o currículo modelado pelos professores que se apresenta como as decisões 

que os professores tomam ao planejar os conteúdos prescritos. Entretanto, as tensões que 

ocorrem entre a tarefa prescrita e a tarefa real, não se resumem a executar linearmente o que 

está proposto. Existem diferentes elementos dentro das condições reais de trabalho do professor 

que podem ou não permitir sua tomada de decisão baseada nas inovações propostas. Como já 

discutido anteriormente, a diversificação dos saberes docentes e as peculiaridades das 

instituições tornam o currículo modelado de acordo com os diferentes contextos e apropriações 

que dele o fazem. Para Sacristàn: 

O sistema global que configura o currículo representa um equilíbrio muito 

peculiar em cada sistema educativo, com uma dinâmica própria, que pode 

mostrar variações singulares em diferentes níveis do mesmo. Podemos 

considerar que o currículo que se realiza por meio de uma prática pedagógica 

é o resultado de uma série de influências convergentes e sucessivas, coerentes 

ou contraditórias, adquirindo, dessa forma, a característica de ser um objeto 

preparado num processo complexo, que se transforma e constrói no mesmo. 

Por isso, exige ser analisado não como um objeto estático, mas como a 

expressão de um equilíbrio entre múltiplos compromissos. E mais uma vez 

esta condição é crucial tanto para compreender a prática escolar vigente como 

para tratar de mudá-la. (SACRISTÀN, 2000, p. 102) 

 

 As OCs também apresentam uma estrutura do quê e de como ensinar, como visto em 

sua descrição, deve-se contemplar diferentes campos de experiência sem que uma destas áreas 

tenha maior importância do que as outras ou que estejam subordinadas umas às outras, como 

se via em propostas anteriores, por exemplo, garantir atividades de “movimento” com objetivo 

de auxiliar a aquisição da escrita. O que se propõe é que as crianças tenham contato com as 

linguagens e se apropriem destes conteúdos.  

A ideia é que esta apropriação seja percebida não pelo resultado de uma ação, ou pelo 

produto final de uma atividade, mas pelo processo em que ocorre: “processos de criação são 

tão importantes quanto o produto final e podem ser proposições externas ou pessoais. Tão 



 
 
 

63 
 

 
 

importante quanto fazer é pensar sobre a criação e apreciar” (OCs, 2007, p. 117). Um exemplo 

para este pressuposto era ensinado no curso de teatro ou de dança, cujo foco não era produzir 

uma peça ou coreografia, mas permitir que as crianças vivenciassem os elementos destas 

linguagens, como representar papéis, construir cenários e criar seus próprios movimentos numa 

dança, sem reproduzir o modelo de um adulto. 

Então, o que se ensina em cada campo de experiência? De uma forma bastante sucinta 

são identificadas respostas para esta questão: na linguagem escrita “a criança lê sem saber ler, 

escreve sem saber escrever e é a possibilidade de fazê-lo não convencionalmente que lhe 

permitirá compreender o sistema convencionalmente usado para ler e escrever” (OCs, 2007, p. 

79); na matemática “é preciso incluir na rotina situações de aprendizagem da matemática 

(situações problemas de contagem, operações, relação de corpo no espaço, medidas, etc. para 

as crianças resolverem)” (OCs, 2007, p. 106); no brincar “a escola tem o papel de ressignificar 

o papel do brincar na infância” (OCs, 2007, p. 54); na música “o professor deve saber organizar 

situações onde as crianças escutarão ou produzirão música em grupos” (OCs, 2007, p. 120-

124); no teatro “as crianças devem perceber os elementos do teatro” (p. 125); no desenho 

“deve utilizar diferentes materiais e realizar uma produção num determinado período de tempo-

refazer, repetir, concluir em um dia ou mais” (OCs, 2007, p. 129).  

A partir dos mínimos prescritos (SACRISTÀN, 2000) sobre o que deve ser ensinado, a 

pergunta que se faz nesta análise é o que se espera com este modelo curricular? Na apresentação 

do documento afirma-se que a expectativa é garantir às crianças “a oportunidade de bens 

culturais que ofereçam condições de aprender sobre o mundo e sobre si mesmas e desenvolver-

se como cidadãos conscientes da importância de se construir uma sociedade justa e 

democrática” (Carta de apresentação das OCs, 2007). 

 Mas, o que, em termos práticos, essa afirmação quer dizer? Que ações na Educação 

Infantil podem ser propostas garantindo que este objetivo grandioso seja atendido? Trazendo 

mais clareza a esta ideia, de maneira mais real no que diz respeito ao papel da escola, Sampaio 

& Galian (2013) afirmam que “esse processo formativo deve permitir aos alunos uma inserção 

bem sucedida no mundo letrado e complexo: com segurança, autonomia, capacidade crítica e 

disposição para a transformação social” (SAMPAIO & GALIAN, 2013, p. 171), pois 

... à escola cabe inserir-se na vida das crianças, inaugurando novos tempos, 

novo espaço, novas relações sociais. Seu trabalho é acolher, socializar em 

novos parâmetros, dialogar com os saberes dos costumes e das tradições, 

instalando desafios cognitivos para que os alunos cresçam, rompam limites, 
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avancem no processo de pensar e de conhecer (SAMPAIO & GALIAN, 2013, 

p. 172). 

 

 Diante do projeto educacional apresentado nas OCs cujo objetivo é garantir as 

aprendizagens das crianças, outra temática que merece ser discutida nesta pesquisa é se existe 

uma proposta curricular em vigor e para quem se destina? Quais sujeitos são contemplados com 

as inovações? Vimos um pouco da complexidade do trabalho docente, mas a quem se dedicam? 

Portanto, o próximo tópico apresenta a concepção de infância identificada nas OCs, pois se das 

crianças espera-se que se desenvolvam “como cidadãos conscientes da importância de se 

construir uma sociedade justa e democrática” (o que parece um objetivo bastante abrangente), 

que fio condutor permite este ideal a ser implementado? 

 

2.6 Concepção de infância 

A discussão desta categoria se faz mediante a seleção e análise das expressões presentes 

nas OCs relacionadas às concepções de criança e infância, relacionando-as à corrente teórica 

da Sociologia da Infância, que se dedica ao estudo da infância como categoria geracional em 

sua inserção na sociedade, não apenas na família ou na escola. Entretanto, por nos determos no 

estudo da dinâmica do trabalho docente frente às inovações curriculares, o recorte para a análise 

é a infância no espaço escolar, precisamente, como aparece no currículo. Para Qvortrup (2011), 

a infância constitui uma forma estrutural particular, que não é definida pelas 

características individuais da criança, nem por sua idade – mesmo que a idade 

possa aparecer como uma referência descritiva, por razões práticas. Como 

forma estrutural, é conceitualmente comparável com o conceito de classe, no 

sentido da definição das características pelas quais os membros, por assim 

dizer, da infância estão organizados e pela posição da infância assinalada por 

outros grupos sociais, mais dominantes (QVORTRUP, 2011, p. 203). 

[...] a infância persiste: ela continua a existir – como uma classe social, por 

exemplo – como forma estrutural, independentemente de quantas crianças 

entram e quantas saem dela (QVORTRUP, 2011, p. 204). 

 

Portanto, a terminologia infância caracteriza este grupo geracional que se insere no 

espaço escolar da rede municipal de ensino e, enquanto permanece nestas instituições 

participam dos processos que as constituem como sujeitos que têm especificidades próprias. 

As indagações sobre a concepção apresentada nas OCs são: o que se entende por 

infância? Uma categoria social do tempo presente ou do futuro? De um grupo que virá a ser 
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algo, de adultos em potencial, o qual a escola deve prepará-los para isso? O que se propõe na 

perspectiva da infância como categoria de análise é que deve ser considerada como um grupo 

social com suas particularidades e contribuições para a sociedade em tempo presente e não 

como adultos em potencial, ou “seres em devir”, conforme afirma Sirotà (2001), “as crianças 

devem ser consideradas como atores em sentido pleno e não simplesmente como seres em 

devir” (p. 19). 

Na leitura das OCs encontram-se algumas indicações sobre esta perspectiva 

fundamentadas nas ideias da Psicologia da Educação, como observamos no trecho abaixo nos 

termos grifados: 

As pesquisas em desenvolvimento humano têm apontado é que a criança é 

um sujeito competente, ativo e agente de seu desenvolvimento. Nas 

interações com seus parceiros e meios, em atividades socioculturais 

concretas, as crianças mobilizam seus saberes e suas funções psicológicas 

(afetivas, cognitivas, motoras, linguísticas), ao mesmo tempo que os 

modificam...nascida em uma cultura historicamente constituída, a criança é 

um ser simbólico e de linguagem (OCs, 2007, p. 17, grifos meus) 

 

 Em consonância com a perspectiva teórica aqui apresentada, as OCs definem as crianças 

como “sujeito competente, ativo e agente de seu desenvolvimento” (página?) e, ao longo das 

proposições curriculares, verifica-se que as atividades que devem ocorrer na escola precisam 

privilegiar os interesses das crianças, a curiosidade, a escuta de suas linguagens, garantindo 

espaços, tempos e materiais para isso. 

 Apesar da preocupação em privilegiar as especificidades da infância e garantir 

aprendizagens de saberes que valorizem a expressividade e a criatividade das crianças, por mais 

que se enfatize nas OCs a “escuta da criança”, as crianças não foram ouvidas em suas 

necessidades e questionamentos na elaboração deste documento. Pode parecer utópico uma 

ideia como esta, mas por tratar-se de um material prescritivo, que sugere formas de organizar 

atividades, de planejar as aulas, transparece a lacuna sobre como realizar ações para as quais as 

crianças sejam de fato participantes de um processo democrático e de qualidade da escola. 

Em “Consulta Sobre a Qualidade da Educação Infantil” (SÃO PAULO, 2011), 

pesquisadores realizaram um estudo em âmbito nacional com os sujeitos que compõem o 

trabalho escolar, passando pelos gestores, famílias até chegar às crianças atendidas em escolas 

de Educação Infantil de diferentes regiões do Brasil. Os dados obtidos com as crianças 

revelaram suas preferências sobre a escola e serviram como indicadores para as necessidades 

de melhoria no atendimento. Para os pesquisadores que fizeram este levantamento: 
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As informações que as crianças podem oferecer são relevantes não apenas 

para se conhecer melhor o que se passa nas instituições que deveriam acolher 

todas as crianças, cuidando-as e educando-as com respeito, mas também para 

entender como elas veem, como sentem, o que temem e o que desejam na sua 

experiência educativa. Isto é fundamental para que a creche e a escola sejam 

espaços de enriquecimento, de desenvolvimento e de prazer para todas as 

crianças (CRUZ, 2011, p. 68). 

 

Desta forma, poderiam estar explicitadas nas OCs formas de participação das crianças 

no projeto educativo que não apenas aquelas advindas das prescrições dos adultos, pois, sem 

dúvida, dar acesso aos bens culturais socialmente acumulados é papel da escola, mas na ótica 

da efetiva participação das crianças em seu processo de desenvolvimento precisam ser melhor 

exploradas formas de garantir sua escuta e participação, de modo que, 

a imagem da instituição de educação infantil como um “fórum” onde as 

experiências educativas são construídas coletivamente e continuamente 

negociadas entre crianças e adultos no seu cotidiano, numa interação intensa 

com as famílias e os espaços coletivos do entorno, ajuda a delinear essa utopia 

na direção da qual é possível caminhar (...) É nesse contexto que se deve ser 

entendida a luta por uma educação infantil de qualidade aberta a todas as 

crianças (CAMPOS & CRUZ, 2011, p.114). 

  

Arrisco afirmar, fazendo uso do trecho de uma das nove teses sobre a infância de Jens 

Qvortrup (2011) que o desafio proposto aqui acerca da concepção de infância na Educação 

Infantil é um ideal para desconstruir paradigmas sobre a infância para nós adultos, pois, muitas 

vezes, “a tese das crianças como participantes na construção do mundo é radical o suficiente 

para tornar-se uma ameaça à ordem social” (QVORTRUP, 2011, p. 207). Em se tratando da 

escola, o olhar das crianças sobre a organização dos tempos, dos espaços e dos materiais que 

fazem uso pode mudar radicalmente as prioridades consolidadas pelos adultos. 

Pensando na efetivação do espaço escolar como palco para estas ações se concretizarem 

segue a análise do quarto eixo identificado na categorização dos dados obtidos a partir das OCs, 

que se dedica à discussão da Organização dos tempos e espaços enquanto elementos educativos 

na perspectiva do ideal apresentado no currículo e do real vivenciado nas escolas objetos da 

pesquisa. 
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2.7 Organização dos tempos e espaços 

A análise destes dois elementos constitutivos do currículo caracteriza a importância dos 

temas no cotidiano da escola e, para tanto, esta seção discutirá pontualmente cada um deles, a 

começar pelo tempo em suas diversas configurações e em seguida pelo espaço, que também se 

configura em várias instâncias. 

Para Escolano (2000), o tempo se configura como objeto de controle social, regulando 

as ações dos sujeitos que ocupam determinados contextos, no nosso caso, a escola. Para 

Bondioli (2002), o tempo se apresenta em duas esferas: o tempo institucional e o tempo 

subjetivo que compreendem respectivamente, “a organização do dia-a-dia, o seu ritmo, a 

distribuição dos episódios e o seu fluir de um episódio para o outro” e como “a vivência 

temporal da criança pequena” que “constitui e elabora (...) um sentido próprio do tempo” 

(BONDIOLI, 2002, p. 43). 

No plano institucional, o tempo caracteriza-se pelo período de permanência das crianças 

no espaço escolar e o que elas realizam neste intervalo, que rituais ocorrem ao longo do dia, da 

semana e do ano letivo. Também se enquadra o tempo prescrito nas OCs, que trata de “organizar 

o tempo em uma rotina educativa que reúne um conjunto de situações planejadas e orientadas 

com o objetivo de promover aprendizagens específicas” (OCs, 2007, p. 117). As OCs discutem 

o tempo a partir de quatro eixos, como vimos na descrição da pauta dos cursos, a saber: 

atividades permanentes, que tratam de atividades que ocorrem todos os dias, como as refeições 

ouas brincadeiras; atividades pontuais, que acontecem em razão de uma data específica ou de 

um evento; sequência de atividades, que são gradativamente elaboradas sob uma temática 

ampliando o grau de complexidade e projetos didáticos, que tratam de uma “investigação por 

um período de tempo” (OCs, 2007, p. 36). 

O tempo institucional também diz respeito ao tempo destinado às experiências de 

aprendizagens das crianças no uso dos espaços e dos materiais, para tanto as OCs enfatizam a 

importância de se oportunizar regularmente o contato com as diferentes linguagens que devem 

ser consideradas no planejamento do professor de maneira a confirmar a ideia de que “tão 

importante quanto fazer, é ver, apreciar, fruir. O tempo de fazer deve ser equilibrado com o 

tempo de olhar, pensar, imaginar, e conhecer processos de produção” (OCs, 2007, p. 117). 

Para Barbosa (2006), os rituais que marcam a organização e a passagem do tempo na 

escola: 
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são aqui compreendidos como atos, individuais ou grupais, que se mantêm 

fiéis a certas regras e hábitos sociais e que possuem um significado particular 

em cada cultura. São práticas que fixam regularidades, apesar de se manterem 

abertas a eventuais mudanças. A repetição de certos enquadres, de certas 

ações, de determinadas práticas dá estabilidade e segurança aos sujeitos. Saber 

que depois de determinada tarefa ocorrerá outra dá um certo sossego às 

pessoas, sejam elas grandes ou pequenas (BARBOSA, 2006, p. 38). 

 

Considerando a importância do tempo na  dinâmica da escola e do currículo, cabe ao 

professor, que também está sujeito às determinações dos tempos escolares, dar conta das 

demandas prescritas pelas OCs, mesmo que isso gere conflitos relacionados às condições 

efetivas do seu trabalho, como exemplo, podemos citar o tempo de trabalho efetivo com as 

crianças. Como explicitado no capítulo anterior, uma das especificidades do trabalho do 

professor das EMEIs de São Paulo é a atuação no período intermediário, neste caso o professor 

fica com as crianças que terminam o seu período letivo no final da manhã e com aquelas que 

iniciam suas atividades no período da tarde.  

Neste último caso, o tempo real com as crianças para que atenda às prescrições 

curriculares torna-se um dificultador, visto que esse profissional tem menos de duas horas por 

dia com cada turma para realizar atividades de cuidados com as crianças, organização do espaço 

e desenvolver as mais diferentes linguagens no âmbito dos projetos projetos ou das sequências 

didáticas. Desta forma, o tempo é aprendido, planejado e adequado aos reais contextos que 

regula. 

Em razão disto, o segundo elemento de análise é o espaço que, assim como o tempo, é 

aprendido ou como afirmam Frago & Escolano (2001) “o espaço não é neutro, sempre educa”, 

pois é “um elemento significativo do currículo, uma fonte de experiência e aprendizagem” 

(FRAGO & ESCOLANO, 2001, p.26). Nas OCs também se compreende que “o propósito dos 

espaços de Educação Infantil deve ser o de educar no sentido amplo do termo: desafiar as 

crianças a pensar com imaginação, desenvolvendo a criatividade e propiciando o prazer” (OCs, 

2007, p. 98), ou seja, os espaços devem ser organizados intencionalmente para ensinar algo. 

Para Barbosa (2006), os espaços destinados à educação infantil se diferenciam dos 

demais níveis de ensino, como o fundamental. A arquitetura, o mobiliário, as cores das paredes, 

a decoração e os materiais que compõem os espaços caracterizam esta modalidade de 

atendimento às crianças. Porém, observa-se que a construção desses espaços em diferentes 

momentos históricos marcam os objetivos educativos das escolas. 
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As duas escolas nas quais foram realizadas as observações foram construídas em 

períodos distintos da história da Educação Infantil em São Paulo. Uma delas era um parque 

infantil e se localiza numa praça, não tem muros e as grades permitem a visibilidade do entorno, 

tem árvores e um pequeno jardim. A segunda escola foi construída na década de 1990, período 

no qual a necessidade de atender a demanda de matrículas era urgente e a proposta curricular 

não atentava para construção de um espaço que privilegiasse a qualidade de seus usos, trata-se 

de um prédio de dois andares com escadarias e pouco espaço na área externa, com adequações 

para a construção de um parque e uma brinquedoteca e o cultivo de um pequeno jardim 

cultivado pela gestão da escola ao longo do tempo. 

Portanto, atender às prescrições das OCs garantindo que este espaço seja “aconchegante 

e acolhedor, acessível, estimulante, seguro, asseado, organizado, bonito” em que o 

recomendado é ter “áreas de biblioteca, faz de conta, pintura, construção, música, teatro, 

atividades (jogos), informática, histórias, descanso, artes, dramatizações, bailados” (OCs, 2007, 

p. 33) é um dos desafios dos gestores e educadores das escolas. 

Para Frago & Escolano (2001), as condições do espaço escolar compreendem um 

modelo curricular. Assim, se o “espaço educa”, o fato de as crianças precisarem se deslocar de 

um ambiente a outro fazendo uso de escadarias ou por um corredor já diz muito sobre as 

vivências na escola. Se para isso precisam da ajuda de um adulto ou devem deslocar-se em filas 

para evitar acidentes, ou se podem transitar sozinhas sempre que precisarem, são concepções 

distintas de espaço aí representadas. Para os autores, 

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de 

discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de 

ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora 

e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e 

também ideológicos (FRAGO & ESCOLANO, 2001, p.26). 

 

Da mesma maneira, a disposição dos materiais, os elementos que constituem a 

arquitetura escolar e seu entorno dizem muito sobre as aprendizagens que ocorrem na relação 

nesses espaços. O que tem nas paredes da escola? Com que cores são pintadas? Os elementos 

decorativos representam qual modelo educacional? São elaborados pelas professoras ou pelas 

crianças? 

O próximo capítulo é dedicado à descrição das escolas observadas no intuito de 

apresentar ao leitor como os espaços são organizados e como indicam uma proposta curricular. 

Também é discutido como se entrecruzam as categorias analisadas pelas prescrições das OCs 
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com os dados obtidos pelos depoimentos das professoras e inserção nas escolas que trabalham, 

almeja-se identificar os pontos de congruência entre as práticas das professoras e as 

incorporações que fazem do currículo, considerando como pano de fundo o contexto de trabalho 

das escolas que atuam. 
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CAPÍTULO 3 – DIFERENTES SABERES, DIFERENTES TRAJETÓRIAS E AS INCORPORAÇÕES 

DIANTE DOS IMPERATIVOS DE MUDANÇAS EDUCACIONAIS 

 

Este capítulo reúne os dados compilados por meio dos relatos das professores, dos 

questionários respondidos pelas mesmas, pelas entrevistas realizadas, pela observação de suas 

aulas, pela leitura de seus cadernos de planejamento e pela inserção da pesquisadora nos 

contextos escolares em que trabalham. Os dados foram descritos e entrecruzados com as 

categorias elaboradas a partir das OCs e o referencial teórico apresentado na introdução deste 

trabalho. 

As próximas seções seguem em quatro tópicos: O quintal da Professora Alice, 

concepção apresentada pela professora em seu depoimento sobre suas expectativas para a 

Educação Infantil, mas que está subordinada a diferentes elementos que interferem na 

constituição deste quintal, destacando-se as possibilidades encontradas pela professora com sua 

experiência na docência e trajetória formativa. 

O segundo tópico, Pelo caminho das pedras: os “trajetos” da Professora Carolina, traz 

o relato desta professora sobre seus ideais educativos e a constante ressignificação desses nas 

práticas pedagógicas, ainda que neste “caminho” tenha encontrado obstáculos, sua inquietação 

está em questionar como pode melhorar suas ações com as crianças. 

O terceiro tópico, Pouco tempo, mas em tempo: os desafios profissionais da Professora 

Tatiana trata das implicações do tempo de carreira, especificamente dos primeiros anos da 

carreira docente nos processos de apropriação das inovações pedagógicas. Os saberes 

subjetivos pertinentes à constituição da identidade docente, neste caso, como administrar o 

tempo das aulas é um determinante neste relato. 

O quarto tópico, Saberes, experiências e incorporações acerca do currículo proposto, 

reúne os dados obtidos com as professoras em suas escolas, entrecruzando com as categorias 

analisadas nas OCs a partir do referencial teórico que sustenta as proposições iniciais desta 

pesquisa. 
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 3.1 O quintal da Professora Alice  

 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade.  

A gente só descobre isso depois de grande.  

A gente descobre que o tamanho das coisas  

há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas.  

Há de ser como acontece com o amor.  

Assim, as pedrinhas do nosso quintal  

são sempre maiores do que as outras pedras do mundo.  

Justo pelo motivo da intimidade  

 

(Manoel de Barros) 

 

A epígrafe do poeta Manoel de Barros, que introduz a análise dos dados obtidos com a 

participação da professora Alice, é sugestiva no sentido de revelar suas concepções sobre o 

trabalho da Educação Infantil elaborado no decorrer de sua carreira. O tempo de carreira da 

professora Alice já ultrapassa trinta anos de docência, sendo grande parte de sua experiência 

profissional na Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo.  

Para a professora, entender a Educação Infantil como um grande quintal significa 

considerar as necessidades das crianças, saber escutá-las de diferentes maneiras, segundo seu 

relato: “a escuta não é só oral, de repente é a escuta de um gesto, é a escuta do movimento, é a 

escuta de uma produção, de um desenho” e para efetivar o quintal, garantir ao professor as 

condições de tempo, material e formação para isso, como veremos detalhadamente adiante. 

A professora Alice tem 51 anos e leciona há 32 anos.  No início de sua carreira atuou na 

rede privada e foi sócia-proprietária de uma escola por um ano. Em seguida, passou a atuar na 

rede municipal e teve a experiência de lecionar por um breve período no Ensino Fundamental 

e, recentemente (em 2011) em atuar como Coordenadora Pedagógica na Educação Infantil por 

seis meses. Trabalhou durante 20 anos em uma escola e há quatro anos transferiu-se para a 

unidade que leciona atualmente. 

Sua formação para a docência ocorreu no Ensino Médio com o curso de Magistério no 

Colégio Piratininga (1982) com especialização em Educação Infantil.  Posteriormente, em 

1985, graduou-se em Pedagogia pela Faculdade Campos Salles e realizou o curso de Supervisão 

Escolar na USP, em 1989. Ao longo de sua carreira realizou diferentes cursos de 

aperfeiçoamento como: “O que os professores precisam saber para ensinar mais e melhor”; 

“Projetos Didáticos na educação Infantil”; “Leitura e escrita - PROFA” e cursos para a 

implementação das OCs - Narrativas Infantis e Práticas Teatrais. Os cursos de implantação 
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das OCs foram denominados por ela de “tecla SAP das Orientações. Não são só roteiros de 

atividades, há toda uma concepção de tempo e espaço, postura pedagógica, de escuta da criança, 

conceitos que eu buscava compreender melhor”, relatou Alice. 

A professora Alice também contou um pouco sobre sua formação pessoal relacionada 

às linguagens, especialmente às linguagens artísticas. Conta que em sua infância explorou 

muitas brincadeiras, porém na escola sua vivência com a expressão corporal ocorria na hora do 

lanche em brincadeiras espontâneas, em ensaios para a festa junina ou gincanas na semana da 

criança. 

No Ensino Fundamental II teve aulas de música em que pode conhecer um pouco da 

obra de Chico Buarque, “mas sem contextualizá-la ao momento político em que foram 

compostas”. Relatou que foi ao museu na época da faculdade por exigência do curso e que no 

magistério sua formação artística se restringia à confecção de pastas de músicas e datas 

comemorativas. Sua inspiração para buscar uma formação mais aprofundada deu-se quando 

suas filhas passaram a frequentar uma escola com uma proposta pedagógica diferenciada do 

convencional, como vemos no relato: 

 

Comecei, de verdade, a me interessar por Arte quando minhas filhas passaram 

a frequentar a Escola P. V. e derrubaram um estigma: que só produz arte quem 

nasce com esse talento. A cada reunião, a cada exposição, percebia como 

minha formação, que já considerava medíocre, estava deficitária. Sentia que o 

mundo avançava e eu estava ficando para trás. Então, fui atrás de boas 

formadoras e dentro do possível, pedi muito apoio à equipe desta escola. 

 

 A busca pela formação que agregasse novos valores à prática pedagógica da professora 

Alice foi reconhecida no ano de 2014 quando participou da gravação de um vídeo com algumas 

de suas atividades realizadas em sala de aula pela Fundação Vitor Civita. Nesse vídeo constam 

trechos de suas intervenções com as crianças e depoimentos de como planeja suas aulas. 

 A segunda etapa de participação da professora deu-se com a minha inserção na escola 

em que ela leciona atualmente. Para tanto, foi preciso ter autorização do diretor da escola e da 

supervisora, que analisou a proposta da pesquisa segundo a Circular nº 017/2014, que regula a 

entrada de pesquisadores nas escolas da Prefeitura de São Paulo. Fui acompanhada (sempre 

gentilmente) pela coordenadora pedagógica que disponibilizou os documentos para análise, 

como PPP, livros de registro do grupo de estudo das professoras e preencheu comigo o quadro 

com dados de caracterização da escola, o qual informa as transições na gestão da escola e títulos 

de temática para formação docente apresentado no primeiro capítulo desta dissertação.  
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Também tive acesso ao caderno de planejamento da professora e, durante a consulta, 

perguntava a ela sobre as atividades propostas, identificando as que mais se aproximavam das 

sugeridas nas OCs. Além disso, tinha como objetivo observar um período de aula em que 

ocorresse uma destas atividades. A professora explicou como insere em seu planejamento as 

propostas apresentadas nos cursos que fez, em especial do curso de teatro, disse que utiliza 

brincadeiras de representação de papéis na sala de aula, na brinquedoteca da escola, na quadra, 

com o uso ou não de brinquedos e objetos não estruturados, como caixas e tecidos. Agendamos 

a observação e a entrevista para a mesma data, nos adequando à organização de tempo da 

professora e da escola. 

A escola em que a professora Alice leciona existe há quase 60 anos, foi inaugurada 

como Parque Infantil e na década de 80 passou a denominar-se EMEI. Em 2010, o atendimento 

às crianças passou de quatro para seis horas diárias, em dois turnos de funcionamento: das 7h00 

às 13h00 e das 13h00 às 19h00, sendo três classes por turno, com 25 alunos cada, totalizando 

150 alunos matriculados. A escola conta com 30 funcionários aproximadamente, entre estes: 

Diretor, Assistente de Direção, Coordenadora Pedagógica, 14 professoras, agentes de apoio, 

auxiliares técnicos de educação, vigias, cozinheiras e faxineiras (essas últimas sob contrato 

terceirizado com a Prefeitura). 

As crianças que frequentam esta escola residem nas proximidades, em bairros mais 

distantes e são filhos de funcionários dos edifícios da região (zeladores e empregados 

domésticos) e do comércio próximo (balconistas, recepcionistas, cabeleireiras etc.). 

A escola está localizada numa praça, sua estrutura é térrea, situada num bairro de classe 

alta, servido de comércio (padarias, farmácias, supermercados etc.) e edifícios residenciais. Em 

relação ao lazer, existe nas proximidades uma biblioteca municipal, um colégio de ensino 

privado que acolhe crianças das regiões próximas aos finais de semana para a realização de 

jogos e recreação, e um pouco mais adiante, um shopping e uma estação de metrô, além de 

posto de saúde e hospitais. A região onde a escola se localiza é arborizada e dentro da unidade 

existem algumas árvores e um jardim que contorna o espaço, que é praticamente cercado por 

grades e não por muros, dando visibilidade à rua e vice-versa. 

Segundo Frago & Escolano (2001), a arquitetura da escola e sua relação com a 

localidade e o entorno são elementos do currículo. Dessa maneira, o espaço educa, ensina e as 

crianças aprendem sobre ele, por isso trazer a descrição do espaço onde ocorreu a pesquisa, não 

apenas ilustra, mas contextualiza situações de aprendizagem e de ensino, pois para o professor 
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o uso dos espaços também é parte do processo educativo e as relações que ocorrem nestes 

contextos são possíveis a partir dos recursos que se apresentam. Para os autores: 

Em resumo, a arquitetura escolar pode ser vista como um programa educador, 

ou seja, como um elemento do currículo invisível ou silencioso, ainda que ela 

seja, por si mesma, bem explícita ou manifesta. A localização da escola e suas 

relações com a ordem urbana das populações, o traçado arquitetônico do 

edifício, seus elementos simbólicos próprios ou incorporados e a decoração 

exterior e interior respondem a padrões culturais e pedagógicos que a criança 

internaliza e aprende (FRAGO & ESCOLANO, 2001, p.45). 

 

O interior da escola possui sala dos professores, sala do diretor e secretaria, banheiro 

dos funcionários, cozinha (para o preparo da merenda) e copa (para os funcionários) e espaços 

de uso das crianças, que identificados na linha do tempo (planilha da escola que apresenta a 

rotina de uso) permitiu verificar o tempo médio semanal reservado para cada espaço: três salas 

de aula (com tempo de uso aproximado de 15 horas por semana), banheiro feminino e masculino 

e refeitório (com tempo de uso aproximado de 3 horas por semana), quadra (com tempo de uso 

aproximado de 2 horas por semana), brinquedoteca (com tempo de uso aproximado de 1 hora 

por semana), parque (com tempo de uso aproximado de 8 horas por semana).  

É possível perceber a importância que se dá para cada espaço na organização do tempo 

na escola, que no PPP está indicado da seguinte forma:  

...“acreditamos, que no mundo contemporâneo o grande desafio da Educação 

Infantil é o educar sem escolarizar. Buscamos garantir um espaço em que se 

pode ser criança, onde se brinca, onde suas expressões são consideradas e 

respeitadas. Sejam suas falas, choros ou brincadeiras”. (trecho do PPP da 

escola Meu Quintal) 

 

 Essas ações devem contemplar a exploração “do movimento, do contato com a natureza 

e da expressão corporal em espaços amplos... da brincadeira, da teatralidade, da musicalidade, 

da poesia, da historicidade e das artes plásticas” (trecho do PPP da escola Meu Quintal). Para isso, 

a escola também conta com acervo de livros infantis e de formação para o professor, jogos, 

brinquedos (como bolas, bambolês fitness, cordas, obstáculos, bonecas, carros, itens de cozinha, 

fantasias, entre outros) computadores, televisores, DVD e câmera fotográfica. 

Pela peculiaridade desta escola, por estar situada em uma região privilegiada em 

serviços, pela sua arquitetura (é térrea e no centro de uma praça), com número reduzido de 

alunos, pois o tamanho das salas não comporta mais que 25 crianças e pela fala da Professora 

Alice durante a entrevista que “acredita na Educação Infantil como um grande quintal”, chamo 

essa escola de Meu quintal. No poema de Manoel de Barros, epígrafe desta seção, diz: “Acho 
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que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de 

grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que 

temos com as coisas”.  

Apesar da riqueza deste espaço e do cuidado que se tem com a manutenção dele 

(reformas constantes, pinturas e limpeza, enfim um local agradável de estar), a professora Alice 

aponta que, 

transformar a escola hoje num grande quintal (...) acho que é algo ainda utópico 

dentro da estrutura que a gente vive, né, eu acho que tem que ter o brincar, eu 

acho que tem que privilegiar sim o brincar na Educação Infantil, mas a gente tem 

que tomar muito cuidado porque a gente não pode deixar o educador sem pé. A 

gente não pode puxar, na verdade, e dizer pra ele, a sua prática até então, ela não 

é mais válida, nós vamos ter que mudá-la, não é, dar uma guinada sem ter isso, 

subsidio, né, seja de formação, seja de recurso humano, seja de recurso material, 

o professor eu acho que ele é criativo, ele até dá um jeito, mas assim, ele tem que 

ter esse respaldo. 

 

 O que transparece na fala da professora é que é necessário existir uma série de elementos 

para que o quintal se efetive, ou seja, para que a Educação Infantil seja um espaço em que as 

experiências sejam significativas. Deve haver investimento na formação que ela considera se 

estender não só ao professor, mas à gestão escolar, que precisa compreender o porquê das 

práticas e dos recursos solicitados pelos professores. A formação, por sua vez, precisa levar em 

conta os saberes que o professor tem, valorizando o saber da experiência como elemento para 

as apropriações das inovações. 

 Nesse sentido, ao retomar a questão das inovações propostas nos cursos de implantação 

das OCs, a professora considera que no intuito de propagar as ideias, os reformadores “tiveram 

o cuidado de buscar formadores que já tinham aquela prática”, por exemplo, no caso da 

linguagem teatral, a formadora além do saber acadêmico na área, também compreendia as 

questões da escola por ser professora, além de atriz. 

 A professora Alice também traz outros elementos da complexa adesão dos professores 

às inovações pedagógicas, uma delas se refere às condições do trabalho docente e considera 

que foi privilegiada em sua carreira por poder optar pelos cursos que investiu em sua formação, 

podendo pagá-los quando necessário e ter tempo para realizá-los. Ao comparar-se com colegas 

que acumulam jornada, diz: “eu conheci professores que realmente dobravam né, e eu percebia 

o cansaço dessas professoras, extenuante, (...) eu fui uma professora que sempre lecionei um 

único período”. 
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 Outros elementos identificados pela professora ao ser indagada sobre o que considera 

como facilitadores ou dificultadores das inovações pedagógicas são: a gestão escolar e suas 

concepções de ensino, os recursos humanos que podem auxiliar no trabalho pedagógico, o 

espaço e os materiais. Ela relata que apesar do espaço da escola que leciona ser interessante, o 

barulho do entorno atrapalha, por exemplo, na contação de uma história embaixo de uma árvore. 

Este dado foi percebido em minha observação, pois enquanto a professora conduzia a atividade 

proposta, os taxistas que estavam no ponto situado na calçada da escola conversavam e riam 

alto interferindo na comunicação da professora com as crianças. 

 Nessa perspectiva, a professora diz estar em constante busca pelo equilíbrio entre “o 

ideal e o real”, entre o que aprende e o que pode ensinar, entre o que deseja e de fato pode 

realizar, postas as condições para que ela realize o trabalho. Então, descreveu como tem 

incorporado em seu planejamento as contribuições das OCs: 

...o teatro na verdade quando eu fiz o curso, naquele ano, eu achei incrível, a 

maneira de lidar, de trazer de repente uma maneira diferente de apresentar o 

teatro pra eles, então, foi gostoso ver assim, realmente é um espaço de criação 

que a criança é autora. Né, ela usa muito da sua criatividade, eu achei isso, 

que é um espaço que você dá pra criança. É um espaço de autoria. (grifos 

meus) 

 

 Transparece em sua fala a consonância com a concepção de infância apresentada nas 

OCs e discutida na análise dos eixos do segundo capítulo, no qual a criança deve ser considerada 

como autora, produtora de cultura, criadora, e deve ser percebida e ouvida pelos adultos, cujo 

papel é potencializar esses elementos através de seu planejamento e da organização dos tempos 

e espaços. 

Quanto às atividades que propõe para as crianças com base no que compreendeu dos 

cursos que fez, a professora comenta que: 

a rotina do dia, então, antes de começar essa roda, as crianças vão se chegando, 

então as vezes eu trabalho, eu, pra organizar o grupo, eu faço uma roda 

cantada, ou eu faço uso de algumas das propostas do teatro. Então, de repente, 

da brincadeira da estátua, ou trago um elemento pra eles brincarem e faço com 

que eles brinquem em dupla com o próprio corpo e transforme o corpo do 

amigo em outra (...) Já trouxe tecido, já trouxe é...embalagens, rolos é essa 

minha proposta com eles. Eu acho que o que é legal é isso, é ver que a criança, 

vamos dizer assim, ela tá brincando mas ao mesmo tempo ela tá incorporando 

alguém que não é ela. Ela deixa de ser ela, né, na verdade ela deixa de ser 

ela pra ser o outro (grifos meus). 
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Com base na concepção de trabalho apresentada pela professora, pedi que ela realizasse 

com as crianças uma atividade de linguagem teatral para que eu observasse. Ela planejou uma 

atividade que chamou de “Transformação do objeto” com tecidos coloridos que realiza 

periodicamente com as crianças, como relatado anteriormente. Segundo as OCs: 

as crianças devem perceber os elementos do teatro: a dramatização está 

ligada ao jogo, o professor apresenta os códigos do teatro para as 

crianças, espaço e materiais que favoreçam a representação, o professor 

deve ser interessado no repertorio das crianças e quanto mais apreciarem 

essa arte, mais poderão contribuir na escola (OCs, 2007, p. 125). 

 

No dia da observação da atividade, o espaço da escola utilizado foi a quadra, a atividade 

teve a duração de uma hora e estavam presentes 21 crianças de quatro anos em média. Quando 

cheguei à escola para realizar a observação da atividade, a professora estava com as crianças 

no parque, um espaço reformado recentemente que preserva algumas árvores, tem o chão 

pintado com tinta colorida (tons de azul e amarelo), brinquedos de plástico (como escorregador, 

túnel), madeira (gangorras) e uma casa de alvenaria. As crianças brincavam na casinha com 

brinquedos de “cozinha” e usavam folhas e galhos das árvores para brincar de “comidinha”. 

Entre as gangorras a professora montou com elástico uma “cama de gato” (labirinto para as 

crianças brincarem) e no escorregador havia um lençol amarrado para brincarem de cabana. Já 

estavam encerrando este momento e a professora chamou a turma e pediu que ajudassem a 

organizar o espaço, guardando os brinquedos e dobrando o lençol. 

As crianças foram ao bebedouro e depois se sentaram em roda na quadra para a 

brincadeira de transformação do objeto, desta vez, usando pedaços de panos coloridos. Antes 

de sentar, cada criança escolhia uma cor de tecido e levava para seu lugar. Enquanto esperavam 

pelos colegas, as crianças exploravam o objeto dobrando, girando, enrolando na cabeça e 

quando todos estavam juntos, foi pedido que se deitassem sobre os panos e em seguida que 

colocassem no colo. A professora retomou com as crianças como costumam fazer esta 

brincadeira, em que o “pano não é mais pano” e disse: “imaginem que o pó de pirlimpimpim 

vai transformar o pano em...”. 

Paralelo à atividade, o diretor, sua assistente e dois prestadores de serviço, conversavam 

sobre um reparo naquele espaço e a professora precisou interromper o que estava fazendo para 

perguntar o que estava acontecendo, de modo que se desculparam e foram para outro local da 

escola. Do lado de fora da escola (que é cercada por uma grade e não um muro), situa-se um 

ponto de táxi e os taxistas conversavam durante a atividade e a professora sinalizava sua 
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dificuldade com as interferências ao redor para propor atividades naquele espaço da escola. 

Ofereci-me para ajudá-la pedindo gentilmente aos taxistas que falassem mais baixo, explicando 

o que estava acontecendo, quem eu era e o que fazia ali. 

Retomando a proposta com as crianças, começaram a sugerir usos para o pano: uma 

capa de super herói/heroína, capa da princesa, óculos (dobrando o pano na frente do rosto), saia, 

vestido para dançar, capa do Batman, salsicha gigantesca. Enquanto uma criança mostrava sua 

ideia, os outros tentavam fazer igual com seus tecidos. 

Para poderem ouvir as ideias dos colegas, foi preciso que se aproximassem mais, devido 

às interferências de ruído ao redor da escola. Em seguida, uma das crianças não conseguia se 

fazer compreender pelos colegas que riram dela, fazendo-a chorar. A professora interveio 

conversando com todos, que se desculparam e conseguiram, assim, compreender o que a colega 

sugeriu (uma capa de princesa). 

Essa etapa da atividade terminou com a escolha pelas crianças da ideia que mais 

gostaram e todos brincaram de super-herói. A professora atribuía qualidades ao personagem 

perguntando “como seria o herói com medo?” e as crianças também brincavam com a “chuva 

de folhas”, com folhas da árvore que caíam com o vento. 

Em seguida, foi proposto que transformassem os panos em outros objetos, como uma 

toalha encharcada (e as crianças chacoalhavam e torciam seus panos), fizeram volante de carro 

e “dirigiram” pelo espaço e fizeram uma bola. Também foi pedido que “desenhassem” com o 

pano, e as crianças dobravam os panos formando pipas, triângulos, casas, caminhão. 

Depois disso as crianças puderam brincar livremente com os panos e corriam com suas 

capas. Em duplas brincavam com os amigos, até que foi pedido que guardassem o material para 

retornar à sala de aula. Uma funcionária da escola ajudou a professora e as crianças entregavam 

para ela o tecido que haviam usado. 

Entraram na sala e aguardaram a chegada da outra professora, que os acompanha 

diariamente até a hora da saída. Despedi-me neste momento para que as professoras pudessem 

trocar o turno de trabalho e agradeci pela oportunidade de acompanhar aquele período da aula. 

Depois que a professora Alice saiu da sala, apresentou-me trabalhos de seus alunos expostos 

num mural de azulejo, a brinquedoteca recentemente reformada e conversamos um pouco mais 

sobre as impressões daquele dia como as descobertas das crianças e as interferências de barulho 

que acontecem no espaço externo da escola. 
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A descrição deste recorte da prática da professora Alice buscou dar visibilidade ao que 

ela tem incorporado em sua prática, sem deixar de considerar que a abertura para as inovações 

e prescrições curriculares também dependem da intimidade - retomando o poema da epígrafe - 

que se tem com as coisas, ou seja, as apropriações desta professora ocorrem pelas relações que 

ela faz com os diferentes saberes que mobiliza, seja da formação, seja curricular e 

especialmente o saber da experiência.  

Em seus mais de trinta anos lecionando, já experienciou diferentes propostas 

curriculares, fez cursos e, contrariando o pressuposto de Hubermam (1995), de que o final da 

carreira é marcado pela serenidade, conservantismo e desinvestimento, caracterizado por maior 

rigidez e resistência, ou a lamúria acerca do ativismo e dos idealismos do início da carreira, 

percebe-se ainda o entusiasmo da professora pela  tarefa de ensinar, na possibilidade de 

reinventar e ressignificar a prática justo pelo motivo da intimidade. 

Para a professora Alice, as possibilidades que despertaram com o que compreendeu dos 

cursos das OCs que fez foi, em primeiro lugar, entender o que é escuta da criança, que acontece 

não só nas rodas de conversa ou quando manifesta uma necessidade verbalmente, mas em suas 

produções e brincadeiras. Dessa forma, acredita que os cursos a ajudaram a organizar melhor o 

tempo de escuta das crianças, a rotina de atividades que realiza com elas e os espaços e materiais 

que utiliza para isso, como vemos no trecho da entrevista: 

...dos cursos, eu acho que eu incorporei, (...) primeiro eu acho que foram as 

sondagens (...) antes de você pensar num projeto, e pra mim a sondagem é a 

escuta da criança, na verdade sondagem vai trazer o aluno que eu tenho, a 

criança que eu tenho, né, o que é que ela conhece, de convívio social, o que é 

que ela conhece das brincadeiras... 

esses cursos me ajudaram a organizar o meu tempo, né na minha rotina. 

Quanto ao espaço, a gente vai adequando conforme dá... 

 

Quanto à linguagem teatral apresentada no currículo e explorada na atividade da 

professora, percebe-se a incorporação em sua prática de propostas de jogos teatrais que 

aprendeu no curso, no planejamento de atividades permanentes, como por exemplo, na 

brincadeira simbólica, em que explora com as crianças a representação de papéis e a construção 

de cenários. 

Dois elementos marcantes para a efetivação das inovações curriculares apontados pela 

professora em seu relato são: o papel da gestão escolar e os saberes advindos da trajetória 

formativa. Em se tratando da gestão escolar, é expressivo na entrevista com a professora e na 
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observação das atividades na escola a importância da participação do trio gestor da escola 

(composto por diretor, assistente de direção e coordenador pedagógico) nas formações 

oferecidas aos professores.  Pois por terem deixado a sala de aula em momentos nos quais as 

inovações se apresentavam aos professores da Educação Infantil, não conseguem dialogar com 

o que se propõe atualmente, dificultando, assim a compreensão do porque o professor solicita 

a compra de um material ou usa um espaço da escola de forma “inadequada”. Para a professora 

Alice: 

essas inovações, eu acho que quando elas chegaram, as pessoas, gestores, eles 

não se apropriaram dela (...) eu acho que a maioria dos gestores da rede 

pública, eles passaram pela sala de aula. Enquanto eles estavam dentro da sala 

de aula a proposta era muito diferente, então assim, não se falava em roda de 

conversa, não se falava nem de ouvir a criança, ainda a criança ser autora, né, 

tudo era muito pronto, é eu lembro que existiam escolas que já tinham que 

lidar com apostila, né e eram consideradas ótimas escolas. Então muito desses 

formadores que são coordenadores, eles vieram com uma pratica de sala de 

aula, então eu não sei se eles conseguiram também a vivência, né, pra 

conseguir trazer pro educador uma segurança, e subsídios pra dizer pra ele 

“olha, esse caminho é legal, olha esse caminho não tá, olha eu vi essa prática, 

a gente podia fazer assim”, 

um grande elemento que pode te apoiar e ao mesmo tempo pode minar seu 

trabalho é o trio gestor, se ele não tiver bem embasado, fica difícil ele entender 

porque é que você quer que compre pano com a verba, é...porque é que de 

repente você tá empurrando mesa e fazendo barulho (...) porque é que de 

repente, você tá arrastando móveis pra quadra ou deixando que a criança 

risque numa quadra pra criar um cenário e aquela quadra sempre é limpinha... 

 

Quanto aos saberes da trajetória formativa é determinante o caminho percorrido pela 

professora Alice, pois sublinha que sempre trabalhou em uma única escola, não acumulando 

cargos, o que favoreceu a participação em cursos, diminuiu o cansaço e melhorou as condições 

de trabalho, assim como  as opções de formação que fez, seja na rede municipal, seja em contato 

com a proposta pedagógica da escola de suas filhas, onde pode participar de cursos, a ver em 

seu relato: 

eu posso dizer que fui uma pessoa privilegiada, também conheci professores 

que realmente dobravam né, e eu percebia o cansaço dessa professora, 

extenuante, eu fui uma professora que sempre lecionei um único período, eu 

também tive a possibilidade de poder arcar com esses cursos, né, foi uma 

opção minha, e eu pude fazer 

minha filha foi pra uma escola construtivista, né, acompanhando o dia a dia 

dela...as exposições, as reuniões, aí eu fui me inteirando mais (...) essa 

formação especificamente de projeto (...) fui fazer cursos que as educadoras 

da P. V. me indicavam. Então, inclusive cursos oferecidos pela P. V. 
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As contribuições da professora Alice permite refletirmos sobre o papel do professor da 

Educação Infantil, especialmente sua abertura para as mudanças, considerando as condições 

necessárias para que estas mudanças se concretizem, ou nas palavras da professora Alice, de 

que o quintal se efetive. A seguir, veremos as possibilidades apresentadas pela professora 

Carolina em busca da superação das “pedras do caminho”. 

 

 

3.2 PELO CAMINHO DAS PEDRAS: OS TRAJETOS DA PROFESSORA CAROLINA 

 
No meio do caminho tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Desde a solicitação para a participação, a professora Carol, como é chamada por seus 

colegas de trabalho e familiares, com muito entusiasmo se propôs a colaborar, seja ao preencher 

o questionário, a procurar e emprestar para análise seus materiais de registro, abrir espaço em 

sua casa e sala de aula para contribuir com os dados e dar visibilidade ao seu trabalho.  

Ocorre que, de fato, no meio deste caminho, houve uma pedra. Na segunda etapa da 

pesquisa, pouco tempo depois de fazer o contato para agendar a entrada em sua escola, a 

professora Carol acidentou-se voltando para casa depois da aula e precisou ficar afastada por 

um período, que conseguiu reduzir por considerar que já estava recuperada e apta para voltar 

ao trabalho. Ela reagendou sua perícia médica e voltou antes do prazo preestabelecido. Isto 

porque tem paixão por ensinar e grande comprometimento com a escola e seus alunos. 

Esclareci, quando soube de seu acidente que poderia interromper a pesquisa pelo tempo 

que fosse preciso, mas fui convidada a realizar a entrevista na residência da professora e, poucos 

dias depois, soube que já havia retornado ao trabalho, assim, demos continuidade com a 

observação de sua aula. 

Pensar sobre as “pedras no caminho” da professora Carol relaciona-se também, além do 

incidente citado, com sua trajetória formativa e profissional. Veremos mais adiante os exemplos 

trazidos pela professora sobre situações marcantes em sua trajetória, especialmente sua 

experiência enquanto aluna da escola regular e as dificuldades que teve com as propostas em 

artes (linguagem escolhida para o recorte deste relato sobre os cursos das OCs), assim como de 

sua vivência familiar relacionadas aos “trabalhos manuais”, sobre os quais era considerada 

“sem aptidão” ou sem habilidade. 



 
 
 

83 
 

 
 

Sua formação para o magistério também não privilegiou as linguagens artísticas, 

enfatizando os conteúdos escolares do Ensino Médio e posteriormente, na graduação, houve a 

ênfase nas disciplinas de fundamentos no campo educacional. Ao ingressar na docência, atuou 

na rede particular e relata que as suas práticas na Educação Infantil se apoiavam em materiais 

xerocados, apostilas com desenhos prontos e estereotipados para as crianças pintarem. Estas 

considerações sobre a trajetória formativa da professora Carol estão registradas no relato 

abaixo:  

...desde criança você passou por isso e eu também, a gente incorporou: pintar 

desenho. Os meus desenhos são sempre casinha, árvore, matinho, flor, céu e 

bonequinha palito. Eu não vou, além disso, só se eu tiver copiando um desenho 

por baixo. Eu sou bem limitada. E pra falar a verdade, assim, negócio na mão 

eu não tenho muita paciência, minha mão transpira, eu sou canhota, minha avó 

até começou a tentar me ensinar tricô e crochê, mas eu não consigo, eu não 

conseguia aprender, porque eu não tenho essa habilidade, mas, a gente passou 

por essa educação que era, era uma pré-escola bem similar ao ensino 

fundamental. 

 

Mais adiante, veremos também outras “pedras no caminho” na trajetória formativa da 

professora Carol.  Ao ingressar na docência do ensino público, outros obstáculos surgiram, que 

foram categorizados nas entrevistas com as três professoras, como elementos dificultadores, 

especificamente no que tange à incorporação dos conteúdos dos cursos das OCs que fizeram e 

das condições de trabalho para que as mudanças nas práticas se efetivassem. Algumas destas 

“pedras” são identificadas como: grande quantidade de crianças por turma, espaço físico da 

escola que trabalha e resistência por parte dos colegas professores ao confrontar práticas 

cristalizadas com inovações pedagógicas em Educação Infantil. A seguir, será tratada de forma 

mais detalhada a trajetória formativa da professora e suas impressões sobre o que entende ter 

incorporado em sua prática acerca dos cursos das OCs que realizou. 

Na primeira etapa de participação da professora Carol na pesquisa, por meio do 

questionário, apreendemos algumas informações sobre sua trajetória formativa e na carreira 

docente. A professora Carol tem 38 anos e atua na docência há dezessete anos. Iniciou sua 

carreira na rede particular de ensino e depois de três anos ingressou na rede pública, na cidade 

de São Paulo, onde leciona desde então para Educação Infantil (toda sua trajetória profissional 

constitui-se nesse nível de ensino). Tem formação em nível médio (antigo magistério) e 

graduou-se em Pedagogia pela Faculdade Campos Salles, em 2009, quando já atuava na 

profissão há mais de dez anos. Atualmente, trabalha na EMEI Criar e Aprender no período da 
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tarde, das 13h30 às 19h00 e sua opção de jornada é JEIF, que prevê a participação em grupo de 

estudo com professores e a Coordenadora Pedagógica. 

Ela relata que já realizou diversos cursos, mas os que considera mais significativos 

foram os que fez pela SME intitulados: Percursos de aprendizagens: O corpo e o movimento 

criativo e Um olhar para o desenho, além de um curso de contação de histórias realizado na 

graduação. Em 2013, participou de diversos cursos com ênfase nas discussões sobre as 

necessidades especiais dos alunos, como deficiência física, deficiências múltiplas e deficiência 

intelectual e faz uma crítica, pois essa foi a única temática abordada nos cursos de formação 

deste período que marca a transição de uma nova gestão na Prefeitura de São Paulo e a 

implementação de outros documentos oficiais9, extinguindo as OCs. 

Em seu relato, ela explicita os motivos pelos quais realiza os cursos sejam eles referentes 

às OCs ou não. Num breve desabafo sobre suas expectativas de formação e trabalho 

pedagógico, ela fala:  

O aprendizado, o desejo de mudar as aulas e as atividades para trabalhar com os 

alunos, sair das atividades convencionais e também mudar como pessoa e como 

professora, pois minha trajetória como estudante foi muito igual, muito 

tradicional e isso me incomoda, as crianças de antigamente são diferentes das 

crianças de hoje e foi isso que me motivou a querer participar dos cursos. Só 

lamento por não ter mais, queria fazer os outros.  

 

 Sua relação com as linguagens apresentadas nos cursos sobre as OCs dos quais 

participou tem uma ligação com sua trajetória de vida escolar e com as marcas que ficaram em 

sua formação. Da escola ela relembra sua participação em festas como a Junina, da Primavera 

ou das Nações e explica que desde a quarta série quem fazia seus trabalhos de Educação 

Artística era um tio, pois tinha dificuldade em atender às exigências dos professores que 

valorizavam o “belo”. Em uma situação que precisou confeccionar com massa de modelar o 

mapa do Brasil, sua professora disse que seu trabalho estava “HORRÍVEL” (no relato a 

professora usa caixa alta para descrever o impacto dessa afirmação), comparou com de outros 

colegas e, mesmo após uma conversa com a família, manteve a nota zero para o trabalho da 

estudante. 

                                                           
9 Em 2012, assumiu a Prefeitura de São Paulo o Prefeito Fernando Haddad e o Secretário de Educação passou a 

ser Cesar Callegari, depois Gabriel Chalita. Está em vigor, desde então, o programa Mais Educação (SÃO PAULO, 

2013), a Orientação Normativa nº 01/13 (São Paulo, 2013) e o Currículo Integrador da Infância Paulistana (São 

Paulo, 2015). 
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Em sua formação no magistério teve pouco contato com disciplinas relacionadas às 

linguagens propostas no currículo atual, especialmente as linguagens artísticas, pois os 

conteúdos valorizados eram os das disciplinas formais do ensino regular como Matemática, 

Língua Portuguesa, Ciências, Biologia, Física, Química. Na formação específica para a  

docência o foco era a alfabetização, embasado numa ideia de construtivismo que ela 

considerava confusa pelas tensões com o ensino tradicional das escolas. Trabalhando na 

prefeitura, desenvolveu atividades de teatro com seus alunos, mas considera que ainda tem 

dificuldade em artes e com trabalhos manuais. 

Nos anos de 2013 e 2014, durante o grupo de estudos de professores de sua escola foi 

proposto pela Coordenadora Pedagógica a construção de um portfólio com registros das 

oficinas realizadas na formação, cujo tema de estudo era “Artes, música, movimento e mídia: 

construindo e vivenciando repertório para o desenvolvimento sensório infantil”. Este material 

foi cedido para consulta e uma das atividades que chamou a minha atenção, a pintura com 

gelatina, foi selecionada para a observação. 

Para chegar nesta proposta de atividade que compõe o quadro de coleta de dados por 

meio da observação de uma aula, foram consideradas as experiências negativas de formação da 

professora, que estavam atreladas ao conceito padronizado de “belo” ao qual foi submetida 

enquanto aluna. Depois, levaram-se em conta os padrões de materiais usados em sua 

experiência profissional que privilegiavam, como já afirmado anteriormente, atividades 

xerocadas. Por fim, foi levado em conta as incorporações na prática da professora de novas 

possibilidades de propostas e conceito em artes, que rompem em primeiro lugar com suas 

próprias experiências pessoais, que a professora buscou superar por compreender que os 

processos de criação das crianças e suas especificidades na Educação Infantil estão acima do 

produto final de um trabalho. 

A seleção desta atividade deu-se também por representar a proposta de um dos cursos 

das OCs que a professora participou (Um olhar para o desenho) e também ser uma atividade 

realizada em seu grupo de estudo na escola. Esta atividade de fato tem mais o caráter de revelar 

o percurso das crianças, suas sensações e experiências do que o produto final, pois os desenhos 

quase não aparecem no papel, escorrem, sem seguir um padrão estético estereotipado do que é 

belo, como a professora indicou ao relatar sua história de vida escolar, porém, o aroma da sala, 

as descobertas possíveis e a alegria das crianças em criarem algo denotam esse processo criativo 

como vimos no eixo concepção de currículo. Este deve ser o objetivo das atividades oferecidas 

nas EMEIs: valorizar as experiências e os processos de aprendizagem das crianças. 
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A atividade ocorreu duas horas após as crianças chegarem à escola, depois da troca de 

professoras, com 31 crianças de cinco anos na sala de aula, um espaço amplo, com piso 

emborrachado, pintado com cores suaves (tons de amarelo e verde), com cortinas de tecido nas 

grandes janelas que permitem visualizar a rua e as casas do entorno. Os materiais utilizados 

foram papel sulfite tamanho A3, brochas, copos plásticos, água e gelatina em pó de diferentes 

cores.  

Quando cheguei na sala de aula, a professora estava conversando com as crianças 

orientando sobre como proceder na atividade. Perguntava “O que vamos fazer hoje?”, “Que 

material vamos usar?”, pois já havia agendado no calendário o dia em que fariam a atividade 

proposta e explicado que haveria uma pesquisadora observando a realização da mesma. Por 

isso, quando cheguei, as crianças estavam ansiosas, sabiam que realizariam algo especial (já 

haviam tido esta experiência em outros momentos e gostaram bastante). Respondiam às 

perguntas da professora dizendo: “Não pode comer a tinta!”, “Tem que desenhar com ela”, “Por 

que o pó da gelatina é branco se o abacaxi é amarelo?”.  

Segundo as OCs, “o professor apresenta os materiais, propõe a organização do tempo e 

espaço (coletivo e individual) e deve ritualizar quando se tratar de novidade” (OCs, 2007, p. 

118). Este momento inicial da atividade representa o ritual que ocorre no cotidiano das práticas 

em Educação Infantil que, como vimos, na categoria tempos e espaços auxilia na compreensão 

da atividade pelo grupo, indicando o que está por vir e as mudanças na rotina das crianças 

(tempo subjetivo). 

Enquanto a professora distribuía os papéis aos alunos, pediu para que duas crianças (os 

ajudantes do dia) entregassem lápis aos colegas para que escrevessem seus nomes no verso da 

folha (de modo que não houvesse interferência no desenho). Enquanto escreviam, a professora 

buscou água e distribuiu nas mesas uma quantidade de água e pó de gelatina para que fizessem 

a tinta. As crianças estavam com uma grande expectativa pelo que aconteceria e exclamavam 

enquanto a “mágica” acontecia: “nossa!”, “que legal!”. Durante a pintura com a “tinta mágica”, 

experimentavam “escondido” da professora o sabor da tinta, molhando o dedo no copo com o 

líquido e diziam “hum, é gostoso”, “tem gosto de bala” (sussurrando para o colega), “que 

cheiroso!”. Neste momento da pintura, também observei as crianças apreciando os trabalhos 

uns dos outros ou explicando o que estavam fazendo aos colegas.  

Ao final da atividade, as crianças entregavam seus trabalhos à professora, que as 

organizava num varal para secar e expor. Depois disso, as crianças lavavam seus pincéis e 
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voltavam para a sala para escolherem outra atividade, como ler gibis que estavam numa caixa 

acessível, elas sentavam-se no chão em roda aguardando a limpeza das mesas que haviam 

usado. Este movimento de encerramento da proposta pareceu ser habitual para as crianças, ou 

seja, já sabiam o que fazer depois de terminar a atividade e organizar os materiais. Despedi-me 

da turma e agradeci a oportunidade dada para alimentar este processo de pesquisa e enriquecê-

lo com tantos detalhes. 

Interessante perceber que a trajetória da professora Carol é de superação, pois sua 

experiência de vida escolar e de início da formação docente não privilegiaram as experiências 

que hoje propõe às crianças (reitero que esta descrição foi um exemplo dentre outras atividades 

que propõe), o que revela seu interesse pela constituição de novos saberes como vimos em seu 

relato. Um dos fatores que a própria professora apresenta como constituinte de seus saberes é o 

trabalho do Coordenador Pedagógico, na medida em que traduz as orientações advindas da 

Secretaria de Educação para a prática pedagógica. Nesse período que participou das oficinas 

durante o grupo de estudo na escola, ela pode socializar os saberes adquiridos nas formações 

das OCs e incorporá-los ao seu planejamento. 

A desconstrução do seu paradigma sobre as artes, elaborado no seu percurso de 

escolarização, teve início nos anos iniciais de sua carreira e consolidou-se ao fazer o curso Um 

olhar para o desenho, por exemplo.  Neste curso, a professora percebeu uma nova concepção 

de artes que não era “diagnosticar desenhos, dar sondagem, mas o objetivo do curso era, na 

verdade, ampliar nosso olhar para diversos tipos de materiais, diversos tipos de possibilidades” 

(trecho da entrevista com a Professora Carol) que são possíveis às crianças vivenciarem. Esta 

concepção se apresenta nas OCs quando afirma que “processos de criação são tão importantes 

quanto o produto final e podem ser proposições externas ou pessoais. Tão importante quanto 

fazer é pensar sobre a criação e apreciar” (OCs, 2007, p. 117). Alguns trechos da entrevista com 

a professora são representativos de suas ressignificações: 

os cursos foram muito importantes nessa questão, de abrir o nosso olhar, o 

meu olhar com relação à sala de aula. Porque assim, a minha história é uma 

história de escola particular, de tudo mimeografado, de tudo xerocado, na 

época era no mimeógrafo, pintar desenho. E a gente sabe que isso, não é que 

é condenável, é ruim pra criança porque ela não cria... 

eu aprendi, no curso de desenho, é...foi que a gente não pode fazer 

interferência no desenho da criança, não sei se você já tinha visto isso...a gente 

não pode escrever por cima, né, ou nomear, pôr o enunciado, ou a data, não, 

você tá interferindo na arte dela, então o que é que eu faço, eu fazia, depois 

parei de fazer, agora tô fazendo de novo: eu escrevo atrás. 
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Uma coisa também que me chamou atenção e que a professora sempre falava, 

que a criança desenhar num plano que é a mesa, sentada, olhando para baixo, 

desenhando no papel. Ela tem que experienciar outros tipos de suportes, como 

a lousa, desenhar, não na lousa, mas assim, desenhar de pé, desenhar deitado 

olhando pra cima. Aí a gente pode colar papel, folha embaixo da mesa ou da 

cadeira e eles desenharem deitados 

 

Uma das concepções que mais se destacou na entrevista da professora Carol foi sobre o 

papel da Educação Infantil, ao afirmar que “a gente quer que as nossas crianças sejam criadoras, 

que as crianças sejam é... livres para criar o que elas quiserem né, e viver a infância na fase da 

infância”. 

Tal concepção também está posta no PPP da escola na qual trabalha com a afirmação 

“aprender deve ser uma experiência significativa para a criança”, o que nos mostra uma 

preocupação em não escolarizar as crianças na Educação Infantil, valorizando suas experiências 

através de propostas diferenciadas que tirem a ênfase nas práticas preparatórias para o Ensino 

Fundamental. Essa concepção curricular está alinhada com o que está proposto nas OCs, 

demonstrando que não somente a professora incorpora em sua prática o currículo, mas a escola 

na qual trabalha também se orienta por esse material. 

Em referência à concepção de Educação Infantil revelada na fala da professora e no PPP 

da escola na qual atua, denominei esta escola de Criar e Aprender, preservando a identidade 

dos sujeitos que a ocupam e valorizando a potencialidade dos dados obtidos ao visitar este 

espaço. A ideia de criar está presente nas experiências que são oportunizadas às crianças, que 

permitem a criação por parte delas, além do desenvolvimento da criatividade dos sujeitos que 

atuam nesta escola, bem como na otimização dos tempos e espaços considerando o tamanho da 

escola e sua arquitetura. A ideia de aprender está presente na disposição em ensinar e aprender 

das professoras que trabalham nesta escola e que colaboraram com este estudo. 

A escola Criar e Aprender foi fundada em 1997 e está situada num bairro residencial, 

cercada de comércio e serviços como bancos, supermercados, lojas, oficinas de automóveis, 

igrejas, fábrica de roupas, no distrito de um dos bairros mais antigos da zona norte de São Paulo. 

Funciona em dois turnos de aulas: das 7h00 às 13h00 e das 13h00 às 19h00, com três classes 

por turno e 35 crianças por classe, totalizando 230 alunos, aproximadamente. Atende crianças 

da região e de outras escolas de bairros próximos que não comportam a demanda. 

Conta com cerca de 35 funcionários, entre: Diretor, Assistente de Direção, 

Coordenadora Pedagógica, 20 professoras (entre ativas, readaptadas ou afastadas), agentes de 
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apoio, auxiliares técnicos de educação, vigias, cozinheiras e faxineiras (estas últimas sob 

contrato terceirizado com a Prefeitura). 

A arquitetura da escola trata de um prédio com dois andares e escadaria para acesso às 

salas de aula e com um pequeno jardim na entrada da escola. Possui três salas de aula, refeitório, 

três banheiros para uso das crianças, sala de informática, sala de brinquedos (na área externa), 

parque, quiosque, sala dos professores e coordenação com banheiro, sala de refeição dos 

funcionários, sala do diretor, secretaria, banheiros feminino e masculino (para uso dos adultos), 

cozinha, despensa, depósito (almoxarifado) e estacionamento para funcionários. 

Tanto nos contatos por telefone, e-mail ou pessoalmente, a equipe foi sempre solícita e 

gentil em me receber e fornecer informações, procurar materiais para consulta e disponibilizar 

o que fosse possível via e-mail. Além da cordialidade, notei na organização da escola, a limpeza 

e a preocupação com a estética das salas de aula que, apesar de receberem muitas crianças, é 

acolhedora. Da mesma forma, os documentos da escola ficam organizados e à disposição para 

consulta e sua sistematização é feita por uma professora readaptada que os organiza e cataloga. 

Mesmo com toda organização da escola, a concepção de ensino apresentada no PPP e o 

envolvimento da equipe no trabalho escolar, a professora Carol alerta para os elementos 

dificultadores do cotidiano da escola ou as pedras no caminho. Entre eles está o número de 

crianças atendidas, que dificulta propostas individualizadas e mudanças no espaço físico, dado 

o alto nível de exigência que se tem do trabalho do professor relacionado ao número de alunos. 

Sacristàn (2000) endossa essa problemática chamando atenção para este elemento, que 

pode inibir a iniciativa ou expectativa relacionada ao trabalho do professor: 

as condições nas quais se realiza o trabalho dos professores não são em geral as 

mais adequadas para desenvolver sua iniciativa profissional. O número de alunos 

a ser atendido, as facetas diferentes que o professor deve preencher: a atenção aos 

alunos, a correção de trabalhos, a burocracia que origina sua própria atividade, 

etc. são atividades que se somam à estrita tarefa de ensinar e planejar o ensino 

(SACRISTÀN, 2000, p. 149). 

 

Outra pedra no caminho identificada pela professora é a questão do espaço, pois o fato 

da escola ser pequena dificulta adequações para modificar o tempo de uso de um local da escola 

numa atividade ou ainda rever a configuração deste espaço. A sugestão da professora Carolina 

era trabalhar com salas tematizadas, rompendo com o modelo mesa/cadeira, usando outros 

materiais como tapetes e propostas de rodízio dos espaços entre os grupos de crianças. Porém, 

para que fosse levada em diante essa ideia, seria preciso a compreensão de todos que trabalham 
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na escola. Entretanto, o que ela também revela é que se romper com a ideia de usar atividades 

xerocadas já é uma grande inovação, quanto mais reconsiderar as rotinas (tempos) e usos dos 

espaços da escola. 

Dessa maneira, outro elemento sinalizado como dificultador das mudanças é a 

compreensão por parte dos professores e as resistências para mudanças. Para Carolina, esta 

resistência está ligada ao que a professora Alice identificou como “deixar o professor sem pé” 

(como vimos no item anterior), quando se afirma que sua prática deve mudar sem dar subsídio 

para estas mudanças. Nas palavras da professora Carolina: 

Não pode mais pintar desenho, não pode mais escrever na folha que a criança 

vai desenhar. Tem coisas que é difícil. São conceitos que você tem que romper 

e para as pessoas já está incorporado. Eu acho que o que dificulta assim, 

resumindo, é que alguns professores têm não é que a mente fechada, mas uma 

resistência a coisas novas e o que facilita são os cursos, que contribui bastante 

para a prática que são as linguagens.  

 

Portanto, as possibilidades de inovação e mudança na escola são tensionadas pelos 

fatores apontados pela professora, o que significa que “na sua prática curricular, portanto, o 

professor adapta, modifica e cria, mas dentro dos limites das orientações mais amplas e, 

principalmente, das condições institucionais em que desenvolve seu trabalho” (SAMPAIO & 

GALIAN, 2013, p. 179). Apesar das pedras no caminho, percebemos com a contribuição da 

professora Carol para esta pesquisa o desejo pela promoção de uma Educação Infantil pública 

de qualidade, planejada, embasada e ressignificada.  

Esse “desejo” indica a superação do “caminho das pedras” com as contribuições que os 

cursos possibilitaram à formação e ressignificação das práticas da professora Carolina. Dessas, 

além dos conceitos que ajudaram a superar suas experiências formativas, está a reflexão sobre 

o planejamento na perspectiva de questionar sempre: “o que é que eu posso mudar no meu 

planejamento?”. A professora também fala sobre a importância de ter flexibilidade neste 

planejamento e de pensar sobre como ele está sendo estruturado: 

uma coisa que a gente também tem que pensar, é que na Educação Infantil a 

gente não pode, por exemplo, a gente planejou aquele dia, tem coisas que não 

vão dar certo e tem coisas que você vai ter que olhar e vai ter que replanejar 

eu até vou fazer meu semanário de uma forma diferente, porque o que a gente 

coloca? Tópicos né. Agora é lanche-higiene-campo dirigido e as brincadeiras 

do dia- escovar o dente- história...mas, o que é que eu posso mudar no meu 

planejamento? É isso que eu também vou trabalhar. Porque o que ela fala, tem 

professoras que fazem o planejamento diário, tem professoras que fazem o 

planejamento semanal. Mas o que dentro do planejamento você tá realmente 
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elencando como importante? Como você pode fazer esse planejamento 

melhorar um pouco mais? 

 

Ou seja, ao ler, pesquisar, estudar, o objetivo dessa professora é rever suas práticas, ou 

como explicitou na entrevista: “você tem que fazer a sua prática, refletir sobre aquilo, aprender 

e refletir porque é assim que você cresce”. Nos moldes da práxis, como falava o professor Paulo 

Freire, “ação-reflexão-ação sobre a prática docente” (FREIRE, 2004, p. 39), a professora Carol 

ressalta que o trabalho docente é um movimento contínuo de revisitar, ressignificar e aprender 

sempre.   

Retomando as categorias dos momentos da carreira de Huberman (1995), percebe-se 

com o relato da professora sua estabilização na carreira no que diz respeito aos questionamentos 

que faz. Para o autor, este é o período de questionar “como faço para melhorar minhas práticas 

e o aprendizado das crianças?”. Também é uma marca desta etapa da carreira “potencializar 

saber e experiência” que, neste caso, está em constante ressignificação. A próxima seção é 

dedicada ao relato da professora Tatiana, que na mesma escola, Criar e Aprender assinala outras 

demandas que contribuem ou dificultam as incorporações das mudanças. 

 

 

3.3 POUCO TEMPO, MAS EM TEMPO: OS DESAFIOS PROFISSIONAIS DA PROFESSORA TATIANA 

 

“O tempo por si só não existe ou não possui valor,  

são os homens que atribuem ao tempo significação e valor”. 

(Rita de Cassia Gallego, 2010) 

 

A epígrafe que inicia este capítulo encontra-se no texto de autoria da professora Rita 

Gallego (2010), que foi publicado no livro Espaços, tempos e gerações: perspectivas (auto) 

biográficas, organizado pela mesma professora e pelo professor Elizeu de Souza sobre a 

perspectiva de pesquisa com narrativas (auto) biográficas. Na oportunidade, a autora discute a 

questão dos marcos temporais de carreira e devida que o pesquisador estabelece e os narrados 

pelos sujeitos pesquisados. O conceito de tempo é complexo e construído socialmente, daí a 

expressão de que são os homens que atribuem ao tempo significação e valor. 

Nesta seção de apresentação da pesquisa e da trajetória da professora Tatiana, o 

elemento que mais se destacou nos dados obtidos foi a questão do tempo.  O tempo expresso 
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nos marcos temporais de sua trajetória de vida e carreira, o tempo de carreira em que se encontra 

(como vimos nas categorias de Huberman) e o tempo necessário para (re) organizar os o 

trabalho na escola. 

A professora Tatiana, apesar de ter experiência na docência anterior ao ingresso na rede 

municipal, neste contexto está no início da carreira: possui seis anos de trabalho na prefeitura 

de São Paulo. É a professora mais jovem participante - tem 32 anos - e com menor tempo de 

carreira. Quanto à formação, Tatiana cursou o magistério no CEFAM (Centro específico de 

formação e aperfeiçoamento do magistério) até 2001 e concluiu a graduação em Pedagogia em 

2005 pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas). Ela relata que seu contato com as 

diferentes linguagens artísticas ocorreu em sua infância quando fez curso de violão e realizava 

pequenas apresentações e, posteriormente, na sua formação para o magistério, ela conta que, 

neste período “tinha liberdade para criar e expor”, já na graduação a linguagem que teve mais 

contato foi a música.  

Na prefeitura de São Paulo ela teve outras experiências formativas compondo seus 

saberes relacionados às linguagens artísticas, como música, artes plásticas e dança. E, atribui à 

Coordenadora Pedagógica (hoje aposentada) da escola que atua, a contribuição na formação 

nas áreas de “música e artes” ao participar dos cursos de implantação das OCs: O corpo e o 

movimento criativo e A escuta ativa e a exploração musical. Ela explica que realizou estes 

cursos com o objetivo de “ampliar os conhecimentos a respeito dos temas trabalhados, a fim de 

enriquecer a prática pedagógica e refletir positivamente no desenvolvimento dos alunos”. 

Ao refletir sobre as contribuições dos cursos em sua prática, Tatiana aponta algumas 

ações que incorpora em seu planejamento, nas linguagens do movimento e da música: 

a gente aprendeu no curso a trabalhar com tecidos, com música, com 

instrumentos que a gente constrói juntos, é...que mais (pausa) e a gente 

aprende mesmo a incorporar no planejamento. 

 

Nos primeiros quatro anos de sua carreira foi professora de Educação Infantil em uma 

escola particular, na rede pública foi professora de Educação Infantil e Fundamental I na 

prefeitura de Guarulhos por cinco anos. Há seis anos, como já informado anteriormente, é 

professora de Educação Infantil na prefeitura de São Paulo. Desde que ingressou na rede, quase 

todo o tempo trabalhou na escola Criar e Aprender (a mesma escola da professora Carolina). 

Nesta escola, já ficou alguns anos sem uma classe atribuída, dada a sua classificação perante as 

demais colegas e por tratar-se de uma unidade de pequeno porte, com apenas três classes por 
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período. Esteve na condição de professora substituta (CJ) regendo classes na ausência ou 

afastamento de um professor. Durante a entrevista, Tatiana sinalizou esta condição de trabalho 

como um elemento dificultador das incorporações em sua prática dos cursos que fez: 

É complicado também, porque eu tive um monte de ideias no curso, vim com 

aquela euforia pra aplicar, pra querer colocar em prática, pra ver como é que 

é, porque a gente planeja e na prática é outra coisa e eu fiquei dois anos sem 

sala e isso foi um dificultador pra, pra, como fala? Pra acrescentar mesmo na 

minha prática... 

 

Na maior parte do tempo, trabalhou no período intermediário, como explicitado 

anteriormente, período que compreende a saída da turma da manhã e a entrada da turma da 

tarde, ficando em média duas horas com cada turma. Ocorre que, neste caso, o tempo de 

trabalho com as turmas é menor, devido à saída e entrada das crianças, momentos caracterizados 

pela organização dos materiais e espera, além das refeições e atividades de cuidados com o 

corpo (como lavar as mãos e escovar os dentes). Não hierarquizando ou desmerecendo estas 

atividades, pois na Educação Infantil “cuidar é educar” (OCs, 2007, p. 19), mas considerando 

as demais experiências de diversos campos que o professor deve oferecer às crianças segundo 

as OCs, o tempo que de fato existe para o professor que trabalha neste período realizar propostas 

nestas linguagens é um desafio. Isto se expressa na fala da professora: “eu trabalho no período 

intermediário o tempo é curto pra trabalhar com as crianças, então eu tenho que pensar em 

atividades rápidas que dê tempo depois de arrumar a sala pro outro professor”. 

 Durante o período de consulta aos documentos de sua escola, nas pautas de estudo do 

grupo de professores (PEA), uma das sequências de atividades trabalhadas foi a de “Yoga”. As 

professoras estudaram alguns movimentos que as crianças poderiam realizar ao som de músicas 

que representassem estas “posições”. Considerei curiosa esta proposta de trabalho e, nas 

conversas sobre o que a professora Tatiana incorporava em suas práticas dos elementos 

aprendidos nos cursos das OCs, achamos que esta poderia ser uma atividade para observação 

que ilustraria um pouco as incorporações do currículo à sua prática, lembrando que estas 

incorporações não são advindas apenas dos cursos da rede (em seu caso, do curso de 

movimento), mas da formação que ocorria em sua escola (ainda que, por um período de tempo 

e  por estar sem classe não pudesse participar, ela, mesmo assim, acompanhava os estudos). 

A observação de um período de aula da professora Tatiana teve a duração de pouco mais 

de uma hora, com a turma que recebe às 13h00. São 35 crianças de quatro anos, sendo duas 

com necessidades especiais (NEE). Assim que chegam à escola, as crianças se preparam para 
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o almoço, fazem a refeição e escovam os dentes. Quando cheguei à escola, estavam voltando 

para a sala de aula, depois de realizar essas atividades. Chovia neste dia, o que já era uma 

possibilidade prevista quando combinamos a data para a observação, pois chovia 

constantemente naquele período do ano. A professora já havia informado que, nesse caso, faria 

a atividade na sala de aula e não no quiosque (área coberta anexo ao parque da escola), onde a 

turma está habituada realizar. A professora comentou posteriormente na entrevista: “quando 

chove a gente arrasta cadeira e se movimenta dentro da sala de aula”, justificando as adequações 

que precisa fazer no espaço e em seu planejamento devido às condições físicas da escola. 

 Como descrito na observação da atividade da professora Carol, o espaço físico da escola 

Criar e Aprender é pequeno, mas as salas de aula são amplas, com janelas grandes que, neste 

caso, dão visibilidade à escola vizinha e possuem cortinas de tecido coloridas que tornam o 

ambiente acolhedor para as crianças. Nesta sala (sala azul como as crianças chamam), as mesas 

e cadeiras são mais baixas e comportam grupos de seis crianças. 

 Ao chegar à sala, apresentei-me rapidamente à professora, que neste dia também tinha 

a presença de um estagiário do Curso de Pedagogia. Uma funcionária da escola auxiliava a 

professora neste momento e permaneceu durante a atividade de Yoga. Enquanto isso, a 

professora Tatiana organizava o espaço, afastando mesas e cadeiras para formar uma roda com 

as crianças no centro da sala. Assim que as crianças se organizaram, a professora apresentou a 

proposta da atividade que realizariam em seguida, no primeiro momento escutariam as músicas 

e depois fariam os movimentos. As crianças escutavam balançando o corpo e fazendo gestos 

com as mãos espontaneamente. 

Depois de ouvir as músicas, as crianças levantaram e procuraram um espaço com os 

braços abertos para ter o cuidado de não bater nos colegas. Ao som da música “Sol”, as crianças 

erguiam os braços, abaixavam segurando os pés e repetiam esses movimentos de “saudação ao 

sol” (erguendo-se e curvando-se). Em seguida, sentaram em roda e fizeram o movimento da 

“borboleta”, com as pernas dobradas segurando os pés. A professora auxiliava quem tinha 

dificuldade e as crianças cantavam a música enquanto realizavam o movimento. Depois, na 

ponta dos pés, com as mãos erguidas, as crianças tentavam manter o equilíbrio na posição da 

“árvore”. Relaxavam os membros, voltavam à posição e caminhavam pela sala. Foi curioso 

perceber que não esbarravam uns nos outros enquanto andavam. 

Por último, ouviram a música do movimento do “elefante” e em pé balançavam os 

braços “bem soltinhos” como dizia a música. Algumas crianças mexiam os braços perto do 
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rosto simbolizando a tromba do elefante, remetendo-se ao clássico movimento do elefante que 

faz parte do repertório de movimentos que já possuíam e que, segundo as OCs: “o gesto da 

criança carrega a marca do grupo social que está inserida” (OCs, 2007, p.61). 

Ao final da atividade, a professora perguntou qual movimento as crianças haviam 

gostado mais de fazer para repeti-lo. Foi escolhido o “elefante”. Depois de repetirem, as 

crianças aplaudiram espontaneamente a música e voltaram para as mesas. A professora arrumou 

o espaço da sala e propôs que usassem massa de modelar ouvindo as músicas da atividade 

anterior. 

Para Tatiana, a importância de propostas que envolvam movimento e música com 

crianças pequenas é de “não trabalhar só folha, a parte escrita, é que as crianças precisam desse 

movimento”. Esta concepção se articula ao PPP da escola na qual trabalha e às OCs, 

especialmente referenciadas nos cursos que Tatiana participou. Mais uma vez, a ideia é que a 

escola promova diversas experiências enriquecedoras e não escolarizantes às crianças, como 

vimos nos capítulos anteriores. Para Tatiana é importante: 

trabalhar essa parte corporal das crianças que hoje tá bem defasada é...as 

crianças hoje não brincam mais, muito presas dentro de casa e na escola a 

gente vê o reflexo disso. 

 

 Além da questão do tempo relacionado às condições de trabalho da professora, ao 

elencar os elementos que considera dificultadores das apropriações nas práticas pedagógicas, 

foi citado o papel do formador dos cursos das OCs. Por exemplo, a dificuldade de uma das 

formadoras em compreender os tempos e ritmos de aprendizagens das professoras participantes, 

bem como os saberes da experiência constituídos pelas professoras ao longo dos diversos 

tempos de carreira que ali se entrecruzavam No momento de socializar as atividades feitas com 

as crianças planejadas durante as aulas do curso, a formadora fazia intervenções que, segundo 

Tatiana, menosprezavam os professores, como vemos no trecho da entrevista: 

a professora que deu o curso porque é, teve muita crítica, né, e sem mostrar o lado 

bom das coisas, mostrou muito pouco o que a gente tava fazendo de bom e tinha 

muita coisa boa que a gente sabe. Então isso a gente se sente um pouco insegura 

em levar pra sala de aula, né, foi um dificultador. E a gente sabe que é preso a 

muitas coisas, é na nossa formação que a gente tá aprendendo com esses cursos 

é importante, só que a pessoa também tem que ajudar, né, mostrar o lado bom das 

coisas e não só criticar. 

 

Esta constatação da professora Tatiana está relacionada ao fato dos reformadores não 

considerarem a complexidade dos tempos de formação e de experiência dos sujeitos com a 
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(ouso dizer) ingênua ideia de que em quatro encontros de um curso, nos quais apresenta uma 

concepção nova de trabalho é possível romper com práticas consolidadas há muito tempo na 

Educação Infantil.  

 No exemplo trazido pela professora Tatiana, no curso sobre  Movimento, a ideia era 

romper com a concepção da dança estereotipada na qual o adulto faz movimentos para as 

crianças repetirem, geralmente em situações de apresentação em uma festa e, superando esta 

concepção, promover atividades que pudessem culminar em uma coreografia, desde que os 

movimentos valorizassem a ampliação do repertório das crianças baseadas nos exemplos de 

jogos corporais, vivenciados pelas professoras durante o curso. O que se percebeu ao final dos 

encontros do curso foram alguns trabalhos pontuais que evidenciaram propostas inovadoras, 

mas, no geral, pouco havia sido incorporado pelas professoras. 

 O que se pode perceber é que a realização de cursos para implantação de uma proposta 

curricular por si só não provoca mudanças, existem outros elementos apontados que podem 

favorecer ou não as inovações. Para Hargreaves (1998), 

...enquanto meio ou recurso técnico para a realização de propósitos educativos 

de colaboração entre os docentes e de desenvolvimento curricular (ou seja, 

para mudar a natureza do trabalho dos professores e a forma como este é 

entendido) o tempo tem as suas limitações, independentemente do grau de 

generosidade com que possa ser disponibilizado. Mais tempo não garante, por 

si mesmo, a mudança educativa. Existem então (ou deveriam existir), do ponto 

de vista do inovador, mais aspectos a considerar nesse tempo, para além da 

sua distribuição, planificação e programação tecnicamente eficiente. O modo 

como o tempo é usado e interpretado também é importante. (HARGREAVES, 

1998, p. 109). 

 

 Portanto, o valor do tempo e os usos do mesmo são elementos que passam pelo crivo 

dos sujeitos que com ele lidam. Há de se considerar o tempo em duas instâncias: externo aos 

sujeitos, que no caso da professora Tatiana, diz respeito ao seu momento na carreira e as 

implicações deste tempo de experiência na prática docente, e o tempo interno, que diz respeito 

à maneira como individualmente os sujeitos administram o tempo das aulas e a incorporação 

das inovações propostas. 

 A seguir, as contribuições das três professoras estão organizadas em um quadro e os 

elementos elencados nas entrevistas são discutidos à luz do referencial teórico que norteia a 

presente dissertação e as categorias de análise das OCs. 
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3.4 SABERES, EXPERIÊNCIAS E INCORPORAÇÕES ACERCA DO CURRÍCULO PROPOSTO 

 

A singularidade dos dados obtidos com cada experiência formativa, profissional e dos 

contextos escolares das professoras participantes contribuiu para a reflexão das inquietações 

iniciais da pesquisa. Entretanto, é possível identificar similaridades e diferenciações nestes 

dados que constituiu a elaboração do quadro de categorização dos dados das entrevistas e sua 

discussão, como veremos no quadro a seguir, no intuito de reunir e sintetizar as possibilidades 

de incorporação nas práticas das OCs. 

Quadro 6 - Categorização das entrevistas com as Professoras 

 

O que as professoras 

consideram mais 

significativo em sua 

formação 

Que contribuições os 

cursos das OCs 

proporcionaram 

O que incorporaram 

em suas práticas, 

considerando as 

condições para isso 

O que consideram 

elementos facilitadores 

ou dificultadores para 

as inovações 

pedagógicas 

-Cursos de formação 

continuada dentro e fora 

da rede, não apenas das 

OCs (música, contação 

de história, projetos 

didáticos; 

- Formação da escola 

(PEA, promovido pelo 

Coordenador 

Pedagógico); 

-Trabalhar em um cargo, 

possibilitando tempo para 

dedicar-se ao estudo e 

planejamento; 

-Ter condições 

financeiras de pagar 

cursos de formação. 

-Compreender as 

linguagens: “tecla sap” 

das OCs; 

-Conhecer o grupo de 

alunos; 

-Administrar o tempo, 

espaço e materiais; 

-Entender a criança como 

autora, criadora em seu 

processo de 

aprendizagem; 

-Abrir o olhar para a sala 

de aula; 

-Não interferir 

diretamente na produção 

da criança; 

-Auxiliar no 

planejamento. 

- Compreender o que é 

“escuta da criança”. 

 

-Atividades propostas 

nos cursos como 

brincadeiras, usos de 

materiais não 

estruturados; 

- Jogos corporais e 

teatrais, não 

necessariamente com um 

produto final (uma 

coreografia ou peça 

teatral); 

- Intervenções no 

desenho e na pintura 

com diferentes materiais 

e suportes; 

- Construção de 

instrumentos musicais; 

-Planejar uso do tempo e 

dos espaços. 

-Número de alunos; 

-Barulho; 

-Espaço físico; 

-Gestão da escola: 

formação e apropriação 

das concepções 

curriculares; 

-Equipe de apoio; 

-Formação para o 

professor evitando as 

rupturas (“dizer isso não 

pode e deixar sem chão”); 

-Papel do Coordenador 

Pedagógico; 

- Resistência de outros 

professores/gestores às 

mudanças; 

-Horário de trabalho; 

-Formadores dos cursos; 

-Ficar sem regência. 

 

Ao observar o que as professoras apontam como significativo na formação destacam-se 

cursos de formação continuada realizados dentro e fora da rede de ensino, como curso de 

música, contação de histórias e projetos didáticos. Destes cursos, alguns foram pagos pelas 

professoras como investimento na formação. As três professoras consideram a importância que 
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os cursos para a implantação das OCs tiveram para melhorar o trabalho com as crianças e 

também valorizaram o tempo de estudo que ocorre diariamente nas escolas, organizado pelas 

coordenadoras pedagógicas. As professoras da escola Criar e Aprender tiveram durante dois 

anos, estudos sobre as linguagens artística e corporal e os agregaram aos conhecimentos dos 

cursos das OCs, reverberando nas suas práticas. 

Além destas informações sobre a formação identificadas nas entrevistas, é importante 

retomar os dados sobre a formação que as professoras relataram na primeira etapa da pesquisa 

quando preencheram o questionário. Como vimos no referencial de Tardif (2001), além dos 

saberes da formação inicial e curriculares¸ apresentados acima, as professoras possuem 

saberes da experiência e saberes da história de vida e de vida escolar. Cada uma delas 

apresentou diferentes percursos relacionados a estes saberes, seja enquanto alunas do ensino 

regular, em que tiveram contato com as linguagens da música, do teatro, da dança e das artes 

visuais, seja com as experiências de vida, nem sempre tão positivas no contato com as artes.  

Os saberes da experiência profissional também foram marcantes nas trajetórias das 

professoras, considerando os contextos iniciais de trabalho, na rede particular de ensino, em 

outra rede pública de ensino (de outro município) ou até mesmo administrando e coordenando 

escolas. Estes saberes, peculiares a cada uma das professoras, constituem parte da identidade 

profissional que elas têm atualmente. 

No eixo de análise das OCs, papel do professor, vimos diversos saberes e expectativas 

quanto às práticas dos professores de Educação Infantil da rede pública de ensino de São Paulo. 

Dentre estas expectativas, está posto que o professor deve ser “interessado no que as crianças 

pensam”, que deve “questionar, fazer perguntas, saber escutar”. E esta é uma preocupação que 

transparece nos relatos das três professoras. Seja de forma mais enfática nesta “escuta”, como 

vimos com a professora Alice, seja no planejamento atento ao percurso criador das crianças, 

como vimos com as professoras Carolina e Tatiana.  

Quanto às contribuições que os cursos das OCs proporcionaram, as professoras 

destacaram: compreender como trabalhar as diferentes linguagens na Educação Infantil, 

denominado pela professora Alice de “tecla sap” das OCs, bem como descontruir ideias pré-

concebidas sobre as linguagens, como escutar a criança por meio de gestos, produções, 

brincadeiras, além da comunicação verbal. No caso do desenho, muitas vezes tido como 

demonstrativo de avanço das “hipóteses”, apontado pela professora Carolina, em que se tomava 

para análise “fases do desenho”, a proposta era promover intervenções artísticas que 
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explorassem materiais e suportes. Da mesma maneira o movimento e a dança têm o objetivo de 

ampliar o repertório das crianças não necessariamente culminando em uma coreografia que, por 

muito tempo na Educação Infantil, estava atrelada às apresentações em festas, nas quais as 

crianças imitavam os gestos do adulto, como vimos com a professora Tatiana. 

Das contribuições dos cursos também citam: conhecer o grupo de alunos, organizar e 

administrar o tempo, o uso dos espaços e dos materiais, auxiliar no planejamento e entender a 

criança como autora, criadora em seu processo de aprendizagem. Vimos na análise das OCs, 

no eixo concepção de currículo, a importância de reconhecer os processos criadores como 

importantes, tal qual o produto final das atividades e, no eixo concepção de infância, a ideia de 

considerar a criança em “tempo presente”, capaz de produzir cultura, criar, desafiar e com 

potencial para opinar sobre o que espera da escola. Quando as professoras se propõem a escutar 

as crianças, valorizar o que fazem e dar condições para suas produções, compreendem que seu 

papel é desenvolver as aprendizagens, não se pautando pela máxima dos “futuros cidadãos”, 

mas do que vivenciam hoje no espaço escolar. 

Deste modo, compreendem ter incorporado em suas práticas atividades que se reportam 

aos conhecimentos dos cursos, não necessariamente como realizaram naquele período de 

formação. Elas se apropriaram dos conceitos, das ideias que fundamentam as propostas, das 

possibilidades de ressignificação dos espaços e materiais, mais do que seguiram passo-a-passo 

o modelo apresentado. As adaptações que fazem se dão pelas vicissitudes das condições de 

trabalho, como o tempo com as crianças e os recursos que as escolas possuem. 

As incorporações expressivas nas práticas se evidenciaram na descrição das observações 

das aulas das professoras, que tiveram como objetivo ilustrar as adesões às OCs, como vimos 

na atividade do teatro, com uso de materiais para fantasias e representação de papéis ou na 

atividade de pintura, com uso de materiais não convencionais, rompendo os padrões estéticos 

das produções em artes. Além da proposta relacionada ao movimento, que remete não só ao 

aprendizado do curso, mas da formação oferecida na escola na qual a professora trabalha. 

Desta forma, para compreender como as incorporações ocorrem, as professoras 

elencaram os elementos facilitadores e dificultadores sobre as condições para que as inovações 

se efetivem. Quanto aos elementos que consideram facilitadores das inovações curriculares, 

apontam para o número de alunos, no caso da Professora Alice, que tem 25 alunos por classe 

em sua escola, o que facilita um trabalho diferenciado. Também foi apontado pelas professoras 

o papel do Coordenador Pedagógico, como figura que facilita a chegada das inovações e 
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implementa por meio do PPP, do PEA (estudo semanal) e dos demais projetos da escola as 

inovações curriculares. Também consideram que se a equipe gestora compreende as concepções 

de trabalho terão mais apoio para as ações na escola. Outros dois elementos identificados são: 

contar com equipe de apoio, ou seja, outros funcionários que auxiliem durante as atividades, 

como foi percebido nas observações das aulas e o fato das professoras trabalharem apenas um 

período na escola. Sentem-se menos cansadas e com mais disposição para trabalhar com as 

crianças. 

O número de crianças por sala também é considerado um dos dificultadores das 

inovações, pois as salas que têm 35 alunos são mais difíceis para a realização de atividades que 

exigem maior mobilidade, a questão do espaço que nem sempre favorece, além da dificuldade 

em atender particularmente as crianças e observá-las individualmente. O barulho devido à 

localidade e o tamanho da escola também foram apontados como elementos que dificultam o 

trabalho, como se percebeu nas observações das aulas. 

No caso da professora Tatiana, que tem menor tempo de carreira e nem sempre consegue 

a atribuição de uma classe para lecionar, este dado aparece como um dificultador de seu 

trabalho.  Quando ela fez os cursos e precisava aplicar atividades com as crianças, ela só 

conseguia quando substituía um colega. Esta professora também chamou atenção para a questão 

dos formadores dos cursos, que tanto puderam colaborar com os novos saberes dos professores, 

como negar os saberes já adquiridos pelos mesmos, constrangendo-os nos momentos de 

apresentações dos seus trabalhos. 

Ao pensar sobre os fatores que dificultam as inovações, especialmente o papel dos 

gestores e dos formadores, retoma-se a discussão de Frago (2001), sobre a cultura gestora e a 

cultura dos professores. Para os formadores, espera-se muitas vezes que ao oferecer 

proposições de conceitos e atividades nos cursos o “milagre pedagógico” ocorra, reformulando 

o trabalho dos professores, o que nem sempre é possível, pois como vimos, existe uma série de 

fatores que podem facilitar ou não estas mudanças. 

Quanto à cultura dos gestores, estes, por sua vez, trabalham com demandas burocráticas 

da escola, como vimos na observação da aula da professora Alice, momento no qual diretor e 

assistente acompanhavam uma reforma na escola e não compreendiam o que estava 

acontecendo com a turma de crianças naquela ocasião. Muitas vezes, os cursos de formação 

não contemplam estes sujeitos, que ficam à mercê das ideias recorrentes sobre o trabalho 

pedagógico da escola. 
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Tratando-se da cultura dos professores, a professora Carolina chama atenção para as 

resistências dos colegas com as mudanças na forma de trabalhar ou nas adequações do espaço 

da escola. Entende-se pela cultura dos professores, os valores, as crenças, as concepções de 

ensino, e estes nem sempre estão abertos, ou compreendem as mudanças. 

O espaço físico da escola também foi apontado nos dois contextos como um dificultador, 

pois em dias de chuva, como na observação da aula da professora Tatiana, deve ser improvisado 

um local para que as crianças brinquem e se movimentem. Para a professora Carolina, que 

gostaria de reformular a sala de aula, sua escola não conta com muito espaço para isso. E para 

a professora Alice, o barulho do entorno dificulta a realização de atividades ao ar livre. Estas 

condições do espaço escolar foram discutidas no eixo tempos e espaços, com a contribuição de 

Frago & Escolano (2001) ao considerar o “espaço que educa” e como as crianças aprendem no 

espaço no qual estão inseridas. 

Retomando o elemento tempo de carreira, identificado no relato da professora Tatiana 

como um dificultador das incorporações dos conceitos divulgados pelos cursos, sua condição 

para reger uma classe e escolher o horário de trabalho está subordinada à sua classificação 

perante os colegas com mais tempo de carreira o que traz implicações na dinâmica de seu 

trabalho. Em alguns períodos, esteve sem regência, sendo impedida de participar da formação 

na escola (PEA) e ser remunerada para isto e, geralmente, trabalha no período intermediário, 

em que o tempo com as crianças (trata-se de duas turmas) é mais curto. Por isso, precisa planejar 

atividades rápidas, com começo, meio e fim e que considerem o tempo de organizar as crianças 

e o espaço para a saída ou para a chegada do professor seguinte. 

Para Huberman (1995), o início da carreira do professor marca a distância entre o “real 

e o ideal”. Segundo a própria professora, tinha muitas ideias enquanto fazia os cursos das OCs, 

mas o fato de estar sem regência não favorecia que colocassem em prática suas propostas. Este 

é um dos desafios do professor iniciante, lidar com a instabilidade das condições de trabalho, 

com as novidades da cultura de uma rede de ensino e com as demandas da escola conflitantes 

às expectativas iniciais da carreira. 

Na perspectiva dos tempos de carreira, vimos que a professora Carolina, em um estágio 

de estabilização, procura diversificar o trabalho, sempre questionando “o que faço para 

melhorar?”. E, para isso, se apropria de leituras, estudos e cursos na tentativa de rever suas 

práticas e seu planejamento. Já no caso da professora Alice, vimos que, contrariando a hipótese 
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de estar no final da carreira se distanciando das questões da escola, ainda potencializa seus 

saberes da experiência, revendo os caminhos que pode trilhar em seu trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegar ao final de um estudo como este que aqui se apresenta traz diversas reflexões 

sobre o seu processo de construção. Ao ler e reler o texto penso nas possibilidades dos caminhos 

a trilhar. “E se?” introduz dezenas de questionamentos neste momento... E se tivesse feito este 

recorte? E se ampliasse os critérios para os sujeitos da pesquisa? E se explorasse outras 

categorias? Decerto, esta sensação de incompletude – que esteve presente nestes anos de estudo 

– deixam janelas abertas para novas inquietações que surgem. Entretanto, ao retomar as 

questões norteadoras do estudo, percebo a riqueza dos dados obtidos e a tentativa de dar 

visibilidade especialmente aos sujeitos que contribuíram muito com a pesquisa. Sem dúvida, as 

descobertas foram possíveis graças às professoras Alice, Carolina e Tatiana. 

No entrecruzamento dos dados obtidos com as professoras, em suas escolas e na análise 

das OCs, diversos elementos foram elencados a partir dos questionamentos iniciais da pesquisa 

sob temas: dos saberes docentes, dos tempos da carreira e da cultura escolar, outras questões 

são elaboradas, a saber: como professoras de Educação Infantil da rede municipal da cidade de 

São Paulo que participaram dos cursos de formação para implantação das OCs percebem e 

expressam sua incorporação e compreensão do currículo nas práticas diante das inovações 

pedagógicas propostas? O tempo de carreira e os saberes constituídos nas trajetórias 

profissionais e de vida poderiam ser ou não fatores a influenciar nas mudanças, assim como as 

condições de trabalho? De que maneira? 

Os dados apontaram para uma gama de elementos presentes nestas categorias. Nos 

saberes docentes, questões como a formação inicial, a disponibilidade para realizar cursos, os 

estudos realizados no cotidiano da escola, as experiências na prática docente, o interesse e a 

motivação em participar de cursos de formação para ressignificar o trabalho foram identificados 

nas análises.  

Quanto aos tempos de carreira, percebeu-se que o início da mesma é marcado pelos 

desafios de lidar com as imposições burocráticas que limitam as decisões quanto ao trabalho. 

Ficar sem reger uma classe, não escolher o horário de trabalho, trabalhar no período em que os 

desafios de administrar o tempo e as demandas são grandes denota a complexidade desta etapa 

da vida profissional. Em contrapartida, o final da carreira possibilita não só realizar mais 

escolhas quanto à organização do trabalho, como também à disposição para as mudanças. 

Percebeu-se que nem sempre o final da carreira significa um desinvestimento, pelo contrário, 
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revela o saber da experiência marcado por uma trajetória que perpassa diferentes situações 

profissionais. Já o período de estabilização, ilustrado com a experiência de uma das professoras, 

indicou neste estudo a possibilidade de “potencializar saber e experiência”. Os anos de trabalho 

em sala de aula somados às possibilidades formativas potencializaram as práticas da professora, 

que superou suas dificuldades da formação inicial, inclusive de vida escolar, por um caminho 

voltado à reflexão constante de seu planejamento. 

E quanto à cultura escolar, foram citados os papéis dos gestores da escola e da 

importância de compreenderem as inovações curriculares propostas tanto quanto os 

professores. O espaço físico da escola foi citado como um elemento importante nas 

incorporações do currículo, tendo em vista que a arquitetura escolar nem sempre favorece a 

realização das atividades propostas e, por fim, a cultura dos reformadores no papel dos 

formadores dos cursos, que tanto puderam compreender os tempos e ritmos de incorporação 

dos professores, como o contrário, por  exemplo, no relato trazido por uma das professoras que 

tratou da dificuldade da formadora em mediar os diferentes tempos e saberes das professoras 

participantes no processo de ressignificação das práticas. 

Os eixos de análise das OCs: papel do professor, concepção de currículo, concepção de 

infância e tempos e espaços possibilitaram a reflexão sobre as demandas prescritivas e a 

realidade das instituições, bem como as concepções que as professoras têm sobre as crianças e 

sobre o que ensinam, de tal maneira que por meio das expressões utilizadas em seus relatos, 

estruturou-se a terminologia para as escolas e a organização de um dos subtítulos. 

Tomas Tadeu da Silva (2000) sublinha que os professores precisam ser vistos como 

pesquisadores e produtores de novas interpretações em suas práticas e isto foi percebido na 

medida em que os dados foram coletados. Ao ouvir as concepções das professoras sobre 

Educação Infantil, sobre o currículo, sobre a ideia de criança e infância que possuem, percebi o 

quanto são protagonistas em teorizar suas experiências. Podemos citar como exemplos: a 

explicação do quintal da professora Alice, a ideia de criança criativa e livre da professora 

Carolina e a preocupação em assegurar a expressividade artística das crianças pela professora 

Tatiana, ainda que no pouco tempo que tem com elas. 

Foi constatado que as incorporações das professoras perpassam esses elementos 

apontados e, portanto, não ocorrem linearmente como se espera com as prescrições dos cursos. 

A tradução entre a tarefa prescrita e a tarefa real revela um exercício reflexivo por parte dos 

professores, ainda que seja para realizar adequações de acordo com sua realidade. Tais 
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adequações revelam o desejo de ressignificar as práticas, não pela imposição prescritiva, mas 

pelo desejo de colocar em ação seus ideais educativos.  

Para Sacristàn (2000), “a atividade dos professores renovadores é, em muitos casos, uma 

ação de resistência, burladora de coerções diversas, isto é, uma ação política e não meramente 

adaptativa” (SACRISTÀN, 2000, p. 168). Portanto, mais do que executar diretrizes, as 

incorporações das professoras visam ressignificar suas ações pedagógicas por meio daquilo que 

acreditam como bom modelo. 
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APÊNDICE A: Tabela de sistematização do levantamento bibliográfico 

 

Título Nível Instituição Ano 

O paradoxo das contribuições das 

orientações curriculares da prefeitura do 

município de São Paulo para a prática 

interdisciplinar 

Tese de doutorado PUC-SP 2011 

Um retrato da aprendizagem em educação 

matemática: professoras dos anos iniciais do 

ensino fundamental em processo de 

inovação curricular 

Tese de doutorado 
USP- Faculdade de 

Educação 
2011 

Subjetivação docente: A singularidade 

constituída na relação entre o professor e a 

escola 

Tese de doutorado 
USP – Faculdade de 

Educação 
2012 

Caminhos de professoras: o 

desenvolvimento profissional docente nos 

anos iniciais do ensino fundamental 

Dissertação de 

mestrado 

USP – Faculdade de 

Educação 
2008 

Inclusão escolar na pré-escola: o acesso ao 

currículo 

Dissertação de 

mestrado 

USP – Faculdade de 

Educação 
2008 

Fatores intervenientes na adesão às práticas 

pedagógicas propostas pelo Projeto Toda 

Força ao 1° ano (TOF): a voz de professoras 

alfabetizadoras 

Dissertação de 

mestrado 
PUC-SP 2009 

Professores das series iniciais em início de 

carreira: dificuldades, dilemas e saberes em 

relação ao ensino da matemática 

Dissertação de 

mestrado 
PUC-SP 2009 

A participação dos professores na 

construção dos documentos que compõem 

as “Orientações curriculares e proposição de 

expectativas de aprendizagem” da rede 

municipal de educação de São Paulo – 

gestão de 2005 a 2008 

Dissertação de 

mestrado 
PUC-SP 2011 

O programa São Paulo faz a escola e suas 

apropriações numa escola do ensino médio 

Dissertação de 

mestrado 

USP – Faculdade de 

Educação 
2012 

Trajetórias de formação de professoras de 

educação infantil: história oral de vida 

Dissertação de 

mestrado 

USP – Faculdade de 

Educação 
2012 

A formação de professores e as teorias do 

saber docente: contextos, dúvidas e desafios 
Artigo 

Revista Educação e 

Pesquisa 
2007 

Apropriação e mobilização de saberes na 

prática pedagógica: contribuição para 

formação de professores 

Artigo 
Revista Educação e 

Pesquisa  
2007 

A pesquisa dos professores da educação 

básica em questão 
Artigo 

Revista Brasileira de 

Educação 
2009 

Experiências e observação: de Rousseau ao 

Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil 

Artigo 
Revista Educação e 

Pesquisa 
2011 

As etapas da carreira docente e o processo 

de formação continuada de professores de 

Educação Física 

Artigo 

Revista Brasileira de 

Educação Física e 

Esporte. 

2012 

Do trabalho à formação de professores Artigo 
Cadernos de 

Pesquisa 
2012 

Satisfação e situação profissional: um 

estudo com professores nos primeiros anos 

de carreira 

Artigo 
Revista Educação e 

Pesquisa 
2014 
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APÊNDICE B: Planilha de categorização das Orientações Curriculares 

PAPEL DO 

PROFESSOR 
INFÂNCIA/CRIANÇA CURRÍCULO 

TEMPO/ ESPAÇO/ 

MATERIAIS 

- Planejadores dos 

ambientes de 

aprendizagens das 

crianças (carta de 

apresentação das OC’s) 

- Aprendizagem no 

centro das preocupações 

dos educadores (p. 17) 

- Professor educa e 

cuida nas questões como 

inclusão, preconceito, 

paz, respeito, cuidado de 

si (p.19-21) 

- Deve tender as 

necessidades físicas das 

crianças oferecendo-

lhes condições de 

conforto em relação ao 

sono, à fome, à sede, à 

higiene, à dor; Cuidar 

inclui acolher, garantir a 

segurança e alimentar a 

curiosidade e 

expressividade infantis 

(p. 19) 

- Apoiar e envolver o 

aluno com necessidades 

educacionais especiais 

(NEE) em suas 

especificidades (p. 20)  

- Favorecer a interação 

de diferentes idades; o 

convívio respeitoso com 

relação ao gênero, etnia, 

religião, necessidades 

especiais (p.49-50) 

- Professor mediador: 

ações de ensino; centrar 

o olhar na criança e vê-

- “Pedagogia para a 

infância” (carta de 

apresentação das OC’s) 

- DOT da SME buscou 

formular uma Orientação 

Curricular para a educação 

infantil baseada em uma 

concepção de educar e 

cuidar voltada para a 

apropriação e transformação 

pela criança de até seis anos 

de idade, de bens culturais 

por meio de diferentes 

linguagens e de criativas 

formas de interação com o 

ambiente (carta de 

apresentação OC’s) 

- Conviver, brincar e 

desenvolver projetos em 

grupo; cuidar de si, do outro 

e do ambiente; expressar-se, 

comunicar-se, criar e 

reconhecer novas 

linguagens; compreender 

suas emoções e sentimentos 

e organizar seus 

pensamentos; ter iniciativa e 

buscar soluções para 

problemas e conflitos; 

conhecer suas necessidades, 

preferencias, e desejos 

ligados à construção de 

conhecimento e de 

relacionamentos 

interpessoais; formular um 

sentido de si mesmo que 

oriente as ações da criança. 

(p. 16) 

- Formas de pensar, agir, 

sentir são construídas 

conforme as possibilidades 

de participação da criança 

em seu meio sociocultural 

- Novo paradigma de 

educação infantil (carta 

de apresentação das 

OC’s)  

- Intercambio com 

professores de outros 

países- superar a 

dicotomia entre cuidar e 

educar e construir uma 

cultura própria em um 

modelo que atenda as 

especificidades da faixa 

etária de 0 a 6 anos. (p. 

13) 

- Oportunidade de bens 

culturais que ofereçam 

condições de aprender 

sobre o mundo e sobre si 

mesmas e, desenvolver-se 

como cidadãos 

conscientes da 

importância de se 

construir uma sociedade 

justa e democrática (carta 

de apresentação OC’s) 

- OC’s: fortalecer uma 

cultura profissional 

comprometida com a 

mediação da 

aprendizagem das 

crianças (p. 140) 

- Experiência nessa e em 

outras culturas (...) dar 

sentido às suas relações 

com o mundo da natureza 

e o da cultura, que 

incluem o mundo da 

técnica, da ciência, da 

política e das artes (p. 17) 

- Cuidar é educar (p. 19) 

- Ambiente de 

aprendizado é 

composto dos 

elementos: interações e 

relações; tempo; espaço 

e materiais (p. 28) 

- Espaço deve ser 

aconchegante e 

acolhedor, acessível, 

estimulante, seguro, 

asseado, organizado, 

bonito (p. 33)  

O recomendado é: 

áreas de biblioteca, faz 

de conta, pintura, 

construção, música, 

teatro, atividades 

(jogos), informática, 

historias, descanso, 

artes, dramatizações, 

bailados Salas de 

“convivência” e não de 

aula (oficinas, ateliês) 

(p. 34) 

- Tempo é para realizar 

ou aguardar algo, para 

rever e para planejar 

(Rituais) 

Professor deve 

organizar atividades 

coletivas (nível 

escolar), de cuidado de 

si, dirigidas, livres, 

individuais ou em 

grupos (p. 35) 

- Trabalhar com 

projetos: investigação 

por um período de 

tempo (p. 36) 

-  Garantir espaço de 

brincar numa 
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la como parceira ativa 

(p.23; 24) 

- Estabelecer vínculos; 

estimular formação de 

atitudes negociadoras e 

tolerantes; estabelecer 

regras de convivência 

(p. 51) 

- Professor deve ampliar 

o repertorio das crianças 

nas diferentes 

linguagens (p. 60) 

- O professor tem o 

papel de interpretar os 

gestos das crianças, 

também é o modelo em 

seus movimentos e 

atitudes (p. 65) 

- O professor deve trazer 

informações que 

alimentem a construção 

do conhecimento 

(p.100) 

- Professor investigador 

e não informante (p. 97)  

- Cuidar de si:  

Professor é parceiro 

nessa construção da 

criança, deve ter 

conhecimentos básicos 

de nutrição, 

metabolismo humano, 

saúde coletiva, 

processos infecciosos; 

Ensinar a limpar-se após 

uma atividade, ou o 

nariz ou após o uso do 

banheiro (p. 46-48); 

 Valorizar atividades ao 

ar livre como qualidade 

de vida (p. 45); 

- Linguagem verbal e 

escrita: O professor 

empresta sua voz ao ler 

em atividades onde interage 

com diferentes parceiros. (p. 

16) 

-As pesquisas em 

desenvolvimento humano 

têm apontado é que a criança 

é um sujeito competente, 

ativo e agente de seu 

desenvolvimento. Nas 

interações com seus 

parceiros e meios, em 

atividades socioculturais 

concretas, as crianças 

mobilizam seus saberes e 

suas funções psicológicas 

(afetivas, cognitivas, 

motoras, linguísticas), ao 

mesmo tempo em que os 

modificam... nascida em 

uma cultura historicamente 

constituída, a criança é um 

ser simbólico e de 

linguagem (p. 17) 

- O brincar está presente 

desde os bebês (p. 55) 

- Aprender a relacionar-

se: 

Ser acolhido, acolher, ter 

amigos, explorar o mundo, 

relacionar-se, ampliar 

vínculos, comunicar-se; 

Internalizar regras de 

comportamento, interagir 

com diferentes idades; 

Respeitar e conviver com as 

diferenças; 

Cooperar (p. 48-51); 

-Saber de si: 

Comunicar necessidades e 

opiniões; Construção de 

identidade de gênero e de 

pertencimento de grupo 

(religioso, étnico, etc.) (p. 

51-53); 

- Professor tem papel de 

ajudar na construção da 

- O currículo é o conjunto 

de experiências, 

atividades e interações 

disponíveis no cotidiano 

da unidade educacional e 

que promovem as 

aprendizagens das 

crianças (p. 26) 

- Diferentes linguagens; 

campos de experiências, 

curiosidade significação 

sobre o mundo; atividade 

exploratória: como a 

criança fará para obter 

informação (p. 42) 

- Brincar: Brincadeiras 

de imitação, transmitidas 

de geração em geração, 

faz de conta ou jogos 

dramáticos, jogos de 

regras, construção de 

brinquedos e cenários 

para a brincadeira; a 

escola tem o papel de 

ressignificar o papel do 

brincar na infância (p. 54) 

- brincar envolve as 

demais linguagens: oral, 

artística, corporal, 

matemática (p.55) 

-Linguagem verbal e 

escrita: Deve-se ou não 

ensinar a ler e escrever na 

EI? Debate vem desde os 

anos 80; A escrita e a 

leitura ocorrem pela 

inserção cultural da 

criança (p.76-77) 

-A criança lê sem saber 

ler, escreve sem saber 

escrever e é a 

possibilidade de fazê-lo 

não convencionalmente 

que lhe permitirá 

compreender o sistema 

convencionalmente usado 

para ler e escrever (p. 79) 

perspectiva criadora (p. 

55) 

- Materiais para o 

brincar devem ser 

diversificados 

(brinquedos artesanais 

e industrializados, não 

estruturados, fantasias) 

(p. 60) 

- Oportunizar com 

regularidade as 

diferentes linguagens e 

preparar o espaço e 

materiais para tal (p. 

119 -117) 

Cuidar do ambiente: 

Construção de saberes 

relativos ao meio 

ambiente, ao planeta e 

de seu próprio espaço; 

Organizar materiais e 

brinquedos, separar o 

lixo, manter o espaço 

limpo, cuidar das 

plantas e dos animais 

próximos. (p. 53) 

- Explorar o mundo, o 

próprio corpo e 

interagir com os 

outros pelo 

movimento: 

Espelho, bolas, túneis, 

tecidos, canções com 

gestos, jogos corporais 

em grupos, dança com 

músicas de diferentes 

estilos, conhecer 

expressões corporais 

como o circo, 

coreografias, criar um 

sistema de “leitura” dos 

movimentos (como um 

círculo no chão que 

represente um giro) (p. 

61-68) 

- “O propósito dos 

espaços de educação 
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para as crianças e é o 

escriba quanto não 

escrevem 

convencionalmente 

(p.78); 

O professor deve 

compreender a 

comunicação das 

crianças desde bebês e 

auxiliar para que 

melhorem e nos casos de 

crianças com NEE, deve 

utilizar linguagem 

diferenciada (p. 80); 

- Experiência de 

exploração ad 

natureza e da cultura:  

O professor ao escutar 

as hipóteses das crianças 

deixe de ser um 

informante para um 

investigador do que elas 

pensam (p. 97), deve 

trazer informações e 

sistematizar (p. 100) e 

propor 

perguntas/dúvidas (p. 

105) 

- Experiências com a 

expressividade das 

linguagens artísticas: 

O professor apresenta os 

materiais, propõe a 

organização do tempo e 

espaço (coletivo e 

individual) e deve 

ritualizar quando se 

tratar de novidade (p. 

118) 

- professor deve cantar 

para as crianças; 

professor deve saber 

organizar situações onde 

as crianças escutarão ou 

produzirão música em 

grupos (p. 120-124). 

imagem de si, reconhecendo 

e valorizando 

individualidades; Atividades 

sobre as histórias de vida das 

crianças, situações que 

vivenciam contribuem na 

construção dessa imagem. 

(p.52) 

- Brincar é o principal meio 

de expressão da infância, de 

revolucionar o 

desenvolvimento e criar 

cultura, segundo 

Antropologia, Sociologia, 

Psicologia e Linguística; 

No brincar a criança explora, 

cria cultura, interage, 

organiza o pensamento (p. 

54); 

-Experiências de 

exploração da natureza e 

da cultura: As crianças 

ressignificam suas hipóteses 

e se apropriam de 

conhecimento cientifico 

quando interagem em 

situações e com parceiros 

que as façam refletir (p. 96); 

 

 

 

 

 

 

- Comunicar-se no 

cotidiano, conversar em 

grupo, situação de 

comunicação informal, 

situação de comunicação 

formal, brincar com as 

palavras, conhecer 

narrativas literárias e 

desenvolver 

comportamentos leitores, 

usos e práticas da 

linguagem escrita, escrita 

do nome próprio, outras 

escritas infantis (p. 79-

93); 

- Elaborar hipóteses pode 

construir um pensamento 

reflexivo, crítico, 

questionador e 

investigativo (p. 104) 

- Experiências de 

apropriação do 

conhecimento 

matemático: É preciso 

incluir na rotina situações 

de aprendizagem da 

matemática (situações 

problemas de contagem, 

operações, relação de 

corpo no espaço, 

medidas, etc. para as 

crianças resolverem) (p. 

106) 

Aprende-se matemática 

pela resolução de 

problemas ou situações 

de jogo (p. 108) Explorar 

números, explorar o 

sistema numérico oral, 

contar objetos, ler e 

escrever números, espaço 

e forma, medidas (p. 112-

115) 

- Experiências com a 

expressividade das 

linguagens artísticas: As 

linguagens artísticas 

apoiam as crianças na 

ampliação de sua 

infantil deve ser o de 

educar no sentido 

amplo do termo: 

desafiar as crianças a 

pensar com 

imaginação, 

desenvolvendo a 

criatividade e 

propiciando o prazer.” 

As crianças 

demonstram interesse 

pelo que está em volta 

pela ação e depois 

pelas perguntas. (p. 98) 

- Organização do 

tempo didático em: 

atividades 

permanentes, 

sequências didáticas, 

projetos específicos, 

jogos (p. 116) 

--Linguagem visual:  

deve utilizar diferentes 

materiais e realizar uma 

produção num 

determinado período de 

tempo (refazer, repetir, 

concluir em um dia ou 

mais) (p. 130) 
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- professor apresenta os 

códigos do teatro para as 

crianças, espaço e 

materiais que favoreçam 

a representação, o 

professor deve ser 

interessado no 

repertório das crianças e 

quanto mais apreciarem 

essa arte, mais poderão 

contribuir na escola (p. 

128) 

- para que as crianças 

possam viver 

experiências de “ser”, 

“imaginar”, “criar”, é 

preciso que seus 

professores priorizem 

isso. Um trabalho assim 

só pode se desenvolver 

se o professor for 

alguém profundamente 

interessado em 

compreender como as 

crianças pensam, o que 

elas dizem, o que fazem, 

como brincam e os 

temas que surgem em 

seu repertório lúdico. 

(p.128) 

 

 

 

sensibilidade e 

capacidade de lidar com 

sons, ritmos, melodias, 

formas, cores, imagens, 

gestos, falas e com obras 

elaboradas por artistas e 

por elas mesmas, que 

emocionam e constituem 

o ser humano (p. 116) 

Processos de criação são 

tão importantes quanto o 

produto final e podem ser 

proposições externas ou 

pessoais. Tão importante 

quanto fazer é pensar 

sobre a criação e apreciar 

(p. 117) 

- Linguagem musical: 

contato com sons e 

música desde bebês, 

reconhecer sons provoca 

reações gestuais ou 

emocionais, professor 

deve cantar para as 

crianças, descobrem sons 

(e suas qualidades como 

alto/baixo) pelos objetos, 

cantar e acompanhar com 

instrumentos, improvisar, 

registrar “partituras 

gráficas”, o professor 

deve saber organizar 

situações onde as crianças 

escutarão ou produzirão 

música em grupos (p. 

120-124) 

Linguagem teatral: as 

crianças devem perceber 

os elementos do teatro (p. 

125), a dramatização está 

ligada ao jogo, o 

professor apresenta os 

códigos do teatro para as 

crianças, espaço e 

materiais que favoreçam 

a representação, o 

professor deve ser 

interessado no repertorio 

das crianças e quanto 
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mais apreciarem essa arte, 

mais poderão contribuir 

na escola (p. 128) 

-Linguagem visual:  

deve utilizar diferentes 

materiais e realizar uma 

produção num 

determinado período de 

tempo (refazer, repetir, 

concluir em um dia ou 

mais), o professor deve 

intervir nas produções das 

crianças, apropriar-se do 

espaço para produzir 

desenhos e modelagem, 

redefinir padrões 

estereotipados de desenho 

e cores (p. 129-134) 
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APÊNDICE C: Roteiro de análise de dados obtidos na escola Meu Quintal (em visita e 

consulta ao PPP) 

Caracterização da escola Meu Quintal 

Início do funcionamento, 

Localização 

13/5/56: Recreio Infantil depois Parque Infantil; em 5/11/84 

EMEI 

Até 2008 classes na unidade e conveniadas 

2010 passa a atender em dois turnos de 6 horas 

Localizada numa praça, bairro classe alta residencial e 

cercado de comércio (padarias, farmácias, supermercados, 

restaurantes, etc.) 

Centros de cultura e lazer: Biblioteca municipal, Cidade do 

Livro, colégio particular que acolhe crianças das regiões 

próximas nos finais de semana com jogos e recreação, 

shopping.  

Equipamentos de saúde: Posto de saúde, hospital e pronto 

socorro municipal. 

Horário, turmas, 

funcionários e alunos 

Dois turnos de aulas: das 7h00 às 13h00 e das 13h00 às 

19h00, três classes por turno, 150 alunos aproximadamente 

(25 alunos por classe devido ao tamanho da sala de aula) 

Aproximadamente 30 funcionários entre: Diretor, 

Assistente de Direção, Coordenadora Pedagógica, 14 

professoras, agentes de apoio, auxiliares técnicos de 

educação, vigias, cozinheiras e faxineiras (estas últimas sob 

contrato terceirizado com a Prefeitura). 

A escola atende crianças de bairros próximos e filhos de 

funcionários dos edifícios e comércio da região. 

Espaço físico e materiais 

(citar linha do tempo) 

Prédio térreo com acessibilidade para deficientes físicos 

Espaços de uso das crianças: três salas de aula 

(15hs/semana*), banheiro feminino e masculino, refeitório, 

quadra (1h30/semana), brinquedoteca (1h/semana), parque 

(7h30/semana), mural de azulejos para pintura. 

Outros espaços: banheiro para adultos, secretaria, sala do 

diretor/coordenação, copa para funcionários, cozinha, 

lavanderia, sala dos professores 

Alguns materiais: Acervo de livros, jogos (de madeira e 

plástico), brinquedos (para jogo simbólico e atividades na 

quadra), computadores, televisores, dvd, câmera 

fotográfica. 

*Soma do tempo destinado a estes espaços na linha de tempo dos 

professores 
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Concepção de Educação 

Infantil 

(PPP 2012 e 2015) 

“Escola, como espaço coletivo e privilegiado da vivência da 

infância, tem por fim contribuir para a construção da 

identidade social e cultural das crianças, para o 

desenvolvimento das dimensões afetiva, social e cognitiva, 

além da formação de valores éticos, estéticos e morais 

presentes nas diferentes culturas, como também fortalecer o 

caráter integrado entre o cuidar e o educar”. 

“práticas vivenciadas no cotidiano possibilitam às crianças 

práticas sociais acolhedoras, seguras, agradáveis e 

desafiadoras, que ampliem suas formas de agir, pensar, 

sentir por meio de diferentes linguagens e saberes”. 

“Acreditamos, que no mundo contemporâneo o grande 

desafio da Ed. Infantil é o educar sem escolarizar. 

Buscamos garantir um espaço em que se pode ser criança, 

onde se brinca, onde suas expressões são consideradas e 

respeitadas (sejam elas, falas, choros ou, brincadeiras)”. 

“Condições estas que garantam à criança a construção do 

conhecimento indispensável ao pleno exercício de seus 

direitos, como sujeito ativo e em processo de 

desenvolvimento através:  

- da expressão e da formação de sua identidade sócio – 

política -cultural;  

- elaboração e apropriação de sua autonomia, com espírito 

de iniciativa, cooperação e realização;  

- da garantia de seu bem estar e de sua saúde, possibilitando 

atividades sobre higiene, nutrição e saúde;  

- da garantia de livre expressão, manifestação de sua criação 

e de seu imaginário;  

- de possibilitar a sua socialização de modo que descubra e 

domine as regras necessárias para uma harmonia social 

dentro da escola, família e da comunidade onde vive;  

- do movimento, do contato com a natureza e da expressão 

corporal em espaços amplos;  

- da brincadeira, da teatralidade, da musicalidade, da 

poesia, da historicidade e das artes plásticas*;  

- da atenção individualizada enquanto ser social;  

- da aplicação de suas experiências e de seu conhecimento 

sobre a realidade local e universal. 

“o papel do educador (a) da infância é o de criar condições, 

organizar tempos e espaços, selecionar e organizar materiais 

de forma criativa, observar as crianças, avaliar processos 

construindo registros que historicizem o tempo vivido, 

apoiar as suas descobertas e projetos a fim de possibilitar a 

ampliação das experiências das crianças, sem que o foco 
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esteja centrado nele e sim na ação e invenção dos meninos e 

das meninas”. 

Linguagens objeto da 

pesquisa (música, desenho 

e pintura, teatro, dança e 

movimento) 

Plano de ensino (objetivos e conteúdos): 

- Respeitar e valorizar as diferentes características corporais 

ligadas ao movimento.   

- Ampliar o conhecimento da linguagem visual.                              

- Aprender a usar os movimentos básicos e conhecer as 

potencialidades e limites do corpo.   

- Produzir desenhos, pinturas, colagens e outras 

manifestações culturais.      

- Brincadeiras, jogos, danças, desenhos, utilização do 

espelho (reflexo do próprio corpo em movimento).    

- Potencializar a coordenação motora através do uso de 

diferentes materiais (lenços, bolas, instrumentos e outros). 

-Integrar experiências para a expressão teatral.   

-Explorar diferentes sons e cores.   

-Ampliar o repertório de canções.                           

- Conhecer e apreciar textos teatrais.   

- Desenvolver a ampliação do repertório musical.   

- Apropriar-se de elementos da linguagem do desenho e 

expressar-se através de cores.    

- Teatralizar histórias conhecidas através da confecção de 

bonecos e fantoches. *  

- Produção sonora com o próprio corpo e com objetos.   

- Releitura de obras de arte de autores famosos.   

PEA 2012- Explorar o mundo pelo movimento: 

“Que a criança através da participação em atividades 

corporais em especial as de dança, estruturadas pelo 

mediador ou espontâneas, permitam-lhe incorporar a 

dimensão expressiva do movimento”; 

“Que a dança seja importante fonte de prazer, 

autoconhecimento e sociabilidade, promovendo a 

construção de novas possibilidades expressivas e o 

aperfeiçoamento dos gestos”. 

*grifos meus para a linguagem teatral- tema de observação da 

Professora Alice 
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APÊNDICE D: Roteiro de análise de dados obtidos na escola Criar e Aprender (em visita 

e consulta ao PPP) 

Caracterização da escola Criar e Aprender 

Início do 

funcionamento, 

Localização 

Fundada em 1997 

Localidade: Situada em bairro residencial, classe média, centro 

comercial no entorno: bancos, supermercados, lojas, oficinas de 

automóveis, igrejas, fábrica de roupas, no distrito de um dos bairros 

mais antigos da zona norte, 3 km de uma estação de metrô, próximo 

há uma escola para surdos da Prefeitura. 

Centro de lazer: shopping center 

Equipamentos de saúde: Postos de saúde, hospital e pronto socorro 

municipal pediátrico, centro de psiquiatria infantil. 

Horário, turmas, 

funcionários e 

alunos 

Dois turnos de aulas: das 7h00 às 13h00 e das 13h00 às 19h00, três 

classes por turno, 230 alunos aproximadamente (35 alunos por classe) 

Aproximadamente 35 funcionários entre: Diretor, Assistente de 

Direção, Coordenadora Pedagógica, 20 professoras (entre ativas, 

readaptadas ou afastadas), agentes de apoio, auxiliares técnicos de 

educação, vigias, cozinheiras e faxineiras (estas últimas sob contrato 

terceirizado com a Prefeitura). 

Atende crianças da região e de outras escolas de bairros próximos que 

não comportam a demanda 

Espaço físico e 

materiais 

Prédio com dois andares e escadaria para acesso às salas de aula 

Espaços de uso das crianças: três salas de aula, refeitório, três 

banheiros, sala de informática, sala de brinquedos (na área externa), 

parque e quiosque. 

Outros espaços: sala dos professores e coordenação com banheiro, 

sala de refeição dos funcionários, sala do diretor, secretaria, banheiros 

feminino e masculino, cozinha, despensa, depósito (almoxarifado), 

estacionamento. 

Alguns materiais: Acervo de livros, jogos (de madeira e plástico), 

brinquedos (para jogo simbólico e atividades na quadra), 

computadores, televisores, dvd, câmera fotográfica. 

Concepção de 

Educação Infantil 

(PPP 2014 e 2015) 

“aprender deve ser uma experiência significativa para a criança e deve 

também integrar o que ela já conhece com aquilo que é novo para ela”; 

“Promover práticas de educação e cuidado que favoreçam o 

desenvolvimento das crianças em seus aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais”; 

“Garantir um trabalho em que todas as crianças sejam tratadas 

igualmente, apesar das diferenças – uma inclusão efetiva das crianças 

com necessidades educacionais especiais”; 
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“Promover a vivência de práticas culturais estimuladoras e 

acolhedoras das diversidades de pessoas e de relações que caracteriza 

a comunidade humana, e a posicionar-se contra a desigualdade, o 

preconceito, a discriminação e a injustiça (citado nas OC’s, p. 15)”; 

“Proporcionar uma escola acolhedora, segura, agradável e 

desafiadora, organizando momentos em que os alunos possam 

apropriar-se de linguagens e saberes de nossa sociedade, de forma 

significativa e adequada para nossa faixa etária”.  

“Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e 

escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, 

de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, 

sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de 

construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva”.  

Linguagens objeto 

da pesquisa 

(música, desenho e 

pintura, teatro, 

dança e movimento) 

01. Movimento: O trabalho com movimento contempla a 

multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando 

um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade 

das crianças, abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais 

implicadas nas atividades cotidianas, bem como atividades voltadas 

para a ampliação da cultura corporal de cada criança. 

02. Música: A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras 

capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e 

pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo 

entre o som e o silêncio. A integração entre os aspectos sensíveis, 

afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação 

e comunicação social, conferem caráter significativo à linguagem 

musical.  

03. Artes visuais: As artes visuais expressam, comunicam e atribuem 

sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio 

da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional, além 

de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, na 

gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes, etc. O 

movimento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, a 

continuidade, a proximidade e a semelhança são atributos da criança 

artística. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos 

e cognitivos, assim como a promoção e interação e comunicação 

social, conferem caráter significativo às artes visuais. 

As artes visuais se desenvolvem no âmbito prático e reflexivo, através 

dos seguintes aspectos: 

- fazer artístico: centrado na exploração, expressão e comunicação de 

produção de trabalhos de arte por meio de práticas artísticas, 

propiciando o desenvolvimento de um percurso de criação pessoal; 

- apreciação: percepção do sentido que o objeto propõe, articulando-

o tanto aos elementos da linguagem visual quanto aos materiais e 

suportes utilizados, visando desenvolver, por meio da observação e da 
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fruição, a capacidade de construção de sentido, reconhecimento, 

análise e identificação de obras de arte e de seus produtores; 

- reflexão: considerado tanto no fazer artístico como na apreciação, é 

um pensar sobre todos os conteúdos do objeto artístico que se 

manifesta em sala, compartilhando perguntas e afirmações que a 

criança realiza instigada pelo professor e no contato com suas próprias 

produções e as dos artistas. 

Experiências de exploração da linguagem corporal – movimento 

Objetivos: 

- ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, 

utilizando gestos diversos e o ritmo corporal nas brincadeiras, danças, 

jogos e demais situações de interação; 

- explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como 

força, velocidade, resistência e flexibilidade, conhecendo 

gradativamente os limites e as potencialidades de seu corpo; 

- controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus 

recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras para 

utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais situações; 

- utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento, para 

ampliar suas possibilidades de manuseio dos diferentes materiais e 

objetos; 

- apropriar-se progressivamente da imagem global de seu corpo, 

conhecendo e identificando seus segmentos e elementos, e 

desenvolvendo cada vez mais atitude de interesse e de cuidados com 

o próprio corpo. 

Conteúdos: 

- utilização expressiva intencional do movimento nas situações 

cotidianas e brincadeiras; 

- valorização e ampliação das possibilidades estéticas do movimento, 

pelo movimento e pela utilização de diferentes modalidades de dança; 

- percepção das sensações, dos limites, das possibilidades, da 

integridade do próprio corpo; 

- reconhecimento progressivo de segmentos e elementos do próprio 

corpo, por meio da exploração, das brincadeiras, do uso do espelho e 

da interação com os outros; 

- participação em brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, 

descer, escorregar, pendurar-se, movimentar-se, etc. para ampliar 
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gradualmente o conhecimento e o controle sobre o corpo e o 

movimento; 

- utilização dois recursos de deslocamento e das habilidades de força, 

velocidade, resistência e flexibilidade nos jogos e nas brincadeiras dos 

quais participa; 

- valorização de suas conquistas corporais; 

- manipulação de materiais, objetos e brinquedos diversos para 

aperfeiçoamento de suas habilidades manuais. 

Estratégias: 

- utilização do espelho para a construção e a afirmação da imagem 

corporal; 

- reconhecimento do seu próprio corpo ou de seus pares, envolvendo 

a interação e a imitação; 

- promoção de atividades que favoreçam o reconhecimento de partes 

do corpo; 

- atividades de imitação ou brincadeiras que envolvam os pequenos e 

grandes músculos; 

- movimentos, jogos e brincadeiras que envolvam equilíbrio; 

- participação em atividades lúdicas que garantam a ampliação do 

conhecimento sobre os eu corpo e a expressão do movimento; 

- controle dos músculos e da respiração; 

- participação em atividades de movimento corporal, como gincanas 

- brincadeiras e jogos tradicionais; 

- atividades que envolvam o manuseio de materiais diversos (bolas, 

corda, arco); 

- desenvolvimento da percepção rítmica, de forma lúdica e prazerosa. 

Experiências de exploração da cultura e expressividade das 

linguagens artísticas 

Artes Visuais Objetivos: 

- ampliar o conhecimento de mundo que as crianças possuem, pela 

manipulação de diferentes objetos e materiais, exploração de suas 

características, propriedades e possibilidades de manuseio e pelo 

contato com formas diversas de expressões artísticas; 
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- utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes 

superfícies, para ampliar suas possibilidades de expressão e de 

comunicação; 

- interessar-se pelas próprias produções e as de outras crianças e pelas 

diversas obras artísticas com as quais entrem em contato, ampliando 

seu conhecimento do mundo e da cultura; 

- produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da 

pintura, da modelagem, da colagem e da construção, desenvolvendo 

o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e de criação. 

Conteúdos: 

O fazer artístico 

- exploração e manipulação de materiais como lápis e pincéis de 

diferentes espessuras, brochas; de meios, como tintas, água, areia, 

terra, argila; de variados suportes gráficos, como jornal, papel, 

papelão, parede, chão; 

- exploração de diferentes movimentos gestuais, visando a produção 

de marcas gráficas; 

- criação de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, a partir de seu 

próprio repertório e da utilização dos elementos da linguagem das 

artes visuais: ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, textura; 

- exploração e utilização de procedimentos necessários para desenhar, 

pintar, modelar; 

- exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos 

diversos materiais, instrumentos e suportes necessários para o fazer 

artístico; 

- organização e cuidado com os materiais, no espaço físico, e com os 

trabalhos e objetos produzidos; 

- valorização de suas produções, das de outras crianças e da produção 

de artes em geral; 

Apreciação  

- observação e identificação de imagens diversas; 

- conhecimento da diversidade de produções artísticas como: 

desenhos, pinturas, esculturas, construções, colagens, ilustrações; 

- apreciação das suas produções e das dos outros, por meio da 

observação e da leitura de alguns dos elementos da linguagem 

plástica; 
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- observação dos elementos constituintes da linguagem visual: ponto, 

linha, forma, cor, volume, contrastes, luz, texturas; 

- leitura de obras de arte a partir da observação, descrição e 

interpretação de imagens e objetos; 

- apreciação das obras de arte e estabelecimento de correlação com as 

experiências pessoais. 

Estratégias: 

-expressão por meio do desenho, de forma livre e espontânea; 

- produção de atividades com intervenções (risco, recorte, materiais...) 

- elaboração de perguntas que provoquem observação, a descoberta e 

o interesse acerca do seu cotidiano, e que possibilitem a exploração 

da sua expressividade; 

- organização de exposições dos trabalhos individuais e coletivos, 

propiciando a leitura dos objetos produzidos e a valorização de suas 

obras; 

- participação em atividades utilizando filme, histórias, revistas e 

fotos, proporcionando reconhecimentos e identificações, por meio de 

visualização de certas imagens ou personagens; 

- visitas a museus, exposições, galerias ou similares, apreciando e 

conhecendo obras de arte e seus autores (quando possível); 

- trabalho de acordo com seu ritmo e seu interesse, seu tempo de 

concentração, bem como seu prazer na realização das atividades; 

Música 

Objetivos: 

- explorar e identificar elementos da música para se expressar, 

interagir com os outros e ampliar seu conhecimento de mundo; 

- perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por 

meio de improvisações, composições e interpretações musicais; 

- ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes 

sonoras e produções musicais; 

- brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações 

musicais. 

Conteúdos: 

O fazer musical 
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- reconhecimento e utilização expressiva, em contextos musicais, das 

diferentes características geradas pelo silêncio e pelos sons: altura 

(graves ou agudos), duração (curtos ou longos), intensidade (fracos ou 

fortes) e timbre (características dos sons); 

- participação em jogos e brincadeiras que envolvam a dança e/ou 

improvisação musical; 

- repertório de canções para desenvolvimento da memória musical; 

- elementos da formação rítmica: tempo, compasso, ritmo ou melodia. 

Apreciação Musical 

- participação em situações que integrem músicas, canções e 

movimentos corporais; 

- escuta de obras musicais de diferentes gêneros, estilos, épocas e 

culturas da produção musical brasileira e de outros povos; 

- reconhecimento de elementos musicais básicos: frases, partes, 

elementos que se repetem; 

- informações sobre as obras ouvidas e seus compositores. 

Estratégias: 

- imitação de sons vocais, corporais ou produzidos por instrumentos 

musicais; 

- atividades que envolvam as características dos sons; 

- manuseio de instrumentos musicais; 

- movimentação ao som de músicas variadas, sons de instrumentos, 

estabelecendo relações com os diferentes gestos sonoros; 

- construção de instrumentos musicais com sucata; 

- apreciação obras musicais de diferentes estilos; 

- utilização da voz como recurso natural; 

- participação em brincadeiras culturais cantadas: roda, ciranda; 

- participação em brincadeiras, danças, e cantos considerando suas 

necessidades de contato corporal e vínculos afetivos; 

*observa-se que o plano de ensino está baseado nas OC’s e trechos do 

documento são usados para constituição do PPP da escola 
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APÊNDICE E: Questionário de informações preliminares dos sujeitos da pesquisa 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Programa de Pós-graduação: Mestrado em Didática, Teorias de ensino e Práticas escolares 

 

Projeto de pesquisa: Saberes docentes e inovações curriculares: um estudo sobre as 

apropriações das Orientações Curriculares por professores da Educação Infantil da Rede 

Municipal de São Paulo (2008-2012) 

 

 Idade: __________ 

 Tempo de carreira docente: __________ 

 Registre sua trajetória na docência: redes de ensino (privada ou pública; níveis: infantil, 

fundamental, EJA, ensino superior), outras funções que já exerceu (coordenador, diretor), 

quantas escolas e quanto tempo atuou em cada uma delas.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Sobre sua formação profissional:  

Magistério (nível médio)  sim (  )  não (  )   

Instituição: ____________________  Ano de conclusão: ______ 

Graduação (informe o curso) ______________________  

Instituição: _________________   Ano de conclusão: ______ 

Especialização  sim (  )  não (  )   

Instituição: _________________   Ano de conclusão: ______ 

Mestrado  sim (  )  não (  )     

Instituição: _________________   Ano de conclusão: ______ 

Doutorado    sim (  )  não (  )  
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Instituição: _________________   Ano de conclusão: ______ 

 Registre os cursos que você realizou durante a carreira e que considera relevantes para 

sua formação e prática pedagógica: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Na sua trajetória de vida e profissional, que experiências formativas teve com as 

seguintes linguagens: música, teatro, dança, artes visuais e brincar? (pense numa linha do 

tempo no contato desde a infância em cursos, audições, exposições e posteriormente na 

carreira docente) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Que cursos de implantação das Orientações Curriculares você participou? Em que 

período? Concluiu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Em que instituição leciona atualmente? Há quanto tempo? Qual sua jornada de trabalho 

e período? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 O que te motivou a participar dos cursos de implementação das Orientações Curriculares 

“Percursos de aprendizagens na Educação Infantil”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F: Transcrição da entrevista com a professora Alice 

1) Em sua trajetória profissional, o que considera mais significativo em termos de 

formação (cursos da rede e fora, experiência profissional)? 

É...eu tinha uma experiência profissional tanto em termos de formação..é.. na faculdade, no 

magistério, quanto aquela que eu encontrei nas escolas públicas, muito tradicional. Realmente 

fui descobrir uma nova maneira de trabalhar primeiro numa escola de Ensino Fundamental, que 

eu era, eu dava aula numa escola de PLANEDI. Nessa época “tava” chegando aqui no Brasil, 

é...as ideias de Emília Ferreiro. Só que esses cursos eles eram destinados ao professor de 

Fundamental. E como eu “tava” com elas próximas eu vi elas trazendo aquela prática, achava 

interessante. Quando a minha filha mais velha foi pra uma escola, essas ideias já estavam assim, 

chegando, mas ainda, é...não tinha uma formatação, elas não chegavam de uma maneira clara, 

eram complicadas, algumas ideias através da Esther Grossi, né, então a gente não entendia 

direito qual era a proposta, não tinha um corpo da proposta. Aí quando a minha filha foi pra 

uma escola construtivista, né, acompanhando o dia a dia dela...as exposições, as reuniões, aí eu 

fui me inteirando mais eee..essa formação especificamente de projeto. (mudança de sala devido 

à chegada de uma turma) 

 Eu tinha no P. uma coordenadora que também “tava” se apropriando dessa teoria, mas 

ela ficou só um ano e ela acabou se exonerando, acabou mudando aqui do Brasil. Então, ah...eu 

não encontrei naquele momento essa formação na rede. Tive que procurar fora. Então fui fazer 

cursos que as educadoras da P. V. me indicavam. Então, inclusive cursos oferecidos pela P. V. 

Foi assim que eu fui me inteirando mais do que era o socioconstrutivismo, me inteirando mais 

desse, dessa, o que era na verdade trabalhar leitura e escrita com função social. Eu tive que 

fazer o PROFA (pausa) e eu tive que pagar. Eu fiz o PROFA no P. V. porque foi um material 

que foi produzido, é eu acredito que elas devam ter autorização porque uma das autoras é a 

Débora Rana. Então esse curso que é oferecido pra Fundamental na Prefeitura pelo menos na 

época que eu tinha interesse, eu tive que fazer fora, pra conhecer tal. Então foi assim. As 

formações, depois veio o Rede em rede, que eu até chamei de “tecla sap”, né, porque por 

exemplo, eu consegui nesses cursos fora me apropriar muito da leitura e da escrita, me apropriar 

do que é um projeto, por onde começa, como é que se faz um projeto, né, o que é uma sondagem. 

Mas, não todas as linguagens, né, então eu tinha até algumas questões, é...se de repente eu tava 

encaminhando bem uma roda de conversa, é como seria esse trabalho de movimento, o que que 

era o teatro, não era mais aquele teatro onde você tem um enredo pronto, onde você define as 

personagens, então, tudo isso, apesar das  Orientações Curriculares trazerem assim, ideias, eu 



 
 
 

131 
 

 
 

acho que é...a prática mesmo, aquela vivência, é...a gente não consegue traduzir, né, nem 

sempre, eu acho que nem sempre isso também é claro pro formador, então eu percebi que eles 

tiveram o cuidado de buscar formadores que já tinham aquela prática. Então ficou mais fácil 

pra entender o que é a escuta da criança, onde é que ela, como no primeiro, de Narrativas 

Infantis, ah... como a gente pode fazer a escuta da criança, que a escuta não é só oral, de repente 

é a escuta de um gesto, é a escuta do movimento, é a escuta de uma produção, de um desenho, 

é...e também na parte do teatro, pra mim foi algo totalmente inovador. Eu não tinha a mínima 

ideia que a proposta de teatro era aquela. Então é isso que eu tive de experiência com relação a 

cursos. 

2) Qual contribuição dos cursos das Orientações Curriculares que fez na prática 

pedagógica? O que considera ter incorporado em seu planejamento?  

3) Considerando as condições para efetivar a proposta curricular: tempo, espaço, 

materiais, gestão, condições de trabalho como regência, horário de trabalho, 

número de alunos. Relate atividades que propõe às crianças. 

É, é assim, olha, hum...eu, eu lido muito, agora, eu acho que nesses últimos anos, eu tenho feito 

um trabalho comigo mesma, do que é o ideal e do que é o real. Então eu tenho procurado 

equilibrar isso. Então, o que que na verdade, eu sempre busco, é claro que a gente tem que 

sempre procurar o melhor, né, mas o melhor dentro daquilo que é possível ser feito. Então, 

ham...esses, por exemplo, dos cursos, eu acho que eu incorporei, é...primeiro eu acho que foram 

as sondagens, né, eu aprendi assim, antes de você pensar num projeto, que você tem que realizar, 

e pra mim a sondagem é a escuta da criança, né, tem o nome de sondagem, mas assim, na 

verdade sondagem vai trazer o aluno que eu tenho, a criança que eu tenho, né, o que é que ela 

conhece, de convívio social, o que é que ela conhece das brincadeiras, o que é que ela, 

ham...como é que ela se expressa, se ela já consegue ter uma relação, uma narrativa com 

começo, meio  e fim, ham...o que é que ela, o traço dela, se é um traço que ela explora um papel, 

o espaço no papel, ela usa cores, ela tem firmeza nesse traço ou não, então, aí, é...nesses cursos 

eu aprendi a ver isso. Qual é o grupo? E o que eu posso oferecer pra ele? Né, e aí, a partir daí 

sim, elencar, ah isso eu acho, olha essa criança precisa de repente...de ham...por exemplo, nas 

rodas, olha uma criança que ela fala muito baixinho, tem vergonha de se expressar, então, poxa 

vida, ou é um grupo que todo mundo fala mas não tem ordem, então vamo trabalhar, como é 

que a gente faz pra trabalhar essa ordem, então é preciso um investimento constante de roda de 

conversa, precisa “tar”, isso precisa estar rotineiramente, permanentemente previsto, então 

foram essas, é assim que esses ham...que esses cursos me ajudaram. A organizar o meu tempo, 
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né na minha rotina. Quanto ao espaço, a gente vai adequando conforme dá. Então por exemplo, 

essa escola, eu acho que é uma escola privilegiada, porque ela é uma escola que tudo é perto, é 

fácil, tem funcionários sim, prestativos, né...existem pessoas que estão, que se propõem a 

acompanhar as crianças quando você tá numa, num outro momento, então te ajuda a organizar, 

né, como foi na atividade de teatro, né, a acompanhar numa hora de higiene, quando a criança 

precisa de um cuidado, é...uma troca de roupa, então isso ajuda muito nisso, no dia a dia, né na 

Educação Infantil não dá pra separar o cuidar do educar, eles estão, são intrínsecos. Então, o 

que é que acontece, se você tem alguém que te dá esse amparo, é legal. Mas o espaço na escola 

é muito barulhento, então, e as salas são muito pequenas, e pra variar né, como toda escola, o 

mobiliário é um mobiliário que não favorece, não é um mobiliário que se você olhar você fala 

ai, ele é criativo, ai tem como movimentar espaços, não, então o que eu faço, muitas das 

atividades, eu acabo empurrando as mesas e usando o espaço da sala pra evitar a interferência 

externa. É...é...não acho que é o ideal, aí é que entra o real, né...porque eu adoraria você pode 

ver o espaço é, eu adoraria contar uma história embaixo de uma árvore, mas aí o barulho da rua 

né é complicado, né a atividade, eu adoro fazer atividade com espaço, acho que as crianças 

precisam de um espaço, né, mas quando você começa a abrir muito, aí você perde o grupo, não 

pelo grupo, mas pela interferência externa. Né, então é isso, mas...eu acho que as condições de 

trabalho são legais, o número de alunos nessa escola favorece e o que favorece também aqui, 

ham...é você ter esse funcionário, que você pode num momento que você precise dividir se for 

o caso, pra poder ter um olhar mais atento, uma escuta mais atenta de um grupo depois o outro. 

Então isso também é algo que ajuda, que facilita bastante o trabalho.  

Então, o teatro na verdade quando eu fiz o curso, naquele ano, eu achei incrível, a 

maneira de lidar, de trazer de repente uma maneira diferente de apresentar o teatro pra eles, 

então, foi gostoso ver assim, realmente é um espaço de criação que a criança é autora. Né, ela 

usa muito da sua criatividade, eu achei isso, que é um espaço que você dá pra criança. É um 

espaço de autoria. Ham...mas o que acontece, ham, existe um combinado aqui, ham, que 

algumas linguagens são realizadas pelo intermediário e aí, pra dar conta de toda demanda, eu 

não consigo, é nessa questão do horário, realizar tudo. Então, por exemplo, algo que eu acho 

muito importante, um brincar, é...um brincar...(espirro), alimentar um brincar, tem que ser um 

brincar mais rico, diferenciado, então, apesar de estar proposto pra um outro turno, é um brincar 

que eu entendo diferente. Então, na hora de formar, de fazer a minha linha de tempo, eu fiquei 

pensando nisso, né, então eu tive que privilegiar algumas linguagens, alguns momentos, e aí, o 

teatro entrou como uma atividade permanente que na verdade eu trabalho, os meus momentos 
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de roda, então, no momento em que eu vou fazer a roda inicial pra gente conversar sobre como 

vai ser o dia, a rotina do dia, então, antes de começar essa roda, as crianças vão se chegando, 

então as vezes eu trabalho, eu, pra organizar o grupo, eu faço uma roda cantada, ou eu faço uso 

de algumas das propostas do teatro. Então, de repente, da brincadeira da estátua, ou trago um 

elemento pra eles brincarem e faço com que eles brinquem em dupla com o próprio corpo e 

transforme o corpo do amigo em outra, em outro objeto e uma vez a cada quinze dias mais ou 

menos, eu trago uma dessas propostas do teatro, mas não como uma atividade sequenciada, tá, 

acabei não terminando, porque, é, os grupos que eu tive nesses últimos anos, eu sentia muito 

isso, essa questão primeiro do ouvir, muito complicado, muito, muito, muito complicado, de 

dividir um espaço, de dividir um material e aí, eu achei que seria mais produtivo eu investir 

nessa, é... nessa brincadeira diária, de cantos temáticos todos os dias, de ter um espaço como a 

brinquedoteca pra alimentar a brincadeira simbólica, porque era um grupo que precisava muito 

da minha intervenção. É, eu precisava me fazer ainda muito presente naquela questão assim, é, 

até eram dois grupos de agressão, então eu tinha que tar lá no brincar trazendo o desafio de não 

ter o mesmo brinquedo pra todo mundo e de ensina-los a negociar. Então, como eu tive que 

fazer essas escolhas, então, o curso ele não foi abandonado, né eu retomo, né agora, assim, a 

cada quinze dias eu acabo trazendo alguma pratica, mas não cheguei, por exemplo, com essa 

turma a formar uma narrativa, que seria a próxima, então, o que é que eu fiz, eu investi muito 

nisso, na construção do personagem com o corpo, na brincadeira do corpo com o amigo e na 

exploração de diferentes materiais. Já trouxe tecido, já trouxe é ... embalagens, rolos é essa 

minha proposta com eles. Eu acho que o que é legal é isso, é ver que a criança, vamos dizer 

assim, ela tá brincando, mas ao mesmo tempo ela tá incorporando alguém que não é ela. Ela 

deixa de ser ela, né, na verdade ela deixa de ser ela pra ser o outro. Né, então eu acho que eu 

consigo ver esse momento do teatro. Né, eu consigo visualizar isso. É, foi uma pena hoje porque 

teve um barulho, a questão também de manter, não vamos ficar em roda, porque eu falei, senão 

eles vão dispersar muito, se começasse aí que entendeu, o áudio, de entender o que tava 

acontecendo, ham, mas por exemplo se eu tivesse feito num lugar mais fechado eu acho que 

eles teriam, teriam não, eles teriam um pouco mais a liberdade de movimentação que o áudio 

ficaria um pouco mais garantido, que o outro, mas teria a limitação do espaço, né então é assim 

que eu trago. 

4) O que aponta como elemento dificultador das inovações pedagógicas? E o que 

considera como facilitador?  
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Eu acho assim, o número de alunos ele pode emperrar se dentro de uma escola você não 

tiver um bom uso do recurso humano que tem na escola. Porque eu acho que as escolas têm 

recursos humanos, né tem recurso humano que daria conta de ser apoio pra o professor que quer 

fazer um trabalho de melhor qualidade, de escuta, de ter mais tempo, porque você imagina numa 

roda você ouvir a trigésima quinta criança, né, é pro adulto é complicado imagina pra criança, 

né, então você pode criar essa estratégia se você tiver alguém que te dê esse suporte. Então, isso 

pode ser um facilitador como pode ser um dificultador. Vai depender o que, na verdade eu digo, 

dentro da ética das pessoas que estão envolvidas com você, vai depender muito de como o trio 

gestor entende, né, de como o trio gestor entende a Educação Infantil, né, ham... eu acho que 

essas situações né, o trio gestor, o recurso humano que você tem lá, eles podem ser elementos 

tanto facilitadores quanto complicadores. Na minha visão, toda essa inovação que a Prefeitura 

trouxe, né, eu tô na Prefeitura há 31 anos, então eu já passei por uma série de propostas. Eu vejo 

que a que tem se mantido e assim de todas que eu vi, que tem mais coerência, foi essa trazida 

pela Rede em rede, tá, vejo que existem hoje novos caminhos, também acredito na Educação 

Infantil como um grande quintal, mas acho que ainda não existem condições pra que isso se 

efetive. Eu acho que a formação do gestor do rede em rede, a proposta que na verdade vem na 

formação dos referenciais é um equilíbrio entre isso, aquilo que é o real, é o mais ideal dentro 

daquilo que existe de real, né, e. só que essas inovações, eu acho que quando elas chegaram, as 

pessoas, gestores, eles não se apropriaram dela, porque também, é diferente você “tar”, ham...eu 

acho que a maioria dos gestores da rede pública, eles passaram pela sala de aula. Enquanto eles 

estavam dentro da sala de aula a proposta era muito diferente, muito diferente, então assim, não 

se falava em roda de conversa, não se falava nem de ouvir a criança, ainda a criança ser autora, 

né, tudo era muito pronto, é eu lembro que existiam escolas que já tinham que lidar com 

apostila, né e eram consideradas ótimas escolas. Então muito desses formadores que são 

coordenadores, eles vieram com uma pratica de sala de aula, então eu não sei se eles 

conseguiram também a vivência, né, pra conseguir trazer pro educador uma segurança, e 

subsídios pra dizer pra ele “olha, esse caminho é legal, olha esse caminho não tá, olha eu vi essa 

prática, a gente podia fazer assim”, porque eu acho que eles também não tiveram tempo pra se 

apropriar dessa pratica. Eu penso assim, que todos os coordenadores pedagógicos, cem por 

cento deviam ter feito todos da Rede em rede, todos, todos. Né, independente da proposta eu 

não sei como é que era na escola, mas assim eles iriam se apropriar do que é um trabalho de 

autoria, do que é um trabalho de projeto e até do que é uma sequência de atividades, porque 

você vê hoje em dia muitas pessoas falando em projeto, apesar que projeto existem linhas 
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diferentes, você vai trabalhar com o Fernandes, vai trabalhar com Delia Lerner, existem pessoas 

que até, isto é projeto, isto não é projeto. Também tem isso, mas assim você vê a pessoa chamar 

de projeto o que na verdade é um centro de interesse, né você vê muita pessoa chamar de 

atividade permanente, na verdade, atividades, que são atividades que foram destacadas de uma 

apostila, né, você vê muita gente chamar de sequência, ou sequência eu nem sei se tem né uma 

definição clara, então eu acho que é isso, que faltou. Eu acho que os formadores na verdade 

também foram pegos no contrapé. Eu não posso dizer que eles são culpados porque um 

coordenador de uma escola tem uma demanda bem puxada, né, são muitas demandas dentro de 

uma escola. Eu não sei se, por exemplo, tem espaço dentro da rotina pra que fora da rotina dele 

fora da escola, pra ele ir atrás disso. Né, eu posso dizer que fui uma pessoa privilegiada saindo 

da escola, isso que também eu conheci professores realmente dobravam né, e eu percebia o 

cansaço dessa professora, extenuante, né, eu fui uma professora que sempre lecionei um único 

período, eu também tive a possibilidade de poder arcar com esses cursos, né, foi uma opção 

minha, e eu pude fazer. Né, então eu acho que faltou talvez isso, eu sei que a ideia não foi uma 

má ideia, eu acho que foi multiplicar, eu penso assim, então ao invés de investir num educador 

que seria o coordenador, investir em três, quatro da escola, mas a gente sabe que na prática, 

essa multiplicação, ela só vai de fato acontecer se ela tiver um apoio e um grande elemento que 

pode te apoiar e ao mesmo tempo pode minar seu trabalho é o trio gestor, se ele não tiver bem 

embasado, fica difícil ele entender porque é que você quer que compre pano com a verba, é ... 

porque é que de repente você tá empurrando mesa e fazendo barulho, né, ham...porque é que 

de repente você quer, você tá arrastando móveis pra quadra ou deixando que a criança risque 

numa quadra pra criar um cenário e aquela quadra sempre é limpinha, né, então tudo isso 

facilitava bastante né, eu acho que assim, foi uma pena, mas eu acho que as Orientações 

Curriculares elas, o Rede em rede acabou, as Orientações Curriculares de fato ainda não se 

efetivaram nas escolas né e transformar a escola hoje num grande quintal, eu acho que é algo 

ainda utópico dentro da estrutura que a gente vive, né, eu acho que tem que ter o brincar, eu 

acho que tem que privilegiar sim o brincar na Educação Infantil, mas a gente tem que tomar 

muito cuidado porque a gente não pode deixar o educador sem pé. A gente não pode puxar, na 

verdade, e dizer pra ele, a sua prática até então, ela não é mais válida, nós vamos ter que muda-

la, não é, dar uma guinada sem ter isso, subsidio, né, seja de formação, seja de recurso humano, 

seja de recurso material, o professor eu acho que ele é criativo, ele até dá um jeito, mas assim, 

ele tem que ter esse respaldo.  
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APÊNDICE G: Transcrição da entrevista com a professora Carolina. 

Em alguns momentos constam na transcrição: 

M: Milena 

C: Carolina 

1) Em sua trajetória profissional, o que considera mais significativo em termos de 

formação (cursos da rede e fora, experiência profissional)? 

Então, os cursos do Rede em rede que eu fiz em 2008, 2009 foram muito importantes, 

porque abriu o olhar que eu tinha. Lá na escola onde eu trabalhava como eu tinha te falado, né, 

a gente tinha a sala do tapete, mas foi por conta de ter ido nos cursos e uma professora passava 

pra outra em reunião pedagógica e foi também uma compra que a escola, foi uma atitude que a 

escola inteira incorporou. Claro que a gente não pode impor as coisas, tem que ir conversando, 

então começou com uma sala que foi a minha e lá eu sempre peguei infantil I, fui pegar infantil 

II aqui. E aí, o que acontece, é... a sala de tapete, primeiro tinha que ser a sala com tapete e a 

mesa do lado, que as mesas eram pequenininhas. Depois, as outras professoras queriam, aí tá 

bom, vamo tentar colocar, tinha que comprar mais tapete, aí, foi quando elas deram uma ideia, 

ah, vamo fazer então duplas de salas, era o que eu queria fazer aqui também porque eu acho 

que a criança precisa ter liberdade na sala de aula. Hoje eu tenho duas crianças, uma criança 

que é o W. que não para sentado, só fica no chão. É claro, tem horas que eles precisam se 

concentrar, precisa de mesa, mas por isso que tem que ter na sala de aula mesa e tapete, por que 

às vezes tá frio.  E aí, o que é que a K. falava, falava assim: “olha, o chão já é emborrachado, 

não passa frio”, mas se você pôr a mão tá frio. O tapete não, porque é de borracha e a criança 

sem tênis, não fica frio não. Mas os cursos foram muito importantes nessa questão, de abrir o 

nosso olhar, o meu olhar com relação à sala de aula. Porque assim, a minha história é uma 

história de escola particular, de tudo mimeografado, de tudo xerocado, na época era no 

mimeógrafo, pintar desenho. E a gente sabe que isso, não é que é condenável, é ruim pra criança 

porque ela não cria...e aí eles foram bem assim, bem aceitos e até tentei trazer algumas coisas 

aqui pra escola mas não consegui, ainda não, algumas coisas ainda não, mas eles foram muito 

importantes sim. 

2) Qual contribuição dos cursos das Orientações Curriculares que fez na prática 

pedagógica? O que considera ter incorporado em seu planejamento?  
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3) Considerando as condições para efetivar a proposta curricular: tempo, espaço, 

materiais, gestão, condições de trabalho como regência, horário de trabalho, 

número de alunos. Relate atividades que propõe às crianças. 

Logo após fazer os cursos e estudar e pensar em maneiras de como trabalhar essas 

atividades, aí, o que é que eu propus pra escola: a minha vizinha doou um saco de pano, tecido 

TNT colorido, tinha... rosa, azul, verde, não era nem TNT, era um pano brilhante que faz 

fantasia verde, tinha cauda de sereia, que elas faziam de sereia porque a gente viu que era de 

fantasia, aquele plástico furta-cor e aí as crianças, quando elas viam aqueles panos elas ficavam 

assim maravilhadas, aí elas queriam fazer roupa de princesa, biquíni, vestidos, os meninos 

faziam capa de super-herói, tinha crianças que colocavam os panos em cima das mesas e 

ficavam embaixo fazendo casinha e é essa nossa intenção agora, de pedir pros pais lençóis, né, 

grandes, porque senão mandam muito retalho de costureira que algumas mães, elas conhecem, 

mas mandar lençóis grandes, é esse o objetivo, deles fazerem é... casinhas, e, quando eu tinha 

esses tecidos, uma vez eu levei um azul menor e eles fizeram o mar. Deitaram e ficavam 

nadando, aí teve outra vez que eles subiram em cima pra tentar puxar, pra fazer como rede, pra 

fazer tipo de carrinho. 

Outra coisa que eu aprendi, no curso de desenho, é... foi que a gente não pode fazer 

interferência no desenho da criança, não sei se você já tinha visto isso...a gente não pode 

escrever por cima, né, ou nomear, pôr o enunciado, ou a data, não, você tá interferindo na arte 

dela, então o que é que eu faço, eu fazia, depois parei de fazer, agora tô fazendo de novo: eu 

escrevo atrás. Então eu dou o desenho (ela tá gravando...) e aí, a última vez que eu fiz isso foi 

antes de me acidentar, eles desenharam tudo, foram me entregando e eu fui colocando atrás, o 

nome, eles colocaram. Mas eu também coloquei o que era pra fazer porque o pai também quer 

saber o que é aquilo. Aí eu coloquei a data, tudo atrás. 

Que mais...ah uma coisa do desenho que eu queria te falar também é que nesse curso eu 

achei que eu fosse aprender a diagnosticar desenhos, dar sondagem, mas o objetivo do curso 

era na verdade, ampliar nosso olhar para diversos tipos de materiais, diversos tipos de 

possibilidades que não só a folha, que a folha dá. Porque a gente sabe que a criança cria em 

outros lugares. Claro, tem alguns momentos que a gente enfrenta um pouco de barreiras como 

o espaço. Por exemplo, eu queria pegar vai, uma tigela e colocar papel crepom molhado pra 

eles perceberem, que ele desbota, a água fica colorida e eles podem usar pra fazer pintura. Mas 

aí você vai fazer e vem as meninas da limpeza no seu ouvido... é claro que a gente tem que 

realizar, mesmo com coisa de limpeza, essas coisas não têm que interferir no nosso trabalho, se 



 
 
 

138 
 

 
 

a gente tem um objetivo, tem que continuar com ele e concretizar. E aí o que é que eu tava 

pensando, em fazer potinhos, umas vasilhas em mesas, forrar bem, pra não ter problema.  

Uma coisa também que me chamou atenção e que a professora sempre falava, que a 

criança desenhar num plano que é a mesa, sentada, olhando para baixo, desenhando no papel. 

Ela tem que experenciar outros tipos de suportes, como a lousa, desenhar, não na lousa, mas 

assim, desenhar de pé, desenhar deitado olhando pra cima. Aí a gente pode colar papel, folha 

embaixo da mesa ou da cadeira e eles desenharem deitados. Eu queria muito...que lá no C. tinha 

mural de azulejo, aqui não tem, tinha, é agora tinta de lousa, e giz, é atraente, mas não tanto 

quanto a tinta e lá no C. a gente tinha esse mural de azulejo, uma vez por semana cada sala 

tinha, três espaços diferentes e cada sala tinha na sua linha de tempo e aí o que eu pensei, aqui 

não dá pra fazer beleza, vou colocar papel pardo em volta das paredes e eles pintam aí, depois 

vou dividir e espalhar pela escola. E uma coisa que eu fiz, eles foram desenhar em duplas no 

chão. Eles gostaram. Eles deitaram, outros sentaram, teve criança que só pintou a folha e falou 

que tava bom. Que queria fazer outra coisa. Mas... mas, foi isso mesmo, bastante coisa que a 

gente aprendeu eu tentei. Mas ainda, então, mas o que que acontece, com essa nova 

documentação da Prefeitura e esses livros que a bibliografia traz, dá também pra você ampliar 

um pouco mais o seu olhar. Porque, como é... já tínhamos falado, a Prefeitura, aqui na DRE, 

tava dando muito curso de deficiência e a gente sabe que, dá pra trabalhar com crianças 

deficientes então, não tá tudo integrado? O Professor L. lá na escola, tem um autista, o S.  Ele 

não faz nenhum desenho no papel, mas ele escreve letras na lousa e ele tem quatro anos, quatro 

ou cinco, ele é infantil I. se você ver, ele escreve letras, numerais, melhor que as crianças do 

infantil II, mas ele não desenha. Aí eu falei “L. por que você não coloca uma folha sulfite na 

parede, na lousa?”. Ele falou: “eu já fiz, mas quando é pra desenhar, ele não quer e ele gosta do 

giz de lousa, não do giz de cera”. Ele é alérgico, fica todo vermelho, ele tem dermatite de 

contato, mas mesmo assim ele desenha. 

Deixa eu ver o que mais... ah, de movimento foram, é...brincadeiras com bexiga, eu 

lembro que a professora deu, pediu pra gente levar, diversos tipos de materiais. Então, teve 

gente que levou echarpe, teve gente que levou bexiga, teve gente que levou bambolê, arcos, aí, 

nós fizemos um círculo no meio da sala e cada um, foi fazendo, por exemplo, a gente trocava 

os materiais e também a gente fazia assim, vai, jogava o arco aí você pegava o arco, ou senão 

uma segurava o arco e outra passava dentro. A gente ia interagindo com aqueles materiais que 

todo mundo trouxe. Eu cheguei a fazer com as crianças essa atividade lá na outra escola, aqui 

ainda não. Porque, é... aqui a gente começou a trabalhar, a gente tem o campo dirigido, trabalhei 
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o movimento com eles aqui, mas não dessa forma que eu trabalhei lá. Eu dou pra eles rolarem 

no chão, brincarem, é... eles gostam muito de aprender brincadeiras com regras, jogos. Então 

eu já dei queimada, barra manteiga, é, pega-pega aquele que abaixa, chama agacha-agacha. Mas 

eu trabalhei movimento assim, mas não atividades, ainda vou trabalhar. Mas com a experiência 

que eu tive da outra escola, foi muito significativa e o caderno que eu te dei de 2010, o de 2011 

eu não acho! Falei pra colega, você me emprestou, ela disse que não e eu falei, mas não tá em 

casa! E ela não encontrou... 

4) O que aponta como elemento dificultador das inovações pedagógicas? E o que 

considera como facilitador?  

O espaço da escola, na minha escola, por exemplo, é um grande dificultador colocar 

tapetes e fazer duplas, a escola tem três salas. É... não dá pra criar quatro salas, apesar que a 

DRE quer aumentar, a DRE já mediu  a sala de informática, a casinha de brinquedos e disseram 

quantas crianças cabem em cada lugar, mas... nosso objetivo não é transformar salas pra colocar 

mais crianças, é melhorar a qualidade das que estão lá. Então, o ano passado, eu e a 

Coordenadora e outra professora, abraçamos a ideia, e olha que a M. é uma pessoa, não é que 

ela é rígida, ela aprende com facilidade e por ela vir de EMEF, trabalhar muitos anos como 

POIE*, ela abraçou a ideia, e ela topou, então, nós fizemos uma linha de tempo que desse pra 

três salas terem esse movimento, né, sem mesa, cadeira, eu não lembro se ficou duas salas de 

mesa ou se foi o contrário. Mas eu sei que a gente montou, quebramos a cabeça, montamos uma 

linha de tempo, pra combater o espaço, aí veio depois, quando a gente ia comprar os tapetes, o 

dificultador, e qual foi o dificultador? O professor. Porque ainda tem professor que tá apegado, 

é apaixonado pela mesa e não quer experimentar outros espaços. Então eu acho que nesse caso 

do tapete, é a falta de espaço, na minha realidade e algumas professoras. Agora assim, o que 

facilita, bastante, é, foram os cursos que a Prefeitura ofertou pra gente do Rede em rede, de 

artes, teatro, movimento, é, alguns documentos da Prefeitura e algumas bibliografias sobre o 

tema, de artes tem bastante coisa, e o que que a gente é...desde criança você passou por isso e 

eu também, a gente incorporou: pintar desenho. Os meus desenhos são sempre casinha, árvore, 

matinho, flor, céu e bonequinha palito. Eu não vou além disso, só se eu tiver copiando um 

desenho por baixo. Eu sou bem limitada. E pra falar a verdade, assim, negócio na mão eu não 

tenho muita paciência, minha mão transpira, eu sou canhota, minha avó até começou a tentar 

me ensinar tricô e crochê, mas eu não consigo, eu não conseguia aprender, porque eu não tenho 

essa habilidade, mas, a gente passou por essa educação que era, era uma pré-escola bem similar 

ao ensino fundamental e a gente quer que as nossas crianças sejam criadoras, que as crianças 
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sejam é... livres para criar o que elas quiserem né, e viver a infância na fase da infância. E, eu 

acho que também, facilitou esses livros, essa bibliografia, é... algumas coordenadoras, a nossa 

coordenadora K., ela trouxe bastante coisa legal pra gente, muita coisa, o conceito da escola 

Waldorf que a gente tenta às vezes fazer, mas é um pouco difícil pela quantidade de crianças. 

E a C. que ela também tem essa cabeça aberta e não é que ela é nova de Prefeitura, ela já é, ela 

tem algum tempo, também não é velha de Prefeitura, mas como coordenadora, ela também tem 

ideias revolucionarias e é, não é só concretizar o que a Prefeitura impõe, mas ela também tem 

ideias, quando a gente fala pra ela “olha”, por exemplo nesse livro, eu achei muito legal e era 

legal passar pro grupo de professores e ela também abraçou a ideia, ela falou “não, deixa que 

eu vou ler, eu vou pegar suas anotações” e porque eu acho que o próximo tema do PEA é artes. 

E aí ela falou “marca as páginas”, porque o que a gente tava agora estudando: brinquedos e 

brincadeiras. A gente até resgatou o site de brincadeiras da Folha vai aparecendo as brincadeiras 

do Brasil, as tradicionais, por exemplo, corre cutia. Sabia que tem sete tipos de corre cutia? Em 

cada cidade, em cada estado ela é de um jeito e pra mim só tinha um jeito de corre cutia. A 

gente pode tar resgatando essas brincadeiras, então foi esse trabalho que a gente fez agora no 

PEA. Agora o próximo vai ser de artes e é, o que facilita é isso mesmo, as pessoas tem que ter 

a cabeça bem aberta, porque é difícil você pegar uma pessoa que tá trocentos anos na educação 

infantil e inventar coisas assim. Não pode mais pintar desenho, não pode mais escrever na folha 

que a criança vai desenhar. Tem coisas que é difícil. São conceitos que você tem que romper e 

pras pessoas já está incorporado. Eu acho que o que dificulta assim, resumindo, é que alguns 

professores têm não é que a mente fechada, mas uma resistência a coisas novas e o que facilita 

são os cursos, que contribui bastante para a prática que são as linguagens, porque o que a C. 

fala bastante, ela fala assim, olha gente, eu fiz o meu relatório do primeiro semestre por 

experienciação, baseado naquele livro amarelo... curricular nacional para educação infantil... 

M: Diretrizes... 

É um amarelo assim que veio, ele é novo, ele é de 2008, lembra daquele azul, verde, 

amarelinho? 

M: Os Referenciais? 

C: Os Referenciais. Esse veio depois. 

M:  As Orientações Curriculares. 

C: Orientações Curriculares!  
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M: É dele que estamos falando... (risos) 

C: Eu me baseei nesse. Aí, a C. falou “não gente, a documentação pedagógica da criança, a 

avaliação, isso é uma coisa integrada, você não pode mais separar”. Então, alguns documentos 

que a Prefeitura tá mandando, algumas coisas que eles estão estudando tá facilitando nosso 

trabalho, pra observar melhor a criança, mas uma coisa que a gente sempre tem que pontuar, 

uma coisa que sempre dificulta é o número de crianças na sala de aula, isso a gente não pode 

negar. Você trabalhava com vinte, vai trabalhar com quinze a mais. Porque se tem os vinte 

matriculados, nunca vem os vinte. Não tô fazendo corpo mole, você sabe que não é, você já 

trabalhou com trinta e cinco crianças e com crianças de inclusão também e é difícil e eu acho 

que o número de crianças dificulta bastante. 

M: Pra você desenvolver alguma coisa diferente, até de sair da mesa, é mais difícil, é diferente 

mesmo... 

C: Mas, o número de crianças não me assusta, se eu propus, ah e uma coisa que a gente também 

tem que pensar, é que na Educação Infantil a gente não pode, por exemplo, a gente planejou 

aquele dia, tem coisas que não vão dar certo e tem coisas que você vai ter que olhar e vai ter 

que replanejar e uma coisa que eu falei da bibliografia que eu até vou perguntar pra 

coordenadora, é romper com a rotina. Engraçado, uma coisa que dá segurança pra criança, cê 

tem que romper. Os meus alunos eles são assim: eu tenho o calendário, meu, porque deles eu 

não tô dando mais e tem o meu, eu fiz uma rotina com desenhos. Se eu não conto no calendário 

todos os dias e eu não faço essa rotina, o meu aluno chega seis horas fala assim “professora, 

que que falta fazer do meu cardápio?”. Então, eu não sei até que ponto a rotina é ruim, até que 

ponto tem que tirar a rotina deles. Eu não sei, isso a gente vai estudar. E o que acontece, tem 

muitas coisas que tá mudando e, por exemplo, a rotina era uma coisa minha, e eu também, se 

falar pra mim “ó, você vai ter que reformular seu dia porque não vai ser assim”, nossa, me dá 

pânico. Mas é uma coisa que eu vou ter que trabalhar. A gente planeja aquelas atividades. Tem 

um livro da Ostetto... tem na escola, sobre currículo e avaliação e o capítulo que a gente leu, 

que a gente tá lendo agora é o capítulo dez sobre planejamento. Até te falei que ia mandar 

alguma coisa, mas eu não consegui começar. Eu marquei os itens pra começar aí, meu pé, ficou 

ruim. Aí eu caí no buraco. Aí eu até vou fazer meu semanário de uma forma diferente, porque 

o que a gente coloca? Tópicos né. Agora é lanche-higiene-campo dirigido e as brincadeiras do 

dia- escovar o dente- história... mas, o que é que eu posso mudar no meu planejamento? É isso 

que eu também vou trabalhar. Porque o que ela fala, tem professoras que fazem o planejamento 

diário, tem professoras que fazem o planejamento semanal. Mas o que dentro do planejamento 
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você tá realmente elencando como importante? Como você pode fazer esse planejamento 

melhorar um pouco mais? Era uma pergunta que ela fazia no capítulo pras estagiárias dela de 

Pedagogia. E no final ela dá quatro tópicos como...agora eu não vou me lembrar, mas tá no meu 

caderno marcado, senão eu te mostrava, mas tem. É Luciana não sei o que lá Ostetto. É um 

livro de organização que tem vários autores que montaram aquele livro. E aí, é... eu fiquei 

refletindo porque a gente tem que é... o que é que é o nosso trabalho? É prática, a reflexão, você 

tem que fazer a sua prática, refletir sobre aquilo, aprender e refletir porque é assim que você 

cresce. É isso. 

*Professor Orientador de Informática Educativa 
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APÊNDICE H: Transcrição da entrevista com a professora Tatiana 

Em alguns momentos constam na transcrição: 

M: Milena 

T: Tatiana 

 

1) Em sua trajetória profissional, o que considera mais significativo em termos de 

formação (cursos da rede e fora, experiência profissional)? 

2) Qual contribuição dos cursos das Orientações Curriculares que fez na prática 

pedagógica? O que considera ter incorporado em seu planejamento?  

Bom, é, já desde a faculdade, eu acho importante investir nessas formações de música, 

de movimento, porque...a formação que a gente tem tanto no magistério quanto na faculdade é 

mais teórica e a gente sabe que a Educação Infantil precisa né, trabalhar o movimento, trabalhar 

a música e a nossa formação é meio precária quanto a isso. Então, se a gente tem esses cursos 

oferecidos pela Prefeitura ou que a gente procura fora são sempre muito bem-vindos pra gente 

estimular e aprender cada vez mais. É...pra trabalhar essa parte corporal das crianças que hoje 

tá bem defasada é...as crianças hoje não brincam mais, muito presas dentro de casa e na escola 

a gente vê o reflexo disso e na Educação Infantil a gente precisa muito trabalhar isso. 

 Bom, os cursos que eu já fiz tanto pela Prefeitura como fora, é contribuíram muito pro 

meu dia a dia, na minha prática pedagógica, me fizeram repensar o meu trabalho em sala de 

aula, de não trabalhar só folha, a parte escrita, é que as crianças precisam desse movimento e é 

desse movimento também com coreografias, eles precisam também da parte livre, é... a gente 

aprendeu no curso a trabalhar com tecidos, com música, com instrumentos que a gente constrói 

juntos, é...que mais (pausa) e a gente aprende mesmo a incorporar no planejamento pelo menos 

uma ou duas vezes na semana a trabalhar essa parte corporal. É, aqui na escola, como são dois 

professores no período, sempre, o professor que não trabalha essa parte, eu trabalho mais com 

a sala, é, tanto no campo livre, no campo dirigido, em sala de aula. Quando chove a gente arrasta 

cadeira e se movimenta dentro da sala de aula, é... trabalha né...todos os tipos de movimentos 

que as crianças possam trabalhar. É, não só paradinho, sentado na cadeira, deixando soltar 

mesmo o corpo, é, e com a questão também da música, é criar músicas, fazer com que eles 

ponham pra fora, conheçam o que hoje tá meio, a gente sabe que o repertório musical deles tá 
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meio complicado, então, oferecer, uma variedade grande de músicas, criar junto, fazer som com 

o que der. 

 

3) O que aponta como elemento dificultador das inovações pedagógicas? E o que 

considera como facilitador? 

4) Considerando as condições para efetivar a proposta curricular: tempo, espaço, 

materiais, gestão, condições de trabalho como regência, horário de trabalho, 

número de alunos. Relate atividades que propõe às crianças. 

Pra mim um dificultador foi aqui, por exemplo, na escola em que eu tô trabalhando hoje 

é a questão do espaço, porque se chove, tem só a sala de aula e tem coisas que dá pra fazer em 

sala de aula, tem coisas que não dá. É... como eu trabalho no período intermediário o tempo é 

curto pra trabalhar com as crianças, então eu tenho que pensar em atividades rápidas que dê 

tempo depois de arrumar a sala pro outro professor. Aqui na escola só tem um parque e um 

quiosque que é ao ar livre, então se chove não tem espaço externo pra poder fazer as atividades 

com as crianças. É, do corpo pedagógico da escola, não tenho nenhum impedimento, tudo o 

que trago é bem aceito, com os outros professores também, a coordenação, a direção, é, pra 

mim o que foi um pouco dificultador foi, do curso que eu fiz de corpo e movimento, a professora 

que deu o curso porque é, teve muita crítica, né, e sem mostrar o lado bom das coisas, mostrou 

muito pouco o que a gente tava fazendo de bom e tinha muita coisa boa que a gente sabe. Então 

isso a gente se sente um pouco insegura em levar pra sala de aula, né, foi um dificultador. E a 

gente sabe que é preso à muitas coisas, é na nossa formação que a gente tá aprendendo com 

esses cursos é importante, só que a pessoa também tem que ajudar, né, mostrar o lado bom das 

coisas e não só criticar. Isso pra mim foi um dificultador, é, quando ela viu vídeos e começou a 

fazer críticas e não mostrou o que a gente fez de bom. É, facilitador, pra mim eu tenho assim, 

dentro da escola eu tenho facilidade em trazer as coisas, não tenho impedimento de falar “ah 

não isso não é legal”, ou “não, não pode”, é... o planejamento também é aberto, se eu acho que 

cabe alguma coisa eu posso acrescentar, com as colegas de trabalho eu também não tenho 

nenhum impedimento com ideias novas, é...e eu acho que é isso, talvez aqui na escola se tivesse 

mais espaço, eu tenho certeza que seria, a gente teria mais facilidade pra trabalhar essas 

questões, mas dentro das possibilidades a gente trabalha. 

M: Você ficou dois anos sem regência de classe, como foi isso? 
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T: É complicado também, porque eu tive um monte de ideias no curso, vim com aquela euforia 

pra aplicar, pra querer colocar em prática, pra ver como é que é, porque a gente planeja e na 

prática é outra coisa e eu fiquei dois anos sem sala e isso foi um dificultador pra, pra, como 

fala? Pra acrescentar mesmo na minha prática, pra colocar como no dia a dia, usar isso 

diariamente, isso foi dificultador, né, porque eu só substituía o ano passado, então fica meio 

complicado. Se eu tivesse sala pra seguir, pra fazer um trabalho legal. 

M: Você chegou a participar do PEA nesse período ou não?  

T: Não, porque como eu fiquei sem sala, como eu não tive regência eu não pude participar da 

Jeif, então isso também foi um dificultador, porque eu poderia, se tivesse essa opção, eu faria a 

Jeif, participaria do PEA, porque ano passado teve, foi sobre artes, teve Ioga, um monte de 

coisas legais e que infelizmente eu não pude participar só porque eu tava sem sala. 
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APÊNDICE I: Roteiro de observação de uma aula da professora Alice 

Escola Duração Turma Número de alunos 
Espaço 

utilizado 
Materiais 

Meu quintal 1 hora 

Infantil I 

quatro 

anos 

21 Quadra 
Tecidos 

coloridos 

Proposta de atividade: Transformação do objeto 

Plano de trabalho da Professora - Eixo: Linguagem teatral (registro entregue para a 

pesquisadora como registro de uma conversa ocorrida antes da gravação da entrevista): 

Neste ano, a minha proposta com o Teatro é a exploração das primeiras experiências de criar 

personagens com o próprio corpo e/ou com materiais, através de atividades permanentes, com o uso 

do corpo de modo integral e imaginativo. 

Essa opção também foi em consonância com o planejamento da Unidade Escolar do início do ano, 

em que ficou decidido que o período intermediário focaria seu trabalho nas experiências com o 

movimento e as linguagens artísticas. 

Assim, a transformação do corpo acontece com constância nos momentos da rotina: na roda e nos 

momentos de transição pelos espaços, através da brincadeira da estátua. 

No início, a brincadeira era livre, permitindo que as crianças explorassem diferentes possibilidades 

com o corpo. Depois, fui solicitando a criação de personagens, animais, elementos da natureza. Aos 

poucos, fui acrescentando características a esses personagens: cachorro dormindo, gato com medo, 

princesa/príncipe apaixonado. 

Na introdução dos materiais, foi planejado o respeito à exploração livre, para que as crianças se 

apropriassem das características dos elementos oferecidos e pudessem recriar possibilidades. Desse 

modo, esse exercício de transformação ainda é contemplado em outras vezes na rotina, seja na 

roda/brincadeira ou no parque, como oferta de material não estruturado. 

Descrição da observação: 

Quando cheguei na escola para realizar a observação da atividade, a Professora estava com as 

crianças no parque, um espaço reformado recentemente que preserva algumas árvores, tem o chão 

pintado com tinta colorida (tons de azul e amarelo), brinquedos de plástico (como escorregador, 

túnel), madeira (gangorras) e uma casa de alvenaria. As crianças brincavam na casinha com 
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brinquedos de “cozinha” e usavam folhas e galhos das árvores para brincar de “comidinha”. Entre 

as gangorras a Professora montou com elástico uma “cama de gato” (labirinto para as crianças 

brincarem e no escorregador havia um lençol amarrado para brincarem de cabana. Já estavam 

encerrando este momento e a Professora chamou a turma e pediu que ajudassem a organizar o 

espaço, guardando os brinquedos e dobrando o lençol. As crianças foram ao bebedouro e depois 

sentaram em roda na quadra para a brincadeira de transformação do objeto, desta vez, usando 

pedaços de panos coloridos. Antes de sentar, cada criança escolhia uma cor de tecido e levava para 

seu lugar. 

Enquanto esperavam pelos colegas, as crianças exploravam o objeto dobrando, girando, enrolando 

na cabeça e quando todos estavam juntos, foi pedido que se deitassem sobre os panos e em seguida 

que colocassem no colo. 

A Professora retomou com as crianças como costumam fazer esta brincadeira, em que o “pano não 

é mais pano” e disse: “imaginem que o pó de pirlimpimpim vai transformar o pano em...” 

Paralelo à atividade, o Diretor, sua Assistente e dois prestadores de serviço, conversavam sobre um 

reparo naquele espaço e a Professora precisou interromper o que estava fazendo para perguntar o 

que estava acontecendo, de modo que se desculparam e foram para outro local da escola. Do lado 

de fora da escola (que é cercada por uma grade e não um muro), situa-se um ponto de táxi e os 

taxistas conversavam durante a atividade e a Professora sinalizava sua dificuldade com as 

interferências ao redor para propor atividades naquele espaço da escola. Ofereci-me para ajuda-la 

pedindo gentilmente aos taxistas que falassem mais baixo, explicando o que estava acontecendo, 

quem eu era e o que fazia ali. 

Retomando a proposta com as crianças, começaram a sugerir usos para o pano: uma capa de super 

herói/heroína, capa da princesa, óculos (dobrando o pano na frente do rosto), saia, vestido para 

dançar, capa do Batman, salsicha gigantesca. Enquanto uma criança mostrava sua ideia, os outros 

tentavam fazer igual com seus tecidos. 

Para poderem ouvir as ideias dos colegas, foi preciso que se aproximassem mais, devido às 

interferências de ruído ao redor da escola. Em seguida, uma das crianças não conseguia se fazer 

compreender pelos colegas que riram dela, fazendo-a chorar. A Professora interviu conversando 

com todos que se desculparam e conseguiram através da Professora compreender o que a colega 

sugeriu (uma capa de princesa). 

Essa etapa da atividade terminou com a escolha da ideia que mais gostaram e todos brincaram de 

super-herói. A Professora atribuía qualidades ao personagem perguntando “como seria o herói com 

medo?” e as crianças também brincavam com a “chuva de folhas”, com folhas da árvore que caíam 

com o vento. 
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Em seguida, foi proposto que transformassem os panos em outros objetos, como uma toalha 

encharcada (e as crianças chacoalhavam e torciam seus panos), fizeram volante de carro e 

“dirigiram” pelo espaço, fizeram uma bola. Também foi pedido que “desenhassem” com o pano, e 

as crianças dobravam os panos formando pipas, triângulos, casas, caminhão. 

Depois disso as crianças puderam brincar livremente com os panos e corriam com suas capas, ou 

em duplas brincavam com os amigos até que foi pedido que guardassem o material para retornar à 

sala de aula. Uma funcionária da escola ajudou a Professora, e as crianças entregavam para ela o 

tecido que haviam usado.  

Entraram na sala e aguardaram a chegada da outra Professora, que os acompanha diariamente até a 

hora da saída. Despedi-me neste momento para que as Professoras pudessem trocar o turno de 

trabalho e agradeci pela oportunidade de acompanhar aquele período da aula. Depois que a 

Professora Alice saiu da sala, me mostrou trabalhos de seus alunos expostos num mural de azulejo, 

a brinquedoteca e conversamos um pouco mais sobre as impressões daquele dia, como as 

descobertas das crianças e as interferências de barulho que acontecem no espaço externo da escola. 
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APÊNDICE J: Roteiro de observação de uma aula da professora Carolina 

Escola Duração Turma 

Número 

de 

alunos 

Espaço utilizado Materiais 

Criar e Aprender 

40 minutos 

A proposta ocorreu 

duas horas após as 

crianças chegarem à 

escola, depois da 

troca de professoras 

Infantil 

II 

cinco 

anos 

31 

Sala de aula 

-Sala ampla, com piso 

emborrachado, 

pintada com cores 

suaves (tons de 

amarelo e verde), com 

cortinas de tecido nas 

grandes janelas  

Papel A3; 

brochas; 

copos 

plásticos, 

água e 

gelatina de 

diferentes 

sabores 

Proposta de atividade: Pintura com tinta de gelatina 

Descrição da observação: 

Quando cheguei na sala de aula, a Professora estava conversando com as crianças orientando sobre 

como proceder na atividade. Perguntava “O que vamos fazer hoje?”, “Que material vamos usar?”, 

pois já havia agendado no calendário o dia em que fariam a atividade proposta e que haveria uma 

pesquisadora observando a realização desta atividade. Por isso, quando cheguei, as crianças estavam 

ansiosas, porque isso significava que fariam algo especial (já haviam tido esta experiência em outros 

momentos e gostam bastante). Respondiam às perguntas da Professora dizendo: “Não pode comer 

a tinta!”, “Tem que desenhar com ela”, “Por que o pó da gelatina é branco se o abacaxi é amarelo?”.  

Depois de conversarem sobre o que fariam, a Professora apresentou para a turma as demais 

atividades que aconteceriam no decorrer do dia usando um quadro fixado na lousa com imagens e 

palavras chave, como “pintura”; depois “leitura de história”; “campo dirigido”, explicando que neste 

dia a turma usaria pneus para criar brincadeiras, e as crianças participavam dizendo que 

possibilidades teriam de intervenções com aqueles objetos, como rolar, pular dentro.  

Para organizar a transição de um momento ao outro e conseguir a atenção das crianças, a Professora 

cantava uma música e automaticamente todos cantavam juntos e esperavam que ela voltasse a 

conversar com eles. 

Enquanto a Professora distribuía os papéis aos alunos, pediu para que duas crianças (os ajudantes 

do dia) entregassem lápis aos colegas para que escrevessem seus nomes no verso da folha (de modo 

que não houvesse interferência no desenho). Enquanto escreviam, a Professora buscou água e 
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distribuiu nas mesas uma quantidade de água e pó de gelatina para que fizessem a tinta. As crianças 

estavam com uma grande expectativa pelo que aconteceria e exclamavam quando a “mágica” 

acontecia “nossa!”, “que legal!”. Enquanto pintavam com a “tinta mágica”, experimentavam 

“escondido” da Professora o sabor da tinta, molhando o dedo no copo com o líquido e diziam “hum, 

é gostoso”, “tem gosto de bala” (sussurrando para o colega), “que cheiroso!”. Neste momento da 

pintura, também observei as crianças apreciando os trabalhos uns dos outros, ou explicando o que 

estavam fazendo aos colegas. 

Durante a atividade, a Coordenadora Pedagógica foi até a sala para acompanhar a atividade, pois 

também estava curiosa para saber como era realizada.  

Ao final da atividade, as crianças entregavam seus trabalhos à Professora, que as organizava num 

varal para secar e expor. Depois disso, as crianças lavavam seus pincéis e voltavam para a sala para 

escolherem outra atividade, como ler gibis que estavam numa caixa acessível e sentaram no chão 

em roda aguardando a limpeza das mesas que haviam usado. Este movimento de encerramento da 

proposta pareceu ser habitual das crianças, ou seja, já sabiam o que fazer depois de terminar a 

atividade e organizar os materiais. 

Despedi-me da turma e agradeci a oportunidade dada para alimentar este processo da pesquisa. 
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APÊNDICE K: Roteiro de observação de uma aula da professora Tatiana 

Escola Duração Turma Número de alunos 
Espaço 

utilizado 
Materiais 

Criar e Aprender 

1 hora 

-a  

proposta 

ocorreu 

pouco 

depois das 

crianças 

chegarem à 

escola, no 

início da 

aula 

Infantil I 

quatro 

anos 

35, sendo duas 

crianças com NEE* 

(autismo e 

hidrocefalia) 

Sala de aula 

-Sala ampla, com 

piso 

emborrachado, 

pintada com cores 

suaves (tons de 

azul), com 

cortinas de tecido 

nas grandes 

janelas  

Aparelho de 

som e CD 

Proposta de atividade: Yoga para crianças 

Plano de aula da Professora (registro entregue para a pesquisadora): 

Objetivos: Trabalhar com as crianças os movimentos de Yoga observados durante a JEIF de 2014; 

Oferecer às crianças a oportunidade de realizar os movimentos de Yoga; 

 Ajudar as crianças a despertar qualidades, valores e sentimentos positivos através da música. 

Materiais: Aparelho de som, CD, livro: “Yoga com música” (Cris Pitanga, Ed Omnisciência); 

músicas: elefantinho, sol, árvore e borboleta 

Desenvolvimento: a atividade ocorrerá dentro da sala de aula. O nosso espaço é muito pequeno e 

temos problemas quando chove. As mesas serão afastadas para que o centro do espaço fique livre. 

Primeiramente, colocarei as músicas para que as crianças conheçam e se apropriem. Em seguida, 

farei os movimentos junto com eles. As músicas são curtas e repetitivas, acredito que aprenderão 

rápido. Utilizarei quatro músicas, ou seja, quatro movimentos: saudação ao sol, árvore, borboleta e 

elefantinho. Acredito que essas são as que serão possíveis de realizar com as crianças. Pedirei ajuda, 

pois o S. (aluno autista) apesar de gostar de música, possui pouca concentração. Então, pedirei para 

que alguém acompanhe a atividade. 

Descrição da observação: 



 
 
 

152 
 

 
 

Quando cheguei na sala de aula, espaço reservado para a observação da atividade proposta, dado ao 

clima (chovia neste dia), as crianças estavam se organizando em mesinhas para a escovação depois 

do almoço. Apresentei-me rapidamente à Professora, que neste dia também tinha a presença em sua 

aula de um estagiário de Pedagogia. Uma funcionária da escola auxiliava a Professora neste 

momento e permaneceu durante a atividade de Yoga. Enquanto isso, a Professora organizava o 

espaço, afastando mesas e cadeiras para formar uma roda com as crianças no centro da sala.  

Assim que as crianças se organizaram, a Professora apresentou a proposta da atividade que 

realizariam em seguida, no primeiro momento escutariam as músicas e em seguida realizariam os 

movimentos. As crianças escutavam balançando o corpo e fazendo gestos com as mãos 

espontaneamente. 

Depois de ouvir as músicas, as crianças levantaram e procuraram um espaço com os braços abertos 

para ter o cuidado de não bater nos colegas. Ao som da música “Sol”, as crianças erguiam os braços, 

abaixavam segurando os pés e repetiam esses movimentos de “saudação ao sol” (erguendo-se e 

curvando-se). 

Em seguida, sentaram em roda e fizeram o movimento da “borboleta”, com as pernas dobradas 

segurando os pés. A Professora auxiliava quem tinha dificuldade e as crianças cantavam a música 

enquanto realizavam o movimento.  

Depois, na ponta dos pés, com as mãos erguidas, as crianças tentavam manter o equilíbrio na posição 

da “árvore”. Relaxavam os membros, voltavam à posição e caminhavam pela sala. foi curioso 

perceber que não esbarravam uns nos outros enquanto andavam. 

Por último, ouviram a música do movimento do “elefante”, e em pé balançavam os braços “bem 

soltinhos” como dizia a música. Algumas crianças mexiam os braços perto do rosto simbolizando a 

tromba do elefante, remetendo-se ao clássico movimento do elefante (repertório de movimento que 

já possuíam).  

Ao final da atividade, a Professora perguntou que movimento haviam gostado mais de fazer para 

repeti-lo. Foi escolhido o “elefante”. Depois de repetirem, as crianças aplaudiram a música e 

voltaram para as mesas. A Professora arrumou o espaço da sala e propôs que usassem massa de 

modelar ouvindo as músicas da atividade anterior. 

 


