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Resumo 

Este artigo tem por objetivo discutir a construção do currículo para a educação infantil na rede 

municipal de São Paulo. Para tal, são apresentados dados históricos e documentos curriculares 

destinados à educação infantil desta rede. Agregados a essa análise documental, são trazidos 

depoimentos de professores, coordenadores pedagógicos e diretores de duas Escolas Municipais de 

Educação Infantil e de uma supervisora de uma Diretoria Regional de Educação sobre suas 

trajetórias profissionais em relação à história e tendências pedagógicas da rede. Os dados 

apresentados foram analisados por meio do método de análise de conteúdo. Os resultados indicam 

que os documentos curriculares do presente e do passado tem forte influência na prática dos 

profissionais, principalmente, quando eles foram elaborados a partir de demandas e diagnósticos 

da rede e foram implantados por meio de formação consistente. Esses documentos fornecem 

importantes parâmetros de atuação, que são transformados, ampliados e elaborados pelo professor 

em sua prática.  

Palavras-chave: Currículo - Educação Infantil – Pré-escola - São Paulo.  

 

 

Abstract 

This paper aims to analyze the curriculum documents for early childhood education in the city of 

São Paulo. For this purpose, historical data and curriculum documents about early childhood 

education in São Paulo will be presented. It also will be presents the results of interviews with 

teachers, supervisors and directors, where they have described aspects of their professional careers 

and their ideas about the curriculum documents. Data were analyzed using content analysis 

methodology. The results indicate that the curriculum documents of the past and present have 

strong influence in professional practice, especially when they were elaborated according to a 

diagnostic and were implanted through consistent training. These documents provide important 

parameters for practice, but they are transformed, extended and interpreted by teachers.  

Key words: Curriculum – Early Childhood Education – Preschool - São Paulo. 
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1. Introdução 
 

A educação infantil no Brasil teve avanços significativos nas últimas três décadas, 

desde a Constituição de 1988. Dentre eles, pode-se ressaltar: a sua inclusão como primeira 

etapa da educação básica; a expansão da oferta de vagas na rede pública e a formulação de 

documentos nacionais que tiveram como foco as características desejáveis para um bom 

atendimento na educação infantil (CAMPOS; ROSEMBERG, 1995; BRASIL, 1997; 1998; 

2006; 2009; 2010). Esses documentos defendem que o direito da criança à educação infantil 

não se limita à sua matrícula, mas sim à frequência a uma instituição com bom nível de 

qualidade. 

Nesse sentido, a busca por atender a padrões mínimos de qualidade educacional pode 

ser essencialmente beneficiada por um documento curricular que sirva de parâmetro para as 

práticas pedagógicas. A existência de documentos curriculares oficiais, no entanto, não 

garante a implantação dos mesmos, pois é apenas no cotidiano de trabalho de uma 

instituição, com o protagonismo dos diversos sujeitos que dela fazem parte, mas, sobretudo, 

do professor, que o currículo se transforma em ação e passa de fato a existir.  

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

práticas e ideias. Gimeno Sacristán (2007) salienta que o currículo deve ser concebido 

como um projeto educativo redefinido na prática escolar, quando alunos e professores 

ressignificam os conteúdos previamente estabelecidos. O currículo, então, só existe quando 

sai do papel e acontece. Desse modo, o currículo parte de conteúdos e orientações, mas é, 

sobretudo, uma práxis, que acontece dentro de contextos específicos, por meio de 

interações culturais e sociais, sendo configurado no cruzamento de diversas práticas. Não se 

pode, portanto, focar a análise do currículo apenas nas suas concepções, pois ele é resultado 

de diversas operações: “enquadramento político e administrativo, divisão de decisões, 

planejamento e modelo, tradução em materiais, manejo por parte dos professores, avaliação 

de seus resultados, tarefas de aprendizagem que os alunos realizam etc.” (GIMENO 

SACRISTÁN, 2008, p.21).  

Esse artigo busca contribuir com a discussão sobre o currículo, como documento e 

como práxis, contextualizando-o a partir de dados históricos e de depoimentos de 

profissionais. O foco da presente análise será a rede municipal de São Paulo, no que diz 

respeito aos documentos curriculares para a educação infantil. Os dados aqui apresentados 

são oriundos de uma pesquisa de doutorado mais ampla, que teve por objetivo geral 

investigar como os documentos curriculares oficiais são transpostos para o planejamento 

dos professores e deste para o cotidiano de turmas de pré-escola. Será apresentado, 

portanto, nesse texto, um recorte dos resultados da tese em questão (ABUCHAIM, 2012).  

A trajetória da rede municipal de São Paulo será descrita a partir de revisão 

bibliográfica e de análise de documentos oficiais. O relato trará também depoimentos dos 

entrevistados (professores, diretoras, coordenadoras pedagógicas e supervisora da Diretoria 

Regional de Educação), ressaltando a perspectiva de quem utilizou os documentos 
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curriculares na construção de sua prática cotidiana, seja por concordar ou discordar com 

suas ideias. Será feita uma análise dos principais achados, tendo como base o conceito de 

cotidiano, desenvolvido por Heller (2008), e aplicado ao contexto escolar por Rockwell e 

Ezpeleta (2007), para discutir a questão do currículo como processo, documentado e 

cotidiano, que parte de prescrições oficiais e p assa pelas inscrições dos sujeitos, deixando 

marcas e sendo marcado pelos profissionais e pelas particularidades de cada instituição.  

 
 
2. Método 
 

A pesquisa, na qual esse artigo se baseia, utilizou a metodologia do estudo de caso, 

pois teve por objetivo descrever detalhadamente o contexto de duas Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEI), do município de São Paulo, de modo a compreender as ações e 

percepções dos sujeitos, usando, para isso, observações do cotidiano de grupos de pré-

escola, entrevistas baseadas em roteiro semiestruturado (supervisora da Diretoria Regional 

de Educação, cinco professores, duas diretoras e duas coordenadoras pedagógicas) e análise 

dos seguintes documentos: orientações curriculares municipais, projetos pedagógicos das 

unidades e planos dos professores.  

Uma vez que a intenção era discutir a implantação do currículo no cotidiano por meio 

do planejamento do professor, e não problemas e precariedades das redes públicas de 

ensino, optou-se intencionalmente por investigar escolas que apresentassem boas condições 

de funcionamento: projeto pedagógico estruturado e consolidado, certa estabilidade no 

quadro de funcionários e boas condições em termos materiais. 

Antes da entrada em campo, o projeto foi apresentado às equipes das unidades e os 

sujeitos pesquisados foram aqueles que voluntariamente aderiram ao estudo. O quadro 1 

apresenta algumas características dos participantes do estudo. Os nomes atribuídos tanto às 

escolas quanto aos sujeitos são fictícios.  
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Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos participantes do estudo 

  
 

SUJEITOS EMEI - HENRI WALLON 

 
Cargo Idade Formação Pós-graduação 

Tempo de trabalho  

na educação 

NADINE Diretora 43  Pedagogia e Letras Não cursou Mais de 15 anos 

MICHELE 
Coordenadora 

Pedagógica 
47  

Pedagogia e 

História 

Mestrado em 

Educação 
Mais de 15 anos 

CÉSAR Professor 30  Pedagogia 

Mestrado 

incompleto em 

História da 

Educação 

3 a 5 anos 

ALINE Professora 48  Pedagogia 

Aperfeiçoamento 

em educação 

infantil 

Mais de 15 anos 

 

SUJEITOS EMEI - LORIS MALAGUZZI 

ROBERTA Diretora 57  Pedagogia Não cursou Mais de 15 anos 

ISABELA 
Coordenadora 

Pedagógica 
50  Pedagogia e Psicologia Não cursou Mais de 15 anos 

JULIANA Professora 35  
Ensino Médio - 

Magistério 
Não cursou 10 a 15 anos 

MADALENA Professora 49  Pedagogia Não cursou Mais de 15 anos 

BIANCA Professora 51  Pedagogia Não cursou Mais de 15 anos 

 

SUPERVISORA DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

ANITA Supervisora 47 Pedagogia 
Mestrado em 

educação 
Mais de 15 anos 

 

 

A interpretação dos dados foi efetuada por meio do método de análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977) e resultou na elaboração de quatro categorias: 1- Currículos e projetos 

pedagógicos das unidades; 2- A atividade de planejar e os planos escritos dos professores; 

3- Os grupos e suas atividades cotidianas e 4- As estratégias de registro e documentação 

utilizadas pelos professores e pelas instituições. A categoria 1 será abordada nesse artigo, 

focalizando a discussão nos documentos curriculares oficiais do município de São Paulo e 

sua influência no cotidiano de trabalho dos profissionais entrevistados.  
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3. Apresentação e discussão dos resultados 
 
3.1 A trajetória dos currículos para a educação infantil no município de São Paulo 
e de tendências pedagógicas até os anos 80 
 

Toma-se como ponto de partida para essa apresentação o ano de 1896, quando foi 

criado o primeiro jardim da infância na cidade de São Paulo pertencente à rede estadual e 

cujo atendimento era voltado às classes mais favorecidas. Em 1920, a legislação estadual 

estabeleceu que escolas maternais deveriam ser instaladas próximo das fábricas, com o 

intuito de atender os filhos de operárias. Tal lei não teve repercussão real e o processo de 

expansão da educação de crianças pequenas foi bastante lento em São Paulo até meados dos 

anos 30. A iniciativa da prefeitura da cidade em assumir a assistência das crianças em idade 

pré-escolar começou a se estruturar no ano de 1930 e se efetivou com a implantação dos 

três primeiros parques infantis em 1935 (KUHLMANN JÚNIOR, 2000; KUHLMANN 

JÚNIOR; FERNANDES, 2008).  

Vários fatores contribuíram e determinaram a instalação dos parques, de acordo com as 

intenções políticas da época. O processo de urbanização e industrialização intenso e 

crescente fez com que a classe proletária aumentasse, sem que houvesse um planejamento 

de moradia e condições básicas sanitárias aceitáveis para essa população. Os operários se 

mostravam insatisfeitos e reivindicavam melhores condições de trabalho e de vida para eles 

e suas famílias. Somada a essa questão social, havia a defesa, durante os anos 1930, de uma 

educação física e higiênica, que pudesse ensinar hábitos saudáveis às crianças, promover 

seu desenvolvimento físico e psicológico e, desse modo, reduzir as taxas de mortalidade 

infantil. “A instalação das praças de jogos para filhos de proletários com a tríplice função – 

nutrir, educar e recrear – resume, então, os anseios dos intelectuais que militam no setor da 

educação e saúde pública, e sua opção pelo atendimento das classes populares” 

(KISHIMOTO, 1985).  

De acordo com Faria (1995; 1999), os objetivos do trabalho nos parques infantis 

estavam baseados nas ideias de Mário de Andrade. Um primeiro objetivo era trabalhar com 

as crianças questões nacionalistas, que resgatassem a identidade cultural brasileira por meio 

do aprendizado do folclore, dos costumes e hábitos culturais nacionais. Nesse sentido, era 

estimulado o trabalho com jogos de tradição nacional, além de outros universais. Havia 

também o objetivo de trabalhar a expressão artística das crianças, por meio de desenhos, 

teatros, músicas, trabalhos de marcenaria e manuais, e assim por diante. A autora considera 

que essa proposta pedagógica era inovadora, por levar em conta as possibilidades das 

crianças produzirem cultura e por ter a brincadeira como eixo de trabalho. Sendo assim, a 

proposta do parque para crianças que não frequentavam a escola primária (entre 3 e 6 anos) 

não era de preparação para o ingresso naquela instituição, por meio de atividades de 

alfabetização, por exemplo.  

No período de 1945 a 1947, várias mudanças ocorreram, no sentido de proporcionar 
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experiências diversificadas às crianças. Por isso, o quadro de pessoal sofreu a inclusão de 

outros profissionais, além das professoras, chamadas de “recreacionistas”: educador 

musical, médico e dentista. A grande expansão dos parques aconteceu entre 1947 e 1955, 

de 9 unidades para 50. Foram criados também “recantos infantis”, que funcionavam em 

áreas abertas e livres, para promover a recreação de crianças de 3 a 12 anos. “Recreios 

infantis” também foram implementados com o mesmo objetivo, em bairros afastados do 

centro da cidade. Até 1974, a cidade de São Paulo contava com 109 Parques e Recreios 

infantis. (OLIVEIRA, 1985; KUHLMANN JÚNIOR, 2000; SÃO PAULO, 2010). 

Paralela à história dos parques, desenvolvia-se a educação primária em São Paulo. 

Responsabilidade do Estado e não do município até os anos 50, as escolas primárias não 

atendiam as demandas de matrícula e, ainda assim, tinham classes lotadas, com condições 

de funcionamento muito desiguais. Isso virou motivo para reivindicações crescentes dos 

trabalhadores. Ao mesmo tempo em que aumentava a população da cidade, também crescia 

a arrecadação da prefeitura e não havia mais justificativa para a precariedade do 

atendimento escolar, até que em 1956 foi criado o “Sistema de Ensino Municipal” 

(CAMPOS, 1982).  

O advento e a obrigatoriedade do Ensino Municipal fez com que os parques infantis 

perdessem sua força política. Nos anos seguintes, poucos parques novos foram criados. Em 

contrapartida, classes de ensino pré-primário foram implantadas nos parques, com o intuito 

de preparar as crianças para a escola, sendo que o caráter lúdico, espontâneo e cooperativo 

das atividades que outrora eram realizadas não era mais valorizado. A ênfase do trabalho 

passou a ser educativa e não mais assistencial e médica. Esse caráter preparatório do ensino 

pré-primário está explicitamente colocado em documentos curriculares desse período, como 

o “Programa de atividades para a educação pré-escolar”, de 1971 e o “Plano para pré-

escola”, de 1972. É declarado como objetivo da pré-escola a integração entre as atividades 

dos Parques e o currículo da Primeira Série. A pré-escola passou a ser mais valorizada 

socialmente como provedora de uma educação compensatória às crianças de classes 

populares, seguindo a ideia de que o Estado deveria suprir a carência de estímulos 

intelectuais dessas crianças. (OLIVEIRA, 1985).  

No ano de 1974, durante o governo de Miguel Colassuono, foi publicado o documento 

“Currículo pré-escolar”. De acordo com Ramires (2008), pela primeira vez em um 

documento da rede duas concepções aparecem sobre a educação pré-escolar: a de que ela 

tem suas especificidades e é um direito da criança. Ainda assim, é afirmada novamente a 

importância preparatória e compensatória da pré-escola. A teoria de Jean Piaget é colocada 

como fundamento desse currículo, na medida em que postula-se que cabe ao professor 

permitir que a criança explore os elementos do ambiente na construção de seu 

conhecimento.  

Em 1975, os parques, recantos e recreios infantis passaram a ser denominados Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs). Nesse mesmo ano, a denominação dos 

profissionais que trabalhavam nas EMEIs foi mudada de “educador recreacionista” para 

“professor de educação infantil”, sendo exigido por lei desses profissionais o diploma de 

Segundo Grau, com habilitação em Educação Pré-primária. Também foi criado o cargo de 
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“orientador pedagógico” de educação infantil e a SME passou a promover iniciativas de 

formação continuada a partir de 1978. (OLIVEIRA, 1985; RAMIRES, 2008).  

Como complemento ao “Currículo pré-escolar” de 1974, em 1980 foi lançado o 

documento “Programação específica de educação infantil”. O que eram chamados 

“aspectos” passam a ser designados como “áreas”. Para cada uma delas (linguagem, 

perceptivo-motora, motricidade geral, integração sensório-motora, habilidades sociais e 

habilidades conceituais) existem objetivos a serem alcançados e atividades sugeridas. 

Ainda que postule que cada EMEI deve ter o seu próprio currículo, o documento é bastante 

diretivo em relação ao processo pedagógico, sob a assunção de que é necessário que as 

escolas sigam um modelo, já que fazem parte de um mesmo sistema (RAMIRES, 2008).  

 
3.2 A trajetória dos currículos e de tendências pedagógicas da rede a partir da 
década de 1980: documentos e depoimentos 
 

Nessa seção, a trajetória dos currículos na rede de São Paulo continuará sendo 

apresentada e serão trazidos como ilustração e problematização os depoimentos dos 

entrevistados nesse estudo. Os dois documentos curriculares que foram abordados com 

maior ênfase pelos sujeitos (“Reorientação Curricular das Escolas Municipais de Educação 

Infantil” e “Orientações curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações didáticas 

para a educação infantil”) serão descritos e analisados de forma mais minuciosa.  

Durante a gestão de Mario Covas (1983 a 1985), de acordo com Ramires (2008), 

iniciou-se um processo de mudança dos objetivos propostos para a educação infantil. 

Houve uma preocupação em se demarcar as especificidades dessa etapa, desvinculadas de 

uma mera preparação para o ensino fundamental ou de uma educação apenas 

compensatória e/ou assistencialista. Isso está bastante evidente no documento lançado em 

1983 “Ações Prioritárias- Integração EMEIs. – EMs. – 1ª e 5 ª séries”, ainda que ele 

enfatize o caráter preparatório da pré-escola.  

A década de 1980 pode ser entendida como um período marcado por oscilações nas 

concepções pedagógicas. Por um lado se queria fugir das práticas dos Parques Infantis 

consideradas de caráter assistencialista, recreacionista e meramente lúdico e por outro havia 

uma insatisfação em submeter as crianças a uma massiva preparação para a Primeira Série 

do Primeiro Grau. Na publicação “Escola Municipal” de 1984, percebe-se claramente 

questionamentos em relação à dimensão pedagógica da pré-escola: 
 

Durante muito tempo prevaleceu nas EMEIs a tradição do “jardim da infância”, 

de um espaço onde a recreação, o brinquedo e a livre expressão das crianças 

deveria ocorrer. A educação pré-escolar era vista nesse contexto como mais 

informal, desestruturada, sendo os objetivos educacionais alcançados 

indiretamente, através do conjunto de atividades realizadas com as crianças. Não 

havia uma preocupação tão grande em colocar as crianças em ambiente de sala 

de aula e a realizar exercícios com lápis e papel. Paulatinamente, essa última 

tendência começou a se manifestar no Terceiro Estágio, com as crianças de 6 
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anos e com as classes de prezinho. (...) A preocupação com o pedagógico, 

entendido dessa maneira, levou a uma pressão grande sobre a produção da 

criança (por exemplo, pastas de materiais mimeografados), e à exigência do 

planejamento em forma de objetivos ligados a atividades específicas, como 

preparação para a Primeira Série (SÃO PAULO, 1984, p. 41-42).  

 

Anita, supervisora da DRE, relembra esse momento: 
 

Quando eu entrei na rede como professora, em 1984, era uma época em que se 

achava que as experiências dos Parques Infantis tinham sido somente 

assistencialistas, que nós tínhamos que nos distanciar dessa experiência e 

buscar o trabalho pedagógico. E naquele momento o que era o trabalho 

pedagógico? Era se aproximar do ensino fundamental.(...) Eu fui professora em 

uma EMEI que tinha sido parque infantil. Então, na época, eu não tinha 

dimensão da importância histórica que aquela escola tinha. (...) Porque nós 

estávamos vivendo um momento, em que era muito mais importante a criança 

ficar na sala, sentada na mesa, fazendo exercícios visio-motores, do que fazer 

atividades nos espaços externos. (...) As atividades preparatórias para a 

alfabetização eram mais importantes do que essas outras atividades. 

 

Ao final do ano de 1985, foi lançado o documento “A Pré-Escola que queremos – 

Programa de Educação Infantil”, com influência piagetiana, que expressa a intenção de 

romper com concepções assistencialistas e preparatórias, valorizando o caráter pedagógico 

da educação infantil. A criança era concebida como sujeito ativo na construção de seu 

conhecimento, sendo o professor responsável por prover um ambiente estimulante.  

Em 1986, Jânio Quadros assumiu a prefeitura e mandou recolher e proibir a proposta 

curricular da gestão anterior, e em 1987, houve a publicação de um novo documento: 

“Proposta de Programação de Educação Infantil”. Todo o embasamento teórico da proposta 

é feito em Piaget, havendo a descrição das etapas de desenvolvimento, segundo esse autor. 

O principal foco de trabalho na educação infantil é caracterizado pelo desenvolvimento dos 

conhecimentos lógico-matemáticos, sendo que o processo de aquisição da linguagem oral e 

escrita é totalmente negligenciado.  

Durante a gestão de Luiza Erundina (1989-1992), Paulo Freire assumiu a gestão da 

SME, seguido de Mário Sérgio Cortella, e houve uma grande mudança no panorama da 

educação infantil no município de São Paulo. Passou-se a valorizar o processo de 

construção coletiva de propostas para a educação, por meio da participação efetiva dos 

sujeitos envolvidos. Neste período, foi estimulada a formação nas EMEIs dos Conselhos de 

Escola. Também, foi salientada a importância de cada EMEI construir o seu projeto 

pedagógico, com a participação de toda a comunidade escolar na busca de estabelecer sua 

identidade pedagógica. Criaram-se grupos de formação dentro das unidades, assegurando 

aos professores horas de estudo em sua jornada semanal de trabalho. 

As ações desse governo estão de certa forma sintetizadas no documento “Reorientação 

Curricular das Escolas Municipais de Educação Infantil – 1989 - 1992”, cujo objetivo não 
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era entregar aos professores um programa, com conteúdos e atividades, mas problematizar 

com as escolas a questão do currículo, através do estudo crítico da realidade de cada 

instituição. Para a elaboração do documento, foram recolhidas as reflexões dos 

profissionais durante os grupos de formação, mas também houve a preocupação em escutar 

as famílias e as crianças. A organização dessa discussão em um documento único visou 

apresentar o estado de conhecimento daquele grupo sobre a educação infantil naquele 

momento e dar continuidade ao diálogo sobre currículo entre SME, EMEIs e comunidades. 

“Em 89 dizíamos que não ofereceríamos uma proposta pronta, mas que estávamos 

dispostos a construí-la juntos. Acreditamos que esse texto é o resultado do trabalho que 

construímos junto, até aqui. Que ele tenha continuidade!” (SÃO PAULO, 1992, p.5). 

De certa maneira, as discussões desse documento tiveram uma continuidade até os dias 

atuais. Passados 20 anos, tanto esse documento quanto as propostas dessa gestão parecem 

ainda ter um impacto muito grande na rede. Os sujeitos dessa pesquisa referem que a gestão 

de Luiza Erundina marcou o início de uma grande mudança de orientação pedagógica para 

as EMEIs e que segue inspirando suas práticas até hoje.  
 

A experiência construtivista no governo da Luiza Erundina teve um grande 

impacto na rede e de algum modo mudou a cabeça das pessoas, fez com que 

elas se posicionassem em relação as suas práticas. Depois desse governo, 

nenhum outro se posicionou tanto acerca de uma proposta pedagógica. (Nadine, 

diretora) 

 

A seguir são apresentados alguns elementos dessa proposta, que marcam o seu caráter 

democrático e inovador.  
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Quadro 2 - Síntese das concepções do documento “Reorientação Curricular das 

Escolas Municipais de Educação Infantil (1989-1992)” 

 

Concepção de 

educação infantil 

“A escola de educação infantil tem uma função pedagógica e deve tomar a realidade e 

os conhecimentos infantis como ponto de partida, ampliando-os e organizando-os 

através de um trabalho significativo, planejado e consistente” (p. 20) 

Concepção de 

criança 

 “Não podemos supor uma criança abstrata, mas temos que levar em conta suas 

condições materiais de vida, não para comparar essa criança a uma suposta ‘criança 

modelo’ (concebida pela ideologia burguesa), desembocando em uma educação 

compensatória, mas para concretizar a educação que interessa à criança dessa camada 

social" (p. 11). “essa criança é muito mais do que um conjunto de características 

definidas pela idade. É um ser social, pertence a um extrato dessa sociedade, 

compartilha de sua cultura e vive em um determinado tempo histórico” (p. 20).  

Concepção de 

currículo 

 "Currículo é tudo o que acontece na escola e que afeta direta ou indiretamente o 

processo de transmissão, apropriação, ampliação, construção coletiva do saber. 

Envolve um conjunto de elementos e concepção que vão desde os aspectos físicos até 

o conjunto de agentes internos e externos que interferem na escola". (p. 17). “O 

currículo, nessa perspectiva, não está dado, pronto; ao contrário, ele vai se 

construindo, no dia a dia, impulsionado pelo movimento das próprias crianças na sua 

busca de significação e compreensão do mundo” (p. 25).  

Papel do professor 

 “Consideramos fundamental que o professor não seja um expectador da 

aprendizagem/construção da criança, mas que seja um observador atento e que tenha 

intervenção planejada” (p. 35).  

Organização do 

currículo 

4 áreas de conhecimento: Linguagem; Ciências Sociais; Ciências Naturais; 

Matemática Eixo de trabalho = linguagem / Organizador do currículo: jogo 

Fonte: Quadro adaptado de Autor do Artigo, 2012, p 73-75.  

 

 

 

O primeiro aspecto que gostaria de destacar nesse documento é a concepção de ser 

humano como sujeito histórico, que se constitui socialmente por meio da linguagem. Esse 

ponto de partida, claramente vygotskiano, influencia a próprio formato do documento. 

Após a apresentação e a introdução, há um capítulo intitulado “As marcas do processo 

histórico”, que resgata todo o histórico das EMEIs, explicitando uma a uma as propostas 

curriculares dos governos anteriores, por entender que “essas programações foram 

deixando suas marcas” (p.16) nos professores, ao mesmo tempo em que eles construíam a 

história da educação infantil na rede. Não há, portanto, a negação do passado, pelo 

contrário, ele é exposto na tentativa de assumir uma postura própria, contemporânea. Vindo 

ao encontro dessa ideia, Anita, supervisora da DRE, considera que na década de 1990 

aconteceu um resgate das experiências dos Parques Infantis, que passaram a ser entendidas 
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pelos profissionais da rede, como por exemplo, a valorização da brincadeira.  

Nessa proposta curricular, a criança de classe popular não é vista como um ser 

“carente, abandonado”, que deve ter uma educação que compense a falta de estímulos de 

sua família e comunidade, mas como alguém “inteligente, curioso, com uma maneira 

própria de interpretar o mundo, e que apesar de condições sociais adversas pode se 

desenvolver e aprender”. Há uma intenção clara de romper com a perspectiva 

compensatória e assistencialista que tinha caracterizado a trajetória da educação infantil até 

então (SÃO PAULO, 1992, p. 12 e p. 20). 

O documento também abandona a ideia de que o foco da educação infantil seja a 

preparação para o ensino fundamental, direcionando para a construção do conhecimento 

por meios das próprias experiências e bagagem das crianças, por meio do jogo e de 

observação da natureza, do cotidiano, das expressões culturais. Apesar de não focar no 

planejamento, já traz a ideia de que ele deve ser um processo remissivo, no qual a prática 

vivida e registrada serve como reflexão para o plano futuro. 

A professora Madalena conta como essa proposta mudou os rumos de sua carreira: 
 

A minha formação foi aquela do ensino tradicional, era fazer babebibobu, 

coordenação motora, aquelas coisas. Quando a Luiza Erundina assumiu como 

prefeita foi um grande boom da educação dentro da prefeitura. Nós estudamos 

muito o documento de reorientação curricular e foi a partir daí que a gente 

começou a olhar a educação de outra forma e a mudar mesmo a prática. 

Naquela época eu acho que eu era até um pouco imatura para compreender 

algumas coisas. Tinham coisas que eu não concordava, muitas, aliás. Mas 

agora eu percebo que era falta de conhecimento e imaturidade. Uma coisa que 

eu não concordava era com a questão da escrita. Eu me lembro que a 

coordenadora pedagógica trouxe uma pessoa aqui para falar sobre a proposta 

de escrita da Emilia Ferreiro. A moça falava da criança escrevendo tudo errado 

e eu pensava: ela é maluca. Como eu não vou corrigir? Como eu vou deixar ela 

escrever daquele jeito? Hoje eu acredito nessa proposta de escrita.  

 

Tanto a professora Aline quanto a coordenadora pedagógica Isabela acreditam que os 

profissionais que participaram desse movimento de reorientação curricular construíram 

uma base sólida de conhecimentos e que os documentos das gestões seguintes não tiveram 

tanto impacto no processo de formação e reflexão dos professores.  
 

Com a Luiza Erundina nós tivemos muitos cursos maravilhosos, sobre as teorias 

do desenvolvimento, que não adianta você trabalhar sem saber o que a criança 

precisa, o que ela tem de característica. Isso tem que estar muito claro para um 

professor que trabalha com educação infantil. (...) Bom, quando a gestão do PT 

terminou foi uma coisa muito ruim, porque cada gestão vinha com uma 

proposta diferente. E se você não tinha uma boa base de conhecimentos, 

acabava trabalhando conforme a moda. (Aline, professora) 

 

Quem passou por aquela formação naquele período tem uma visão um 
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pouquinho diferenciada. As pessoas que foram entrando, como várias 

administrações, foram fazendo documentos; não foram documentos que 

realmente tiveram um curso posterior, eu acho que não tiveram impacto grande, 

não. Porque a gente pergunta para os professores e eles nem sabem muito bem 

qual é, não conhecem. (Isabela, coordenadora pedagógica) 

 

Percebe-se que o documento de “Reorientação Curricular das Escolas Municipais de 

Educação Infantil” teve e ainda tem um impacto muito grande na rede, pois representou 

uma mudança de rumos da educação infantil pública do município. Parece-me que ele foi 

tão importante por ter conseguido expressar a insatisfação dos profissionais com o caráter 

preparatório e compensatório com que educação infantil vinha sendo abordada, e também 

por propor que o ponto de partida para o trabalho pedagógico fosse a criança. A ideia de 

que cada escola deva construir o seu Projeto Pedagógico tomou força, com a ênfase dada à 

participação democrática. Um dos pontos que contribuem para esse documento ser tão 

significativo é o fato de ele ter sido criado em um período de quatro anos, como fruto de 

discussões e formações que envolveram toda a rede.  

Se por um lado, esse documento curricular não tinha caráter mandatório, ficando a 

cargo de cada escola e de cada professor adotá-lo ou não, por outro, percebe-se que ele teve 

um papel fundamental na construção de uma identidade para as EMEIs, para as professoras, 

individualmente, e para a rede como um todo. Essa identidade não estava previamente 

contida no documento em si, mas na sua história de elaboração e de implantação na rede, 

vivenciada no cotidiano anônimo de cada instituição.  

O impacto desse documento na rede pode ser melhor explicado levando em 

consideração o conceito de currículo, proposto por Sacristán (2008). Para ele o currículo 

pode ser entendido como “práxis” que tem como base um documento escrito, mas que só 

existe de fato quando ganha forma e conteúdo no cotidiano da escola. Essa concepção 

dialoga com o conceito de cotidiano, elaborado por Agnes Heller, que ressalta a 

importância da vida cotidiana dos sujeitos comuns na determinação da história, colocando 

as subjetividades no centro do processo histórico.  

Rockwell e Ezpeleta (2007) adotaram esse conceito de vida cotidiana, formulado por 

Heller, para explicarem a questão do cotidiano escolar. Elas concordam com a ideia de que 

o cotidiano tem total relação com a história. As autoras apontam que o conceito de 

cotidiano comumente é relacionado, na literatura, com aquilo que não é histórico, pois o 

que acontece diariamente, de forma anônima, não parece ser relevante para a construção da 

história. Elas, porém, ao observarem o cotidiano escolar, concluíram que ele está 

impregnado de história, construída pelo cruzamento da história oficial com a história não 

documentada. 
 

É uma trama em permanente construção que articula histórias locais - pessoais e 

coletivas - diante das quais a vontade estatal abstrata pode ser assumida ou 

ignorada, mascarada ou recriada, em particular, abrindo espaços variáveis a uma 

maior ou menor possibilidade hegemônica. Uma trama, finalmente, que é 

preciso conhecer, porque constitui simultaneamente o ponto de partida e o 
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conteúdo real de novas alternativas tanto pedagógicas quanto políticas (p. 133).  

 

A presença estatal aqui pode ser entendida como as legislações, normas e currículos 

que são prescritos e, no contexto estudado pelas autoras (México), impostos às escolas 

pelos governantes. “Nem sempre é possível demarcar com precisão o estatal e o civil na 

escola” (p. 139). De todo modo, o Estado se faz presente através de categorias oficiais e da 

documentação existente, que de algum modo obriga pais e professores a trilharem 

determinados caminhos, a fim de assegurarem a própria continuidade da escola.  
 

Nessa história a determinação e presença estatal se entrecruza com as 

determinações e presenças civis de variadas características. A homogeneidade 

documentada decompõe-se em múltiplas realidades cotidianas. Nesta história 

não-documentada, nesta dimensão cotidiana, os trabalhadores, os alunos e os 

pais se apropriam dos subsídios e das prescrições estatais e constroem a escola. 

A partir desta história não-documentada, a versão documentada torna-se parcial 

e produz certo efeito ocultador do movimento real (p. 134). 

 

Assim, o cotidiano escolar pode ser produtor de transformações, quando a própria 

prática e as prescrições que a delimitam são alvo de reflexões dos profissionais nas escolas. 

No instituído formalmente, por meio de conteúdos, concepções e objetivos, há o espaço de 

vivência e de criação por parte de cada escola e, dentro dela, de cada professor. Os 

documentos curriculares vividos no cotidiano da escola trazem sempre mais perguntas do 

que respostas; eles indagam a todo o tempo os professores e as crianças sobre o que se quer, 

o que se precisa, o que se deve e o que se pode aprender. 

Percebe-se que a força do documento “Reorientação Curricular das Escolas Municipais 

de Educação Infantil” está justamente de ser elaborado a partir de um diálogo com a rede e 

de ter a sua implementação vinculada a ações de formação que permitiram uma apropriação 

tranformadora do documento pelos profissionais, de acordo com a realidade no qual 

estavam inseridos.  

Por outro lado, os documentos que se seguiram não foram nem sequer mencionados 

pelos entrevistados, evidenciando pouca identificação e envolvimento dos profissionais em 

questão com essas propostas. Farei uma apresentação breve desses documentos e de suas 

trajetórias, para ao final lançar foco sobre o documento curricular em voga à época da 

pesquisa e o posicionamento dos sujeitos em relação a ele.  

As propostas das duas gestões seguintes (Paulo Maluf e Celso Pitta), entre 1993 e 

2000, segundo Ramires (2008) não tiveram muita popularidade entre os profissionais das 

EMEIs. Logo no início da gestão de Maluf, houve uma valorização da aplicação de 

processos de gerenciamento organizacional à educação, cujo objetivo era a implantação de 

um programa de “Qualidade total” nas escolas. Essa proposta não teve ressonância nas 

EMEIs. O documento “Organizadores de área na educação infantil”, lançado em 1996, 

reimpresso em 1998 e em voga até 2000, retoma o caráter diretivo dos documentos da 

década de 1970, com atividades específicas para cada uma das dez áreas a serem 

trabalhadas com as crianças.  
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Durante a gestão de Marta Suplicy (2001-2004) não foi publicado nenhum documento 

curricular específico para a educação infantil. A ideia era retomar o movimento de 

reorientação curricular, como um processo permanente e promover discussões por meio de 

programas de formação continuada e de duas publicações que tinham por objetivo instaurar 

o diálogo com os profissionais da rede, foram elas: “Cadernos temáticos de formação” e a 

revista “EducAção”.  

O segundo número dos “Cadernos temáticos de formação” teve como foco a educação 

infantil, sendo intitulado “Construindo a pedagogia da infância no município de São 

Paulo”. O propósito de tal documento era o de reafirmar “o compromisso de fomentar e 

ampliar as reflexões em torno da temática da Cultura da Infância” (SÃO PAULO, 2004, p.3). 

A publicação é um apanhado de textos de palestrantes que haviam participado de uma ação 

de formação que envolveu as equipes pedagógicas das Coordenadorias de Educação das 

subprefeituras. O princípio básico que norteia os artigos é o do protagonismo infantil, sendo 

a criança concebida como produtora de conhecimentos e de cultura própria, que tem 

capacidade de se expressar usando diversas linguagens. 

Além das publicações, muitas foram as ações de formação desse período, que 

caracterizaram um movimento intitulado por Valverde (2007) como “construção da 

pedagogia da infância”. De acordo com essa autora, quatro concepções foram exploradas 

nas ações de formação: a cultura da infância e as culturas infantis; a especificidade da 

educação de crianças de zero a seis anos; o perfil do(a) educador(a) da criança de zero a 

seis anos e a pedagogia da infância.  

Afirmando a especificidade da educação infantil, iniciou-se um forte debate na rede, 

que também se consolidou nos espaços acadêmicos a nível nacional, sobre a necessidade de 

trabalhar o processo de letramento com as crianças na educação infantil sem o objetivo de 

alfabetizá-las. Isso reforça a tendência de conceber a educação infantil como uma etapa 

com características e propósitos próprios, e não como um tempo de mera preparação para o 

ensino fundamental.  

Em 2002, o decreto n. 40.268 estabeleceu que a nomenclatura “creche” fosse 

substituída por “Centro de Educação Infantil” (CEI), sendo que essas instituições, que 

atendiam crianças até 3 anos de idade, passaram a integrar a rede municipal de educação, 

deixando de ser responsabilidade da Secretaria de Assistência Social (SAS) (SÃO PAULO, 

2010). O Programa de formação inicial em serviço, no nível médio, para auxiliares de 

educação infantil – Programa de Formação ADI Magistério (2002-2004), teve como 

objetivo formar as auxiliares de desenvolvimento infantil que trabalhavam nos CEIs, 

permitindo que elas se habilitassem como professoras, com formação em nível médio, 

exigida por lei.  

José Serra assumiu a prefeitura em 2005, permanecendo no cargo por um ano, sendo 

substituído por Gilberto Kassab até 2012. Essa gestão disponibilizou várias publicações 

para os profissionais de educação infantil, bem como implantou um sistema de formação 

denominado “A rede em rede”, que será explicitado na sequência. As concepções 

trabalhadas no primeiro ano desse programa de formação, bem como as apresentadas no 

documento “Tempos e espaços para a infância e suas linguagens nos CEIs, creches e 
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EMEIs da cidade de São Paulo” (SÃO PAULO, 2006), serviram de base para a formulação 

do documento “Orientações curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações 

didáticas para a educação infantil” (SÃO PAULO, 2007). Uma primeira versão do mesmo 

foi enviada a todas as unidades de educação infantil da rede direta e algumas conveniadas. 

As equipes discutiram e fizeram críticas e sugestões que foram sintetizas pelas 

coordenadorias e levadas em conta pela equipe central na elaboração do texto final. No site 

da secretaria municipal de educação, o documento é considerado inovador, por conter 

metas curriculares para a educação infantil. O quadro abaixo sintetiza algumas 

características e concepções do documento: 

 

Quadro 3 – Síntese das concepções do documento “Orientações curriculares: 

expectativas de aprendizagens e orientações didáticas para a educação infantil” 

 

Concepção de educação 

infantil 

“CEIs, creches e EMEIs têm, dentre outros, o compromisso de garantir às 

crianças nelas matriculadas o direito de viver situações acolhedoras, seguras, 

agradáveis, desafiadoras, que lhes possibilitem apropriar-se de diferentes 

linguagens e saberes que circulam em nossa sociedade, selecionados por seu 

valor formativo em relação aos objetivos expostos.” (p.16) 

Concepção de criança 

“a criança é um sujeito competente, ativo e agente de seu desenvolvimento. Nas 

interações com parceiros de seu meio, em atividades socioculturais concretas, 

as crianças mobilizam seus saberes e suas funções psicológicas (afetivas, 

cognitivas, motoras, linguísticas), ao mesmo tempo em que os modificam.” (p. 

17) 

Concepção de currículo 

“é o conjunto de experiências, atividades e interações disponíveis no cotidiano 

da unidade educacional e que promovem as aprendizagens das crianças.” (p. 

26) 

Papel do professor 

“Mediador da criança em sua aprendizagem. (...) Nesse sentido, as atitudes do 

professor podem ser chamadas de ações de ensino, ações que apontam 

significados que têm que interagir com as ações (e os significados) das 

crianças. Daí a importância do professor centrar seu olhar na criança e vê-la 

como parceira ativa, dona de um modo próprio de significar o mundo e a si 

mesma. (p. 23-24).  

Organização do 

currículo 

Experiências voltadas ao conhecimento e cuidado de si, do outro, do ambiente. 

Experiências de brincar e imaginar. 

Experiências de exploração da linguagem corporal. 

Experiências de exploração da linguagem verbal. 

Experiências de exploração da natureza e da cultura. 

Experiências de apropriação do conhecimento matemático 

Experiências com a expressividade das linguagens artísticas. 

Fonte: Quadro adaptado de Autor do Artigo, 2012, p 81-83.  

 

Por se tratar do documento em voga, tive preocupação em colher as opiniões dos 

entrevistados sobre ele, na tentativa de entender como as “prescrições”, ou seja, as 
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orientações oficiais atuais inspiram ou não as práticas no cotidiano das EMEIs. Perguntei se 

conheciam o documento, o que pensavam dele e o quanto ele teve impacto na revisão de 

concepções e práticas dos profissionais.  

Nas duas EMEIs, cada professor recebeu uma cópia do documento e ele foi lido e 

estudado durante os momentos de formação na escola. Anita, a supervisora da DRE, acha 

que a maioria das equipes das unidades de educação infantil conhecem o documento, mas 

não “seguem ele à risca, elas vão além dele, extrapolam”. Ela relata que nas unidades em 

que supervisiona, as EMEIs não pautam seu trabalho nele, mas ela percebe que alguns CEIs 

o usam como apoio. Alguns entrevistados consideram as concepções do documento atuais, 

e que alguns pontos podem servir de inspiração para seu trabalho. 
 

As atividades propostas nos documentos municipais são bem interessantes. Não 

são a esses documentos que eu recorro cotidianamente, mas nas leituras que eu 

fiz, eles me serviram. Mas acho que não é um documento normatizador que vai 

dar conta de toda a deficiência teórica que eu tenho e que outros professores 

têm. (César, professor).  

 

Acho que o documento tem coisas que são coerentes e tem coisas que de repente 

não servem pra você, que não cabe você levar para uma sala de aula. Mas tem 

coisas que estão muito coerentes ali. Você pode ler uma coisa, achar uma boa 

ideia e de repente transformar aquilo numa ideia melhor ainda. Então, de 

repente, pegar aquilo como base, mas não que eu siga os parâmetros ali, do 

começo ao fim, porque acho que não existe um manual. (Juliana, professora). 

 

Esse documento amarelo da prefeitura é meio bêabá, mas tem coisas 

interessantes. É mais atual. Tem coisas que nós discordamos: é bem divididinho 

por idades, quatro anos, cinco anos, seis anos. Mas tem coisas legais. Na parte 

de dança, ele também descreve atividades bacanas. Tem umas ideias boas, umas 

propostas de movimento que dá para aproveitar” (Aline, professora).  

 

Essa característica que Aline aponta de “estar dividido por idades” foi comentada por 

outros sujeitos. O documento recebeu algumas críticas pela orientação muito diretiva para 

cada grupo de “experiências” de atividade que podem ser realizadas com as crianças. Tais 

sugestões aparecem em quadros, separadas por idades. Por exemplo, a proposta de trabalho 

com a linguagem musical, para o Berçário 1: “Os bebês podem ser apoiados a perceber os 

sons do ambiente e a reagir a sons e músicas. Podem reconhecer suas músicas preferidas 

acompanhando-as por meio de movimento corporal.” Para o Berçário 2: “As crianças 

podem produzir sons batendo, sacudindo, chacoalhando etc. objetos sonoros e instrumentos 

musicais diversos, usando o próprio corpo e a voz. Podem ser convidadas a explorar as 

qualidades sonoras (intensidade, duração, timbre, altura) de objetos e instrumentos musicais 

diversos, mesmo sem reconhecê-las convencionalmente. Podem ainda aprender a explorar 

as possibilidades expressivas da própria voz.” E assim há descrições também para o mini-

grupo e para o primeiro, segundo e terceiro estágios (SÃO PAULO, 2007, p. 123-124). 
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Seguem alguns comentários dos entrevistados no sentido de criticar esse formato: 
 

Eu penso que esse documento limita um pouco, pois é muito voltado para as 

expectativas de aprendizagem, mesmo. Acho que poda um pouco a criança, não 

sei se é daquele jeito. Tenho algumas ressalvas. Acho que é muito certinho, e a 

criança não é nunca certinha assim. (Madalena, professora)  

 

Esse material da prefeitura a gente questionou muito. Porque primeiro vem toda 

uma parte interessante mostrando as concepções nas quais ele se baseia e 

depois vem lá um rol de coisas que devem ser feitas com as crianças, parecendo, 

assim, que se precisa mesmo de uma receita. (Michele, coordenadora 

pedagógica) 

 

A coordenadora pedagógica Isabela parte da insatisfação com o formato para criticar a 

concepção de aprendizagem contida no documento: 
 

Esse documento veio como se a gente pudesse dar conta de vários 

comportamentos que a gente deveria saber que era esperado dessa criança, em 

cada área. Tudo discriminado, desde os bebezinhos até as crianças de 6 anos. 

Eu acho que é meio impossível você dar conta de tudo aquilo. Você organizar 

uma atividade, dando conta de algo tão específico como o que está posto ali.  

 

A opinião da supervisora Anita é muito parecida com a de Isabela, ela pensa que o 

documento parte do mesmo modelo de aprendizagem do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) e questiona o caráter diretivo dos quadros que 

explicitam as habilidades das crianças e dão sugestões de atividades.  
 

Do meu ponto de vista, eu tiraria aqueles quadros. Acho que aquilo faz com que 

o documento fique extremamente reducionista. Isso vem daquela ideia de que 

existem pessoas na rede que precisam daquilo para poder fazer alguma coisa, 

para essas professoras não se perderem. Eu sou contrária a essa visão. Todas 

as unidades têm coordenadoras pedagógicas e seria papel delas junto com os 

professores acompanhar diariamente as crianças.  

 

Esse formato de orientações mais diretivas (quadros com atividades para cada idade) 

claramente desagradou os entrevistados, que acreditam que esse tipo de proposição 

representa uma “redução” da ação pedagógica e a descontextualização da mesma. Nesse 

ponto, entra-se em um terreno de conflitos, que abarca a questão do papel das teorias do 

desenvolvimento nos documentos curriculares.  

A questão que se coloca é a seguinte: é possível integrar os conteúdos das teorias do 

desenvolvimento sem reduzi-los a um rol de atividades e sequências a serem aplicadas 

pelos professores às crianças? É possível pensar em algumas linhas gerais de 

desenvolvimento que não engessem o professor, mas que apresentem a ele características 

comuns das crianças de determinada faixa etária? Como pensar as diferentes etapas da 
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educação infantil, dando subsídios para se trabalhar com crianças de idades diferentes e 

provenientes de diferentes realidades, sem especificar tanto, sem que aquilo se torne algo 

sem sentido para o professor? 

O relatório da Organisation for Economic Co-operation and Development 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE) de 2006 faz um 

análise da educação infantil em diversos países do mundo e conclui que em termos de 

currículo é importante que existam objetivos nacionais comuns para todas as escolas desta 

etapa da educação básica. Sem estes objetivos para guiar a prática, corre-se o risco de que 

profissionais inexperientes ou mal treinados adotem um modelo escolarizante, valorizando 

a instrução ou “laissez-faire”, deixando das crianças livres pela crença de que elas 

aprendem intuitivamente. Por outro lado, um currículo para ser útil às instituições deve 

permitir certa flexibilidade para o professor atuar (OECD, 2006).  

Nesse sentido, Haddad (2012) refere exatamente que uma das grandes questões 

discutidas sobre o currículo para a educação infantil na atualidade é se ele deve conter 

diretrizes mais gerais ou se deve apresentar orientações mais prescritivas. Por um lado, 

princípios orientadores da prática são necessários para instituir um modo de trabalhar 

comum, que garanta um mesmo padrão de qualidade, principalmente em locais onde as 

professoras não possuem formação adequada. Por outro, um currículo com objetivos mais 

amplos tende a respeitar o próprio ritmo de desenvolvimento da criança e seu 

protagonismo. As duas possibilidades apresentam ressalvas. Um currículo com diretrizes 

mais abertas requer profissionais muito bem formados para sua implantação. Já orientações 

mais diretivas e unificadas estão na contramão de concepções atuais de que as 

especificidades e as experiências diversas das crianças e de suas famílias devem ser levadas 

em conta. 

Sendo assim, um currículo mais prescritivo limita as possibilidades de trabalho a partir 

dos contextos e dos interesses e necessidades específicos das crianças de cada grupo. Em 

relação a isso, tanto a supervisora Anita, quanto as coordenadoras pedagógicas Isabela e 

Michele, pensam que o documento não auxilia os professores que querem trabalhar com 

projetos, uma tendência que vem crescendo na rede. Essas três entrevistadas, mais a 

diretora Nadine, apontaram também que esse documento não teve uma repercussão maior 

nas unidades de educação infantil porque não houve uma formação específica com todos os 

professores. A proposta era que as coordenadoras fizessem a formação e fossem 

multiplicadoras em suas unidades.  

Nadine aponta que há algumas professoras em sua EMEI que trabalham de forma 

muito tradicional e que se seguissem o documento seria muito melhor para as crianças. Mas 

explica que a coordenadora pedagógica não tem como cobrar isso, uma vez que não houve 

formação em cima das “Expectativas”. “Não há unidade do trabalho na instituição porque 

o professor também não teve formação. Quem entrou nos últimos anos na rede não pegou 

formação nenhuma. Só teve contato com os documentos. O professor só fica com aquele 

monte de caderninhos, mas não se apropria deles porque não fez formação.” 

Cabe explicar um pouco a principal iniciativa de formação da equipe central para 

profissionais de educação infantil. O programa “A rede em rede - formação continuada para 
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a educação infantil” iniciou em 2006, oferecendo formação continuada para coordenadores, 

professores e diretores de CEIs e EMEIs. A primeira fase, em 2006, envolveu 800 

coordenadores pedagógicos, baseada no documento “Tempos e espaços para a infância e 

suas linguagens nos CEIs, creches e EMEIs da cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2006). 

A partir de 2007, os diretores também passaram a participar em reuniões específicas e em 

formações com o resto da equipe gestora (assistente de direção e coordenador pedagógico). 

O foco de trabalho a partir daí é o documento “Expectativas”. Apenas em 2009 começaram 

formações para professores fora das unidades; estas, no entanto, são facultativas e fora da 

jornada de trabalho.  

Anita não gosta do modelo adotado pela SME para organizar a formação dos 

profissionais, uma vez que esta, coordenada pela DOT-central, é baseada principalmente no 

trabalho com o documento das “Expectativas”, sendo que as pautas para as reuniões já vêm 

prontas. O material usado são fascículos montados com enxertos de textos, não havendo a 

proposta de ler livros, artigos ou capítulos de livros por inteiro. Anita critica o fato de toda 

a rede ter a mesma pauta para as reuniões, sem que as necessidades e especificidades de 

cada grupo sejam levadas em conta.  

A coordenadora pedagógica Isabela tem impressões muito parecidas com as de Anita 

sobre as formações de que participou:  
 

A formação era um pouco descolada do contexto, ficava só em cima do 

‘Expectativas’. Agora, está um pouco melhor, porque as pessoas que estão na 

nossa Coordenadoria estão entendendo melhor onde nós estamos, e estão 

investindo de uma maneira diferenciada. Mas não é a realidade da rede, porque 

nós tivemos muito embate no começo dessa gestão.  

 

Sendo assim, a formação em cima desse documento recebeu muitas críticas. O fato 

apontado como mais problemático foi a formação com diretoras e coordenadoras 

pedagógicas com pautas muito restritivas e focadas, que não permitem a discussão das 

equipes e o reconhecimento, por parte dos formadores, das demandas das EMEIs.  

A questão da descontextualização dessas formações em relação ao que de fato acontece 

nas EMEIs também foi resultado de pesquisa realizada por Marques (2010). Com o 

objetivo de investigar as práticas de registro e documentação dos profissionais de quatro 

EMEIs, ela entrevistou diretores e coordenadores pedagógicos nessas instituições. A autora 

sintetiza os problemas do programa “A rede em rede” relatados pelos seus entrevistados: “a 

distância entre as temáticas propostas e as reais necessidades da escola; a homogeneização 

dos percursos formativos, desconsiderando as diferentes histórias de formação; a 

insuficiência desse tipo de estratégia para o trabalho cotidiano, tendo em vista as demandas 

da prática” (MARQUES, 2010, p. 234-235).  

Pode-se inferir que quanto mais diretiva é uma formação, menos ela contempla as 

realidades das escolas, fazendo menos sentido para os envolvidos. O risco, por outro lado, 

de se ter um programa muito aberto, que permite a inscrição de falas e direcionamento por 

parte de cada sujeito, é a falta de garantia da possibilidade de se ter um projeto comum. O 
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mesmo vale para o documento curricular em si. Quanto mais ele abre possibilidades para os 

professores inscreverem suas próprias marcas, quanto mais polissêmico ele é, menos se tem 

certeza de que linhas comuns de trabalho serão seguidas. É recorrente na observação de 

instituições públicas a constatação de que em algumas delas professores trabalham de 

maneiras completamente distintas, tanto em termos de conteúdo quanto de didática, mesmo 

que exista uma proposta pedagógica única.  

Em resumo, é perceptível a pouca identificação dos profissionais das EMEIs visitadas 

com a proposta do documento “Expectativas”, ou mesmo satisfação com as iniciativas de 

formação propostas. É importante localizar que, à época da pesquisa, este documento era 

ainda novo e que, portanto, as manifestações em relação a ele representam o primeiro 

impacto que ele teve na trajetória profissionais dos entrevistados.  

 
 
4. Conclusões 
 

Na rede municipal de São Paulo, os documentos, ao longo do tempo, foram evoluindo 

em objetivos, conceitos e formas de articulação com as escolas. É interessante constatar que 

cada documento teve um contexto de elaboração por parte da equipe central da SME 

(envolvendo mais ou menos a rede como um todo) e um contexto de recepção por parte das 

escolas. Esses dois momentos parecem estar totalmente relacionados. Um documento que 

não parte de um diagnóstico da realidade da rede, não só em termos de atendimento, mas 

das concepções pedagógicas que estão norteando o trabalho das escolas, e que não é 

previamente discutido com as mesmas, tende a não ter maior impacto nas unidades. 

Também, se não há um trabalho intenso de formação que estimule a reflexão acerca do 

mesmo, ele tende a ser, como muito ouvi nas entrevistas: “mais um documento da rede”.  

O estudo dos documentos curriculares me leva a concluir que só o que faz sentido 

realmente para o professor é incorporado à sua prática. Essa construção de sentidos, no 

entanto, não está contida na leitura de um documento, ou em uma tarde de formação, mas 

faz parte de um conjunto de fatores que integram tanto a trajetória do professor como a 

trajetória da rede, e que só podem ser construídos ao longo da história.  

Todos os sujeitos demonstraram carregar um senso de identidade profissional muito 

ligado à própria trajetória da rede, estando as histórias pessoais e cotidianas imbricadas a 

essa história maior, dando-lhe forma e estrutura. As marcas e influências desses currículos 

estão presentes nos fazeres cotidianos desses profissionais, no modo como concebem, 

entendem e planejam o processo pedagógico dentro das instituições.  

É perceptível pelos relatos, que eles buscam referências para compor seu cotidiano de 

trabalho nos documentos atuais e nos de outrora. Isso possibilita diversidade de práticas, 

mas leva a uma fragmentação de modelos e tendências, potencializada pela autonomia dada 

às escolas e professores em sua atuação. Essa me parece ser uma característica marcante 

das redes públicas: por mais que haja documentos e formações, os professores encontram 

dentro de suas salas total liberdade para seguir o modelo pedagógico que lhes parece 

melhor, ou que, sem ter consciência, reproduzem. 
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De todo modo, fica evidente, pelos resultados desse estudo, a importância que deve ser 

atribuída a documentos curriculares como parâmetros de ação para o professor, que podem 

dar subsídios concretos para a sua prática, mas que, para fazerem sentido aos profissionais, 

devem partir das realidades concretas, contextos e tendências pedagógicas encontradas na 

rede. Também, conclui-se que a formação tem um papel fundamental na incorporação do 

documento à prática pedagógica do profissional, pois, se bem realizada, ajuda o professor a 

visualizar as concepções ali descritas, tornando o que parece abstrato no texto em práticas 

factíveis.  
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