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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo refletir sobre a eficácia dos instrumentos de 
planejamento e execução do Projeto Político Pedagógico através do olhar e da 
atuação do professor, sua formação inicial, formação em serviço e atuação no 
planejamento. O caminho metodológico escolhido contempla a pesquisa qualitativa, 
escolhendo o estudo de caso, e optando por uma professora experiente e bem 
sucedida como nosso sujeito de estudo. Utilizamos como procedimentos a análise 
documental com todos os documentos utilizados na pesquisa até aqui explicitados e 
entrevista semi-estruturada - com o depoimento da professora - sujeito da pesquisa. 
O sujeito pesquisado foi uma professora da Educação Infantil de uma escola particular 
de São Paulo. Como resultado, foi possível compreender o papel do professor como 
um ser atuante no dia a dia da sala de aula e que reflete sobre sua prática na troca 
entre seus pares. No decorrer do estudo ficou clara a concepção de infância  
ressignificada, a Educação Infantil deixou de ser um lugar de assistência e se 
transformou em um espaço educacional, trazendo preocupações referentes ao 
processo de desenvolvimento das crianças. Neste novo cenário, o professor é 
considerado o mediador que busca, por meio de um trabalho pautado nas reflexões e 
construção do seu planejamento com base nas concepções trazidas através do PPP 
e plano de ensino da escola, articular aprendizagens com sentido, contextualizadas 
que tragam significados e desenvolvimento pessoal, social e cognitivo, numa 
perspectiva crítica e emancipatória. Dessa forma, a prática pedagógica pode ser 
visualizada como um processo de formação, atualização, reflexão, contextualização 
da prática docente na escola com olhar e escuta para o interesse da criança, 
considerando-a um ser histórico, protagonista e sujeito da sua aprendizagem. Diante 
das diversas tendências teóricas, ideológicas e práticas diferenciadas, observou-se 
que a professora, acompanhada pela coordenação, e sob formação contínua em 
serviço, pelos pares, conduzam uma postura ligada a criticidade e emancipação de 
suas ações na escola, mantendo sempre a coerência entre a teoria e a prática na sua 
atuação docente. 

 
 

Palavras-chave: Educação Infantil, Formação de Professores, Práticas Pedagógicas, 
Currículo. 
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COAN, Adriana. The teaching practice of a teacher of a children's Education and 
their challenges. São Paulo: PUC-SP, 2016. 

 
 

Abstract 

  
 

This research aims to reflect on the effectiveness of the instruments of planning and 
implementation of Pedagogical political project through the eyes and actions of the 
teacher, the initial training, in-service training and planning activities. The 
methodological path chosen contemplates the qualitative research, choosing the case 
study, and opting for a teacher like our subject of study. We use as documentary 
analysis procedures with all the documents used in the survey until here explained and 
semi-structured interview-with the testimony of a teacher, who is the subject of 
research. The subject was a teacher of a private and pre- school in São Paulo. As a 
result it was possible to understand the role of the teacher, to be active in day by day 
classroom and reflecting on their practice in the exchange between pairs. In the course 
of the study was clear conception of a re- signification childhood, children's education 
is no longer a place for assistance and turned into an educational space, bringing 
concerns relating to the process of development of children. In this new scenario the 
teacher is considered  the mediator that aims, through a job, based on reflections and 
construction of your planning on the basis of the ideas brought by the pedagogical 
political plan and the school's education plan, articulate meaningful, contextualized 
learning that bring meaning and personal, social and cognitive development, critical 
and emancipatory perspective. In this way, the pedagogical practice can be viewed as 
a process of training, upgrading, reflectioning, contextualizing of teaching practice in 
school. Under the watchful eye and attentive listening to the best interests of the child, 
considering the historical protagonist and a subject of their learning. On several 
theoretical, ideological trends and best practices, it was observed that the teacher, 
accompanied by a coordinator and under the continuous training in service, by pairs, 
leading a linked to criticality and emancipation of their actions at school, straightforward 
consistency between theory and practice in its operations. 

 
 

Keywords: pre-school, teacher training, Pedagogical Practice, curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho é fruto de algumas inquietações geradas ao longo da minha 

trajetória profissional, marcada pela sala de aula há algum tempo. 

Desde o ano de 1998 atuo na Educação Infantil. Cursei o antigo magistério, 

ou seja, formação de professores no nível do ensino médio por 4 anos, que habilitava 

para a docência nas séries iniciais. Junto com o último ano do magistério, iniciei a 

graduação em Pedagogia pela PUC-SP, me formando pedagoga em 2001 e onde 

todas as minhas inquietações e descobertas sobre currículo começaram a surgir. Em 

seguida, especializei-me em Psicopedagogia pelo Sedes Sapientiae no ano de 2004, 

com ênfase nas instituições escolares. Depois, resultado de mais inquietações que a 

docência ia me trazendo, me especializei em “Relações interpessoais na escola e a 

construção da autonomia moral” pela UNIFRAN no ano de 2011. 

Comecei a entrar em contato com a sala de aula, no papel de docente, 

quando, em 1998, substituí uma professora em sua licença-maternidade, num grupo 

de crianças de 4 anos. Foi um semestre com experiências incríveis, em que me 

deparei com as questões sobre os conflitos entre as crianças, com à rotina de estudos 

do professor e como planejamento das atividades mais potentes, que poderiam levar 

os alunos à aprendizagem. 

Em seguida, assumi, como professora titular dessa mesma escola, um grupo 

de crianças de 3 anos. De 1998 a 2008 trabalhei nessa instituição católica e privada 

da cidade de São Paulo,  nas salas de Educação Infantil em todos os grupos na faixa 

etária de 3 a 6 anos. 

No ano de 2009, ingressei em outra instituição de ensino, também privada, 

assumindo um grupo de crianças de 6 anos, ou seja, 1° ano do ensino fundamental. 

A principal característica era que esse grupo, apesar de fazer parte do segmento do 

ensino fundamental I, permanecia no espaço da Educação Infantil. 

Esta característica me chamava muito a atenção, gerando  dúvidas e 

questionamentos relativos à  atuação dos professores e seus posicionamentos diante 

do planejamento e do currículo escolar.. 
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O tema “currículo” aguçou minha atenção por perceber como ele pode revelar 

toda a força e interesse que existe na escola. Na definição das escolhas que se faz 

na construção desse currículo está claro o sujeito que queremos formar, e é nas salas 

de aula que estas questões se apresentam.  

A busca por uma formação docente, privilegiando a sala de aula como um 

ambiente transformador, tornou-se fundamental na minha formação. Fui observando 

e percebendo como as professoras trabalhavam nas salas de aula usando o 

conhecimento que adquiriram pela experiência com essa faixa etária da educação 

infantil, ou por meio de estudos que faziam através da escola em que atuavam, ou até 

mesmo através de seu aperfeiçoamento docente em serviço. Como afirma Tardif 

(2014, p.14),  

 

“(...) o saber dos professores é um saber sempre ligado a uma situação 
de trabalho com outros (alunos, colegas, pais, etc.), um saber 
ancorado numa tarefa complexa (ensinar), situado num espaço de 
trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa instituição e numa 
sociedade. (...)” 

 

 

Na perspectiva da formação dos sujeitos na escola, a sala de aula é onde se 

revelam os valores, princípios e forças político-ideológicas que o currículo carrega 

através do projeto político-pedagógico, que é um instrumento que reflete a proposta 

educacional da instituição. É através dele que a comunidade escolar pode 

desenvolver um trabalho conjunto, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são 

assumidas para execução dos objetivos estabelecidos. Os professores atuam nas 

classes, com consciência ou não destas relações, pois nenhuma prática está vazia de 

intencionalidade. 

Fui encontrando algumas características do currículo prescrito que chegava 

ao professor sem ser reconhecido por este. Eram propostas distantes do que eu 

acreditava ser a maneira mais eficiente de construir uma 1educação de qualidade, por 

                                                           
1 A análise da Qualidade na Educação deve se dar em uma perspectiva polissêmica, uma vez que esta 
categoria traz implícita múltiplas significações. São diversos os elementos para qualificar, avaliar e 
precisar a natureza, as propriedades e os atributos desejáveis ao processo educativo, tendo em vista 
a produção, organização, gestão e disseminação de saberes e conhecimentos fundamentais ao 
exercício da cidadania.  Ver em http://escoladegestores.virtual.ufc.br/PDF/sala4_leitura2.pdf 
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exemplo, quando algumas propostas eram repetitivas, com desafios iguais para todas 

as crianças e fora do contexto real.  

Se entendermos “currículo” como um conceito plural, ou seja, que não está 

ligado a uma única perspectiva, percebemos o quanto ele é (...)”um propósito que não 

é neutro em termos de informação, já que deriva de diferentes níveis e é vinculado 

por diversos agentes curriculares dentro do contexto de vários condicionalismos. (...)” 

como afirma PACHECO (2001, p. 18) E com esta afirmação fui percebendo o longo 

caminho de estudos que precisava percorrer. 

Foi ficando cada vez mais clara para mim a tendência tecnicista, da escola, 

que atendia e reproduzia o que a sociedade esperava e exigia, e, ao mesmo tempo, 

não dava espaço para que a comunidade participasse. Via -se o professor como 

tarefeiro e o aluno, apassivado, nesse processo de construção do seu próprio 

conhecimento. 

Através de leituras e questionamentos, pude analisar minha trajetória e 

atuação, percebendo uma grande mudança de paradigma, de um pensamento 

tecnicista para reflexões mais críticas, revelando uma concepção mais 

contemporânea de currículo “[...] não como algo fixo, mas como artefato social e 

histórico, sujeito a mudanças e flutuações” (GOODSON, 1995, p. 1). Essa mudança 

também considera o olhar através de outra perspectiva para a criança, “considerando 

sua singularidade e complexidade de cada pessoa, de sua identidade articulada de 

suas aspirações, capacidades e de suas fragilidades, nas várias fases de 

desenvolvimento e de formação”. (FINCO, 2015, p. 233). 

Este olhar para a criança como protagonista do seu aprendizado foi 

transformando minha atuação sobre o planejamento e sobre as propostas. 

Sempre procurei trabalhar com as crianças, muitas vezes 18, 20 e até 22 por 

sala, em grupos de atividades diversificadas: dividia os alunos  em grupos de 4 e 5 e 

dava propostas que pudessem desempenhar sem tanta assistência minha  ou da 

auxiliar de sala2. Fui percebendo que os resultados desses agrupamentos menores e 

a interação das crianças eram bastante significativas do ponto de vista da 

aprendizagem e da sociabilização. A escola em que estou atualmente proporciona 

                                                           
2 A auxiliar de sala é uma estudante de Pedagogia que atua juntamente com a professora, mais na 
organização física da sala e através de algumas intervenções com as crianças, sempre com mediação 
da professora titular. 
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essa troca entre os pares, na medida em que o espaço e tempo das atividades é 

gerido por projetos e sequências didáticas. 

Na Escola Viver3, cenário desta pesquisa, cabe ressaltar que o Projeto Político 

Pedagógico é chamado de “plano de ensino”, e nele estão caracterizados os objetivos 

e conteúdos que fundamentam a prática pedagógica, com base nos Referenciais da 

Educação Infantil. Veremos isso descrito com mais profundidade a seguir. 

Nessa instituição particular de ensino, na cidade de São Paulo, pude participar 

de reuniões e orientações com as coordenadoras pedagógicas, que suscitaram 

discussões enriquecedoras sobre a educação infantil e seus princípios. A pauta das 

discussões estava sempre baseada nas propostas de ensino, ou seja, no currículo 

vivido da escola, revelando uma concepção contemporânea de currículo “[...] não 

como algo fixo, mas como artefato social e histórico, sujeito a mudanças e 

flutuações”(GOODSON, 1995, p.1). 

Nessa perspectiva, foi ficando cada vez mais claro que o currículo é uma 

construção permanente de práticas, onde o professor muitas vezes protagoniza essas 

escolhas na sala de aula,  com um significado marcadamente cultural e social, sendo 

um instrumento obrigatório para análise e melhoria das decisões educativas, com 

base em interesses concretos e responsabilidades compartilhadas.  

O trabalho na Escola Viver veio de encontro às questões que vinha estudando 

e trouxe outras investigações necessárias para minha formação. 

A abordagem da escola, desde sua fundação, há 25 anos, esteve articulada 

ao sócio-construtivismo. Teóricos como Piaget, Emilia Ferreiro e Ana Teberoski 

fundamentaram a ação da escola por todos esses anos.  

O currículo, organizado por modalidades didáticas (trazendo projetos, 

sequências didáticas e atividades permanentes) objetivava o ensino-aprendizagem 

com viés nas expectativas pautadas pelos documentos oficiais, como os Referenciais 

Curriculares da Educação Infantil4. Os indicadores de avaliação de cada uma das 

modalidades também direcionaram para a construção permanente das propostas. 

Esta marca no currículo, da escolha das propostas e de como estariam organizadas, 

                                                           
3 Escola Viver é o nome fictício para a Escola particular de Educação Infantil, cenário desta pesquisa. 
4 Será descrito com mais ênfase no capítulo 1. 
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estava fortemente ligada à formação da coordenadora D., especialista em educação 

infantil e práticas de linguagens.  

Fui mergulhando neste panorama e minha formação foi se transformando e 

crescendo junto com as discussões. 

 

(...) O processo de formação de professores caminha junto com a 
produção da escola em construção por meio de ações coletivas, desde 
a gestão, as práticas curriculares e as condições concretas de trabalho 
vivenciadas. (...)” (Feldmann 2009, p.77) 

  

 Encontrar a melhor maneira das crianças aprenderem, considerando seus 

interesses, a permanência dos objetos culturais, construção da aprendizagem 

pensando na autonomia, foram tomando forma no meu interesse de investigadora.  

Se o currículo é um projeto formativo, em articulação com normas 

administrativas e jurídicas (Lundgren, 1983), a sua concepção e implementação 

ultrapassa o âmbito dos professores e engloba, de igual modo, os contextos de gestão 

e político administrativo. Neste sentido, as teorias podem abordar os processos de 

legitimação do currículo já que existe uma ideologia subjacente a qualquer decisão 

curricular.   

A escola em questão possui um centro de formação chamado FOCO 

“Formação Continuada” e lá pude estudar as “Relações interpessoais na escola e a 

construção da autonomia moral”, onde os autores Telma Vinha, Luciane Togneta e 

outros puderam fundamentar ainda mais minha formação sobre o desenvolvimento 

cognitivo, emocional e afetivo da criança. Foram encontros enriquecedores, pois 

aprendemos a lidar com os conflitos das crianças na escola, com base em teorias 

sólidas.  

Esses estudos alimentaram ainda mais minha prática na sala de aula em 

relação aos agrupamentos que fazia, percebendo a importância do planejamento 

diário com o grupo, a responsabilização das crianças pelas atividades escolhidas e as 

trocas que construíam, aos poucos, um ambiente cooperativo, como: 

 

[...] É visível em salas em que o ambiente é cooperativo, e por 
conseguinte a autoridade do adulto é minimizada , e os alunos estão 
acostumados a tomar pequenas decisões, resolver seus problemas, e 
realizar atividades sozinhos, isto é [...], as crianças são os 
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personagens centrais  (o centro pedagógico é formado por crianças) 
VINHA (2000, p. 190) 

 

Fui percebendo a possibilidade da autogestão5 das crianças e como elas 

podiam interagir com o currículo de maneira mais significativa.   

A discussão sobre um currículo que considera o interesse da criança foi se 

aprimorando. De Vries (1997) afirma que um professor inteligente pode integrar 

matemática, ciências, alfabetização e todas as outras matérias dentro daquilo que as 

crianças genuinamente querem saber. Todavia ïsto não significa que o currículo da 

Secretaria da Educação seja ignorado ou que o professor não traga sugestões, mas 

que ele o faça com o objetivo de engajar os interesses e os propósitos reais das 

crianças (ibid., p. 16). O professor pode consultar os alunos sobre como, juntos, 

podem trabalhar ou realizar o estudo de algum conteúdo fixado por ordem de 

Secretarias e propor maneiras práticas, que beneficiem a investigação e a cooperação 

entre as crianças. 

Se a organização do cotidiano da educação infantil visa promover o 

desenvolvimento das crianças através da articulação de suas  experiências e saberes, 

sentimos a necessidade de pensar formas e estratégias para que isso tudo aconteça 

de maneira dinâmica, interessante e significativa no cenário escolar. 

 Enfrentar uma organização curricular fragmentada, por exemplo, em áreas 

do conhecimento divididas em matemática, língua portuguesa, ciências sociais e 

humanas, geografia, artes e etc, não respondiam a tudo aquilo que nós professores 

trazíamos de questões nas reuniões pedagógicas sobre envolver mais as crianças, 

tornar o objeto de ensino mais chamativo e coerente com as situações comunicativas 

reais e mais próximas dos interesses das crianças. 

Nas salas da educação infantil da Escola Viver, as professoras já trabalhavam 

com “cantinhos”6 de atividades diversificadas, pensando nas investigações que as 

                                                           
5 Autogestão estaria relacionado a escolhas que criança pode fazer durante a rotina da sala de aula, 
organizando-se de maneira mais autônoma, ou seja, sem a diretividade do professor. Por exemplo, o 
professor pode receber uma “visita”ou se ausentar da sala que elas continuam trabalhando 
normalmente, pois o desenvolvimento das atividades, assim como a disciplina não estão vinculados a 
sua pessoa.   
6 Os cantinhos são trabalhos diversificados que buscam oferecer simultaneamente  a criança várias 
atividades que podem ser realizadas individualmente ou em pequenos grupos , sendo livremente 
escolhidas por elas. Similar a técnica pedagógica de Decroly, os centros de interesse, através dos 
estudos do desenvolvimento infantil e preservação da liberdade. 
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crianças poderiam iniciar nas brincadeiras, mas sem a interação de outros grupos e 

diferentes faixas etárias. Foi quando a proposta da coordenação trouxe um novo 

desafio: trabalharmos com vários cantos de aprendizagem, uma vez por semana, que 

trariam temas diversos como jogo simbólico, brincadeiras na areia, ateliê, construção 

e composição. As crianças poderiam escolher os cantos em que participariam e as 

professoras teriam a postura de observar e registrar as ações que levariam a alguma 

investigação. Depois, esse registro era compartilhado com o grupo de professores que 

poderiam sugerir novos elementos nos “cantos” para ampliar a ação das crianças. 

Considerando a afirmação: 

 

[...] O respeito ao interesse da criança e à opção escolhida demonstra 
que ela é capaz de decidir e realizar uma atividade sem que o 
professor tenha que fazer isso por ela, ou mesmo ensiná-la como fazê-
la. [...] VINHA (2000, p. 210) 

  

Com as atividades diversificadas, ou “cantos”, as crianças não fazem o que 

querem, mas querem o que fazem (Piaget, 1976). Além disso, ela está realizando 

escolhas entre várias apresentadas, tomando decisões e se responsabilizando pelo 

tempo e escolha das atividades. 

Assim, a educação tem um papel fundamental de libertar o indivíduo das 

amarras do currículo prescritivo, fazendo emergir a potencialidade e dinamismo da 

pessoa, acreditando no desenvolvimento  desse “vir a ser”.  

Alves (2013, p. 27) dentro da perspectiva do filósofo francês Henri Bergson 

(1859-1941) também pontua essa questão da humanização, sendo que, para ele, a 

“intuição filosófica” passa pelo contato da pessoa com a realidade na busca da 

transformação, ou seja, “à medida que cada indivíduo [comunica] seu eu interior como 

energia criativa ao eu exterior que é a vida na sociedade, refletindo o espírito humano, 

pressupostamente vocacionado para o sentido do bem comum [...], a convivência em 

sociedade torna-se mais humanizada e significativa”. 

Neste sentido, tanto Paulo Freire como Alves (2001), destacam que toda 

pessoa tem uma potencialidade, que necessita emergir do seu interior para ser 

dividida com os outros, com seu poder transformador.  

Ao pensar a educação por esse prisma, desponta o direcionamento para a 

autonomia, consciência crítica, democracia e atuação na sociedade.   
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“A ênfase é colocada em vê-las como sujeitos únicos com direitos, em 
vez de simplesmente com necessidades. Elas  têm potencial, 
plasticidade, desejo de crescer, curiosidade, capacidade de 
maravilharem-se e o desejo de relacionarem-se com outras pessoas 
e de comunicarem-se(RINALDI, 2000, p. 114). 

 

Passamos a fazer um estudo sistemático sobre a abordagem de 7Reggio 

Emília na educação da primeira infância. Proposta que pressupõe que a criança nasça 

com as muitas linguagens, ou seja, a criança é feita de múltiplos pensamentos e 

maneiras de brincar, falar e escutar, mas a escola e a cultura “lhe separam a cabeça 

do corpo” e roubam quase toda essa variedade e que os adultos têm, como tarefa 

prioritária, a escuta e o reconhecimento das múltiplas potencialidades de cada criança, 

observada e entendida na sua individualidade. A riqueza dessas pesquisas contribuiu 

para fundamentar ainda mais a prática dos professores em sala de aula e também 

rever muitas questões do nosso currículo. 

Ainda definimos, na escola, o planejamento como método de trabalho que 

estabelece previamente os objetivos educacionais gerais, considerando as 

expectativas de aprendizagem de cada faixa etária, juntamente com os objetivos 

específicos para cada atividade. 

E de acordo com as leituras e estudos em que nos aprofundamos na escola 

com a abordagem reggiana, foi-nos parecendo cada vez mais interessante e coerente 

que, após a apresentação dos objetivos educacionais gerais, não formulássemos os 

objetivos específicos, mas construíssemos hipóteses e objetivos flexíveis e adaptados 

às necessidades e interesses das crianças, os quais incluem aqueles expressados 

por elas a qualquer momento durante o projeto, bem como aqueles que os professores 

inferem e trazem à baila à medida que o trabalho avança. (Edwards, Gandini, 

Formamm, 2001 P. 113). Este último chamado pelos educadores italianos de currículo 

emergente. Essa reflexão muda o ponto de vista do professor, que passa a não deter 

as escolhas, mas democratiza seu planejamento. 

                                                           
7 Lugar da Itália onde, depois de destruída pela II guerra Mundial, foi reconstruída pelos moradores. A 
escolha de construir escolas foi iniciativa das mulheres que viviam na região, preocupadas com a 
qualidade de educação dos seus filhos. Um jovem pedagogo chamado Loris Malaguzzi, inspirado pelas 
ideias inovadoras de Piaget, Vygotsky, Dewey e Montessori, passando pela cidade, se encantou com 
o que viu. Começou assim o processo de construção da rede de escolas infantis e creches do local. 
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Todos passaram a buscar, a partir dessas leituras e estudos, como podemos 

aplicar esses conhecimentos na escola. E perguntas foram surgindo: O que poderia 

fazer parte da nossa rotina, do contexto em que vivemos e nos situamos? O que 

queremos ensinar? O que esperamos que as crianças aprendam? 

Como afirma Abramowicz,  

 

 “Se concebe currículo como construtor de identidades na medida em 
que junto com o conteúdo das disciplinas escolares, com o 
conhecimento e os saberes que ele vincula se adquirem valores, 
crenças, percepções que orientam o comportamento e estruturam 
personalidades.” Currículo e Avaliação: uma articulação necessária, p. 
16. 

 

Elaborar e executar um projeto curricular implica, entre outros, como afirma 

Figari, 1992, os seguintes aspectos ressaltados por Pacheco (2001, p. 69): formulação 

das finalidades educativas; consideração das necessidades educativas especiais; 

seleção de orientações globais pelas quais toda a comunidade educativa se norteia; 

clarificação e distribuição das responsabilidades entre os distintos agentes; critérios 

de desenvolvimento profissional dos professores (incluindo planos de formação).  

Essas questões sobre o currículo apareceram na discussão do plano de 

ensino da escola e nas reuniões dos professores com os gestores. 

Os documentos oficiais, como os Referenciais Curriculares da Educação 

Infantil, foram consultados sobre as propostas e expectativas de aprendizagem para 

essa faixa etária da educação infantil e podemos refletir sobre o percurso até agora. 

Principalmente se considerarmos, como afirma Noffs, sem nos subordinarmos a ele, 

mas nos relatando a este documento. Cf. NOFFS, Neide A., Rev. Diálogo Educ., p. 

73. 

As Diretrizes Curriculares (DCN) têm este marco teórico sobre os campos de 

experiências e inclusive objetivam alguns princípios que a escola deve considerar com 

as crianças de zero a seis anos: o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, 

consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, 

religiosas etc.; o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, 

pensamento, interação e comunicação infantil; o acesso das crianças aos bens 

socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à 

expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética;  a 
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socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; além do 

atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 

A idéia de experiência, presente no documento antes mencionado, fixado pelo 

Conselho Nacional de Educação em 2009, aparece no capítulo das definições, no item 

que define o currículo da Educação Infantil.  

 

[...] conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 
modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos 
de idade (DCNEI, art.3º). 

 

Caracterizada dessa forma, a ideia de experiência parece se referir à história 

que as crianças carregam, aos saberes que puderam construir na vida e a seus modos 

próprios de sentir, imaginar e conhecer. Olhando por esse prisma, podemos assumir 

o processo de desenvolvimento não como resultado da simples transmissão, mas, 

sim, do funcionamento de redes, de complexos processos que envolvem a imersão 

cultural de uma criança e as interações que surgem de sua própria rede de 

significações (Oliveira, 2002, 2011; Rossetti-Ferreira, Amorim & Silva, 2004). 

Através desse novo paradigma, os saberes das crianças são validados e 

considerados no planejamento do professor, visando à sua articulação com novos 

conhecimentos.  

 Por isso, selecionar conteúdos, construir e reafirmar o objeto de ensino, ter 

claros os propósitos educativos, foram tarefas que levaram bastante tempo das 

reuniões de equipe de professores, semanalmente, nesse processo de discutir sobre 

o currículo que queremos na escola e para as crianças. 

Como afirma Lerner:  

 

“Elaborar documentos curriculares é um forte desafio, porque, além 
das dificuldades envolvidas em todo trabalho didático, é necessário 
assumir a responsabilidade da descrição” p. 54 

 

Se os professores têm ou não a possibilidade de elaborar projetos curriculares  

dentro de uma gestão democrática na escola, não só em termos de autonomia na 
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adaptação de um programa mínimo, mas também nas condições de execução e nas 

oportunidades de formação, podem não acontecer as mudanças desejadas, sendo 

assim se faz necessário a imersão do corpo docente nas discussões.  

Assim, pensando e comparando o currículo oficial com o que se faz na prática, 

podemos observar, como afirma Gimeno (1998), o currículo realizado, que é a 

expressão da interação didática e que tanto traduz o currículo que os alunos vivem 

como o vivenciado pelos professores. 

Muitas questões aparecem nas reuniões onde discutimos currículo e 

provavelmente os professores poderiam construir juntos um currículo muito mais 

próximo ao que se gostaria que as crianças aprendessem na escola, visto que o 

professor está com a rotina diariamente em suas mãos e deve ser o maior entendedor 

das necessidades e interesses da faixa etária da educação infantil. 

Sendo assim, como afirma Moro (2009, p. 160), 

 

[...] nas questões que envolvam reorganização curricular, seja da sua 
própria formação ou da formação de seus alunos; mudanças na 
organização da escola, da forma de gestão, participação da 
comunidade de pais, entre outras, percebe-se que na maioria das 
vezes o educador assiste de fora. 

 

O professor, actante  fundamental de todas essas ações, na maioria das vezes 

fica no lugar de ouvinte e executor do currículo. 

A questão que norteia este estudo é: como o professor enxerga a relação 

teoria e prática docente no seu cotidiano em sala de aula? 

A hipótese é a de que, sendo o professor aquele que está no dia a dia com as 

questões do currículo em ação, é ele quem poderia dar mais substância para o 

alcance dos objetivos. Seria na reflexão sobre sua prática que ajustaria seu 

planejamento para atuar de maneira mais próxima dos princípios da escola e de como 

a criança poderia se desenvolver no cotidiano.  

Para responder a isso, este estudo tem o propósito de analisar a eficácia dos 

instrumentos de planejamento e a execução do Projeto Político Pedagógico através 

do olhar do professor para sua prática em relação ao desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo dos seus alunos. 
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Seguindo esse preceito, o objetivo dessa dissertação é refletir sobre a eficácia 

dos instrumentos de planejamento e execução do PPP através do olhar e da atuação 

do professor. 

Para tanto, lançamos mão da abordagem qualitativa, escolhendo o estudo de 

caso, e optando por uma professora como nosso sujeito de estudo. 

Utilizamos como procedimentos: 

 

1 - Análise documental - com todos os documentos utilizados na pesquisa até 

aqui explicitados. 

2 - Entrevista semi-estruturada - com o depoimento da professora - sujeito da 

pesquisa.  

 Para discutir os aspectos explicitados, esta dissertação apresentou os 

capítulos a seguir: 

 

1. Estudo sobre o Currículo da Educação Infantil: onde traço um 

panorama histórico e legal sobre a Educação Infantil brasileira, sobre o 

currículo da Educação infantil, as práticas pedagógicas e a construção social 

da criança. 

2. Cenário da pesquisa: onde foi descrito o espaço e a proposta 

da escola, bem como os alunos, professores e atividades. 

3. Metodologia da pesquisa: foram apresentados os princípios e 

procedimentos metodológicos e a descrição do cenário da pesquisa. 

4. Análise dos dados: levantados e organizados de acordo com as 

categorias definidas a partir da base teórica e de informações recolhidas na 

entrevista. 

5. Considerações finais: onde retorno para descrever sobre o 

objetivo, implicações, problematizações e fechamentos das questões. 
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1 - Breve histórico da Educação Infantil no Brasil 

 

 

A história da Educação Infantil passa por uma marca de atendimento pautada 

no assistencialismo para amplitude do desenvolvimento integral, abrangendo todas as 

dimensões da criança, trazendo transformações significativas na concepção de 

criança e desenvolvimento social, cognitivo e afetivo. Para evidenciar essas 

mudanças, faremos um breve histórico com o intuito de clarificar como este processo 

ocorreu. 

Na segunda metade do século XIX, período em que foi abolida a escravatura 

no Brasil, o cenário da educação começa a mudar, por conta da migração de pessoas 

da zona rural para a urbana, trazendo com ela a necessidade de desenvolvimento 

cultural e tecnológico para a República.  

A Primeira República (1889-1930) foi o período no qual colocou-se em 

questão o modelo educacional herdado do império. “Nesse período foi criado o 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância, que depois viria a se tornar o 

Departamento da Criança, voltado a cuidar da saúde pública infantil”.  (GADOTTI, 

2000, p. 26) .  

Por isso, surgiram diversas escolas infantis e jardins de infância com uma 

visão assistencialista de amparo e filantropia ou enfoque escolarizante, todos ligados 

às demandas de atendimento aos filhos dos imigrantes e por isso mesmo criado por 

eles. Levantamentos realizados em 1921 e 1924 apontavam um crescimento de 15 

para 47 creches e de 15 para 42 jardins de infância em todo o país (Kuhlmann Jr., 

2000, p. 481). O investimento da República concentrado no ensino primário, por sua 

vez, atendia apenas parte da população em idade escolar obrigatória para aquela 

época.  

A urbanização e industrialização iam modificando, na medida do seu 

crescimento, a maneira com que as famílias iam se organizando e se estruturando em 

relação a criação dos filhos pequenos. Segundo Saviani (2013, p. 189), entre 1890 a 

1920, a população brasileira cresceu cerca de 149% (de 14.333.915 para 35.804.704), 

o que [...] propiciou um progressivo desenvolvimento com uma crescente 
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complexidade social”.  Percebe-se, neste período, grande transformação de um 

sistema baseado na agricultura para o desenvolvimento industrial, assim como: 

 

[...] agitava-se a questão da expansão das escolas primárias, tendo 
em vista livrar o país da chaga do analfabetismo, considerado 
vergonha nacional. [...] (SAVIANI, 2013, P.311) 

 

A maioria da mão de obra masculina estava na lavoura e as mulheres 

passaram a ser admitidas nas fábricas. Com a saída das mulheres de casa para o 

trabalho nas indústrias, as crianças ficavam destinadas aos cuidados das 

“criandeiras”, contudo, pela falta de higiene, precárias condições materiais, além do 

fator emocional (separação da criança pequena da família), a taxa de mortalidade 

dessas crianças, assistidas pelas “criandeiras”, aumentou.  Essas questões sobre o 

cuidado com os filhos enquanto as mulheres trabalhavam não eram consideradas 

pelas indústrias e as soluções emergenciais ficavam cada vez mais nas mãos das 

famílias. Marcando, no início daquele século, uma decrescente participação das 

mulheres no setor operário e aumentando a absorção dos imigrantes europeus que 

chegavam ao nosso país. 

Mesmo assim, embora a necessidade de ajuda do cuidado com os filhos 

pequenos fosse produzida pelo próprio sistema econômico, tal ajuda não foi 

reconhecida como um dever social, mas representada como um favor prestado ou ato 

de caridade por pessoas e grupos. 

Sindicatos começaram a ser formados para defender os direitos da classe 

operária e as indústrias passaram a atender essa demanda, oferecendo creches para 

os filhos dos operários. Mas isso não se deu com tanta tranquilidade e as 

reivindicações operárias foram sendo direcionadas para o Estado, pressionando-o 

para a criação de creches, escolas maternais e parques infantis.  

Em 1923, a primeira regulamentação do trabalho da mulher previa que as 

creches fossem próximas a localidade do ofício e que o dever das indústrias de facilitar 

que as mães amamentarem seus filhos durante a jornada.   

Dessa forma, ficou evidente a necessidade emergente da criação de políticas 

públicas voltadas para a educação regular. 

Nos primeiros 20 anos deste século, inspirados nas idéias liberais, na crença 

do poder da educação, considerando a ignorância do povo como a causa de todas as 
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crises do País, os sucessivos governos criaram várias Escolas Normais de formação 

de professoras primárias. Em 1922, no Rio de Janeiro, ocorreu o Primeiro Congresso 

Brasileiro de Proteção à Infância, no qual foram discutidos temas como a educação 

moral e higiênica, com ênfase no papel da mulher como cuidadora.  

Neste contexto, foi criada, em 1924, a ABE (Associação Brasileira de 

Educação) que reuniu conhecidos nomes de educadores brasileiros, como Fernando 

de Azevedo e Paschoal Lemme. Essa entidade impulsionou o movimento renovador 

da educação, que culminou com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), 

documento que defendia várias questões sobre a educação como, a educação como 

função pública, a existência de uma escola única e da coeducação de meninos e 

meninas, a necessidade de um ensino ativo nas salas de aula e de o ensino elementar 

ser laico, gratuito e obrigatório.  

O debate acerca da renovação pedagógica dirigiu-se mais aos jardins de 

infância, onde estudavam as crianças socialmente mais favorecidas e de prestígio, do 

que os parques infantis, onde estudavam as crianças menos favorecidas e onde o 

ensino estava mais distante dos preceitos escolanovistas.  

Esse período foi marcado por muitas reformas que contribuíram não só para 

o debate teórico das questões da educação, mas também, para o desenvolvimento 

concreto desse setor. O exemplo de uma das reformas discutidas foi sobre o 

movimento da Escola ativa ou Escola da iniciativa, que foram termos usados na época 

para representar esse movimento de renovação. Sobre a escola ativa Lourenço Filho8, 

um dos precursores no país afirma:  

 

[...] aprende-se observando, pesquisando, trabalhando, construindo, 
pensando e resolvendo situações problemáticas apresentadas, quer 
em relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações práticas, quer 
em situações de sentido social e moral, reais ou simbólicos. 
(LOURENÇO FILHO, 1978, p. 151) 

 

Sendo assim, a revolução de 1930 produziu importantes transformações no 

campo educacional, destacando-se a criação do Ministério da Educação e a 

elaboração do capítulo da educação na constituição de 1934. Foi marcado pela 

                                                           
8 LOURENÇO FILHO, M. B. Introdução ao ensino da Escola Nova. São Paulo. Melhoramentos. 1978. 
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evolução do ensino oficial e estagnação do ensino particular no que se refere a à 

instituição primária. (GADOTTI, 2000, p. 27) 

Em 1948, o então Ministro da Educação, Clemente Mariani, encaminha o 

primeiro projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que só foi 

sancionado em 1961 (Lei 4024/61), e aprofundou a perspectiva apontada desde a 

criação dos jardins de infância: sua inclusão no sistema de ensino. 

Assim dispunha essa lei: 

Art. 23 - “A educação pré-primária destina-se aos menores de 7 anos, e será 

ministrada em escolas maternais ou jardins de infância”.  

Art. 24 - “As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete 

anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação 

com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária”. 

 Interessante ressaltar que o problema das mães com crianças menores que 

sete anos ainda permanecia, tendo em vista que não existia a obrigatoriedade, na lei 

proposta, das empresas proverem este espaço.    

Tudo isso refletia o contexto social e político da época que mudaria com o 

governo militar a partir de 1964 e [...] “com marcantes reflexos sobre a educação em 

geral e a educação das crianças pequenas em particular”. (OLIVEIRA, 2011, p. 103) 

O regime militar sobressaiu-se no campo educacional por duas reformas: a do 

ensino superior (1968) e a do ensino básico (1971), consagrando a tendência 

tecnicista e burocrática na educação, principalmente da educação pública. 

 A nova legislação sobre o ensino formulada em 1971 (Lei 5692) trouxe 

novidades à área, ao dispor que: 

“Os sistemas velarão para que as crianças de idade inferior a 7 anos recebam 

educação em escolas maternais, jardins de infância ou instituições equivalentes”.  

Essa novidade marca a idéia de compensar as carências de ordem cultural, 

como garantir a diminuição do fracasso escolar no ensino obrigatório. 

O aumento dessa demanda por pré-escola incentivou, na década de 70, a 

municipalização da educação pré-escolar pública, com a diminuição de vagas nas 

redes municipais, política intensificada com a aprovação da Emenda Calmon à 

Constituição Nacional (1982), que vinculava um percentual mínimo de 25% das 

receitas municipais a gastos com o ensino geral. (OLIVEIRA, 2011, p.110) 
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Essa busca pela demanda por pré-escolas e os polêmicos debates sobre qual 

deveria ser o princípio norteador desses lugares, ou seja, assistencial ou educativo, 

incentivou muitas decisões tomadas na área. Um exemplo foi o Projeto Casulo - criado 

em 1977 para liberar a mãe para o trabalho, tendo em vista o aumento da renda 

familiar -, que foi implantado pela Legião Brasileira de Assistência. Esse projeto dava 

orientação para monitoras que coordenavam atividades educacionais e medidas de 

combate a desnutrição. O Projeto Casulo foi organizado em muitos municípios 

brasileiros, atendendo, em um período de quatro a oito horas diárias, um número 

expressivo de crianças:  300 mil crianças, com prioridade para as mais velhas, em 

1981; e 600 mil crianças em 1983 (Campos, 1985). 

Com o fim do período militar, novas políticas para as creches e pré-escolas 

foram colocadas em pauta, inclusive acerca do trabalho realizado nesses espaços, 

enfatizando-se o propósito de uma função pedagógica com ênfase no 

desenvolvimento linguístico e cognitivo das crianças. 

Os movimentos sociais, no final da década de 70, tiveram um papel 

fundamental para a inclusão das crianças na educação infantil. Segundo Campos 

(1985), o Estado não atendia totalmente as reivindicações populares, embora algumas 

demandas foram parcialmente respondidas. Na década de 1980, a luta por creches 

na cidade de São Paulo, fortalecidas pelos movimentos sociais, foi um grande 

exemplo das conquistas comunitárias e populares.  

A constituição de 1988 foi um chamado à responsabilidade compartilhada, 

reconhecendo a educação em creches e  pré-escolas como um direito da criança e 

um dever do Estado a ser cumprido nos sistemas de ensino.  

“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

(...) 

IV - atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos 

de idade (...)” (Constituição brasileira, artigo 208, 1988) 

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente também foi um 

grande marco na década de 90 para a educação, assegurando e concretizando as 

conquistas reconhecidas pela constituição. 

As discussões por um novo modelo de educação infantil, impulsionada por 

diferentes setores educacionais, trouxeram grandes contribuições para a aprovação 
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da nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), Lei 9394/96, que estabelece a 

educação infantil como etapa inicial da educação básica, conquista histórica que tira 

as crianças pequenas de baixa renda do seu confinamento em instituições vinculadas 

à assistência social.  

Novas concepções acerca do desenvolvimento da cognição e da linguagem 

mudaram como as propostas pedagógicas eram pensadas. Um Referencial Curricular 

Nacional foi formulado pelo MEC e Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil foram 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

As Diretrizes de 1999 (Parecer CNE/CEB n° 22/98 e Resolução CNE/CEB n° 

01/99) criticaram a idéia de educação assistencialista no atendimento às crianças de 

baixa renda, inclusive criticando a falta do caráter emancipatório e defendendo um 

novo paradigma de atendimento com base na constituição. 

Segundo Oliveira (2011, p.118) as diretrizes trataram o cuidar e o educar 

como aspectos indissociáveis e defenderam uma concepção de criança como sujeito 

ativo que interage com o mundo por meio da brincadeira e principalmente como 

alguém com direito de viver sua infância. Disto advém a preocupação em combater a 

idéia de que a educação infantil seria um preparatório para a entrada no ensino 

fundamental. O documento também aponta para algumas condições necessárias para 

a concretização dessas concepções, como a avaliação, a formação de professores e 

gestores, a atenção de outros profissionais à criança e a oferta de condições 

estruturais para o trabalho pedagógico.  

Após novos estudos e pesquisas realizadas na educação infantil, percebeu-

se a necessidade urgente de alinhar algumas concepções de trabalho, a fim de tornar 

as práticas pedagógicas mais eficientes para o desenvolvimento das crianças nessa 

etapa escolar. 

A aprovação de novas diretrizes curriculares nacionais para a Educação 

Infantil (Parecer CNE/CEB n°20/09 e Resolução CNE/CEB n°05/09) traz como 

objetivo principal promover o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos 

de idade, garantindo o acesso a processos de construção de conhecimentos e a 

aprendizagem de diferentes linguagens , assim como o direito à proteção, à saúde,à 

liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com 

outras crianças.  
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Nesse sentido, nas últimas décadas, a educação infantil intensificou o 

processo de firmar sua identidade no campo educacional, na trajetória de fortalecer 

os direitos sociais da criança a um atendimento de qualidade. As políticas públicas 

foram motivadas pela produção teórica sobre a infância, as crianças e as 

especificidades dos currículos para a educação infantil. O Ministério da Educação 

(MEC), para organizar e subsidiar os sistemas de ensino, nas últimas décadas 

organizou um conjunto de documentos orientadores da prática para a educação 

infantil, chamado Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). 

esse documento consiste num conjunto de referências e recomendações não 

obrigatórias para as práticas pedagógicas, que objetivam garantir certa qualidade 

alinhada às propostas das instituições e fornecer subsídios teóricos aos professores 

da educação infantil.    

Um dos trabalhos propostos são com as diferentes linguagens e culturas 

plurais na creche e na pré-escola, possibilitando o fortalecimento dos saberes e das 

especificidades linguísticas, culturais e religiosas de cada comunidade, carrega a 

necessidade de criar estratégias que garantam que esse trabalho seja desenvolvido 

na sua integralidade. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), lei 13.005/14 com vigência de dez anos 

a partir de 26/06/2014, prevista no artigo 214 da Constituição Federal, estabelece 

diretrizes, metas e estratégias de concretização no campo da Educação. Municípios 

e unidades da federação devem ter seus planos de Educação aprovados em 

consonância com o PNE.   

Uma das suas metas é voltada para a Educação Infantil é de 

 

 Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil 
em Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 
3 anos até o final da vigência deste PNE. 

 

Ainda que o percentual de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches e 

de crianças de 4 a 5 anos que frequentam a pré-escola cresça a cada ano, ainda 

existe uma quota grande de crianças fora do sistema. Em 2011 o atendimento chegou 

a 81,7%9 das crianças de 4 e 5 anos no Brasil. No entanto, no âmbito da 

                                                           
9 Fonte: INEP/MEC/DEED; Anuário brasileiro da educação básica 2013, p. 14 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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universalização da pré-escola, proposto pelo PNE, ainda há muito caminho a 

percorrer, pois, quando se trata de creches, a fila de espera é constante. Sabemos 

que a matrícula das crianças entre 0 e 3 anos na creche não é obrigatória. Apesar 

disso, o Estado deveria oferecer vagas em creches públicas de acordo com a procura, 

mas esse cálculo é pouco preciso. Assim, no caso das creches, o déficit de vagas, 

calculado aproximadamente em 1,8 milhão10, soma-se ao desafio de levantar dados 

mais precisos, que permitam planejar detalhadamente a expansão do atendimento.  

Hoje a educação é desafiada a responder ao entendimento de que a 

diversidade humana, tão relevante, deve ser considerada na sua complexidade, de 

maneira a superar a maneira dual com que as instituições são tratadas: assistenciais 

e educacionais. Neste sentido, a construção de propostas pedagógicas para creches 

e pré-escolas levantam a questão da especificidade de sua ação educativa para 

promover o desenvolvimento das crianças das diferentes classes sociais. 

 

 

1.1 Reflexões acerca do currículo na Educação Infantil 

 

A elaboração de currículos, desde a Constituição Federal de 1988, é uma 

competência, um direito e um dever dos sistemas de ensino, por meio de uma gestão 

democrática, que deve ter a conjunção de três subsídios: (1) metas definidas pelo 

Ministério da Educação (MEC); (2) Diretrizes Curriculares Nacionais; (3) demandas de 

cada estabelecimento de educação.  

Para a Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 1998c) 

apresentam uma definição de currículo e princípios básicos orientadores de um 

trabalho pedagógico comprometido com a qualidade e a efetivação de oportunidades 

de desenvolvimento para todas as crianças. Elas explicitam os objetivos e condições 

para a organização curricular, considerando a educação infantil das crianças do 

campo e indígenas, a importância da parceria com as famílias, as experiências que 

devem ser realizadas em práticas cotidianas nas instituições, entre outras. Além disso, 

faz recomendações referentes aos processos de avaliação e transição da criança 

durante seu percurso na Educação Básica.  

                                                           
10 Fonte: INEP/MEC/DEED; Anuário brasileiro da educação básica 2013, p.17 
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Quanto aos princípios das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais, são os 

seguintes: 

● Éticos - da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

● Políticos - dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. 

● Estéticos - da sensibilidade, da criatividades, da ludicidade e da 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

 

Esses princípios  orientam a elaboração, planejamento, execução e avaliação 

sobre as formas de trabalho pedagógico, considerando propostas que atendam às 

crianças nas instituições de educação. 

Ao tomar parte na Educação Básica, a Educação Infantil é chamada a refletir 

a questão curricular ao mesmo tempo em que garante a especificidade da educação 

e do cuidado com bebês e crianças pequenas. Seu desafio, como afirma OLIVEIRA 

(2014, p. 32),  é superar uma prática pedagógica centrada no professor, e trabalhar, 

sobretudo, a sensibilidade deste para fazer uma aproximação real com a criança, 

compreendendo-a do seu ponto de vista, e não do ponto de vista do adulto. 

A resolução (DCNEI,2009, parecer CNE/CEB n°20/09) concebe o currículo 

como: 

 

Um conjunto de práticas que busquem articular as experiências e os 
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são 
efetivadas por meio das relações sociais que as crianças desde bem 
pequenas estabelecem com os professores e as outras crianças e 
afetam a construção de suas identidades.  

  

A definição de currículo resguardada nas diretrizes põe o foco na ação 

mediadora da instituição de Educação Infantil, como articuladora das experiências e 

saberes das crianças e dos conhecimentos que circulam na cultura mais ampla e que 

despertam o interesse das crianças. É importante ressaltar, conforme Dahlberg, Moss 

e Pence (2003, p. 87) “uma comunidade de agentes humanos”, ocupados por bebês, 
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crianças pequenas e adultos que, juntos, vivenciam experiências de aprendizagem e 

socialização. 

Conforme esses autores, é importante investigar e conhecer como esses 

agentes, principalmente as crianças, percebem o mundo, aprendem e reproduzem 

conhecimento e cultura. 

As atuais DCNEI, em seu artigo 9°, detalham doze campos de experiências 

de aprendizagem que devem ser garantidos no currículo de qualquer instituição de 

Educação Infantil brasileira. A ideia de “experiências de aprendizagem” realça a 

perspectiva de criança no contexto da instituição de educação coletiva. Isso porque 

“experiência” é algo da ordem do vivido, do que se constitui e das contínuas 

significações e ressignificações que o processo de aprendizagem representa para 

cada criança.  

As situações do dia a dia construídas nas creches e pré-escolas podem 

ampliar as possibilidades de a criança se apoderar de formas de conviver, brincar e 

trabalhar em grupo, comunicar-se, criar e reconhecer novas linguagens, ouvir histórias 

e recontá-las, ter iniciativa, buscar soluções para os problemas e conflitos, conversar, 

colecionar objetos, participar de brincadeiras, comparar tamanhos, dançar, cuidar de 

sua higiene, de sua organização pessoal, cuidar do outro, do ambiente, compreender 

suas emoções e formular um sentido para si mesma.  

Estas situações podem ser consideradas quando as Diretrizes Curriculares 

definem, nos objetivos das propostas, que: 

 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 
como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças. 

 

Voltar os olhos para as práticas culturais nas quais as crianças se envolvem 

e constroem sentidos sobre o mundo constitui uma direção mais acertada para nortear 

o trabalho pedagógico visando a mediação de situações de aprendizagens mais 

significativas em um movimento de reflexão e avaliação constante.  

Percebe-se, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais e de outros 

documentos oficiais do MEC, que a Educação Infantil necessita de um currículo 
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polifônico, ou seja, como afirma FELÍCIO (2008, p. 33) “um currículo que escute as 

vozes infantis, dos educadores, da família, da comunidade em que está inserido. 

Neste sentido, a cultura dos sujeitos e da comunidade onde a instituição educacional 

está inserida não pode se ausentar das práticas”. Trazendo à tona a sensibilidade com 

relação aos interesses, capacidades e necessidades das crianças, e as apoiem na 

inserção no mundo social e cultural; que apresente propostas pedagógicas que 

ofereçam condições para um cotidiano intencionalmente organizado, materiais 

possíveis, espaços adequados e educadores preparados.  

Isso pressupõe um processo contínuo de formação que vise à concretização 

de um currículo de qualidade, garantindo assim, a construção de projetos pedagógicos 

de boa qualidade para bebês e crianças pequenas.  

Na perspectiva de um currículo visando à qualidade da Educação, há a 

necessidade de indicar um desenho curricular que garanta a natureza emancipatória 

dos sujeitos envolvidos. Emancipar, pois, é uma tentativa de “[...] iluminar o caminho 

da transformação e beneficiar as audiências no sentido de torná-las 

autodeterminadas”(SAUL, 1988, p. 61). Concretizando-se, pois, um currículo que se 

resvala pelo sua dimensão emancipatória projeta-se seu próprio caminho, “poder-se-

á conhecer o real, desvelar o concreto, oferecendo condições de transformar o vivido, 

o avaliado, o pensado, de tal forma, que a docência torne-se exercício constante e 

contínuo do cotidiano”. (COIMBRA, 2015, p. 47) 

Ainda sobre a qualidade na educação infantil, Zabalza (1998) identifica alguns 

eixos semânticos que buscam organizar esse conceito, destacando, entre outros, os 

três seguintes: 

 

a) A qualidade vinculada aos valores. Atribui-se qualidade àquilo 
que representa alguns dos valores vigentes. Para muitos autores este 
é o componente da “qualidade” que contenha elementos valiosos. 
b) A qualidade vinculada à efetividade. Esta perspectiva atribui 
qualidade àquele tipo de instituição ou processo que alcança bons 
resultados. 
c) A qualidade vinculada à satisfação dos participantes no 
processo e dos usuários dos mesmos. (p. 31, grifos do autor) 

  

Ao se aplicar, portanto, o conceito de qualidade no universo educacional, 

essas três concepções de qualidade se integram, pois uma escola de qualidade 

precisa estar comprometida com os valores educativos pretendidos para o 
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desenvolvimento integral da criança e da sociedade. Precisa também ter o foco na 

busca de resultados de alto nível, pois não pode ser descrito como de qualidade algo 

cujos resultados são muito incipientes. Também um clima de trabalho aceitável para 

todos aqueles que participam do processo avaliado, pois somente a satisfação de 

agentes e usuários garante que as ações produzidas e os resultados obtidos sejam 

de elevado nível (ZABALZA, 1998, p. 32).  

Entretanto, não devemos perder de vista que, quando falamos da qualidade 

no que se refere à escola, precisamos partir do pressuposto de que se trata de algo 

dinâmico, que vai sendo alcançado, construído no dia a dia, e, como tal, precisamos 

compreender a importância das condições culturais das escolas mais do que os 

elementos estruturais.  

Dessa maneira, podemos constatar a busca pela identidade do currículo da 

Educação Infantil, que assume a criança como sujeito em todas as suas dimensões. 
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2 - O CENÁRIO DA PESQUISA: UM OLHAR SOBRE A INSTITUIÇÃO E 

SUA ESPECIFICIDADE: A ESCOLA VIVER11 

 

 

A Escola Viver está situada numa chácara na zona norte de São Paulo, 

composta por 4 casas. A casa principal, que comporta as salas da educação infantil, 

é uma casa construída pelos bandeirantes, sendo muitas das paredes feitas de taipa. 

A organização das turmas é feita através de “grupos escolares”, organizados por faixa 

etária. Outros grupos escolares ficam no mesmo terreno, como o 1º ano e o grupo 5, 

mas em construção feita com mais modernidade.  

Muitas árvores frutíferas e de outras espécies compõem o espaço da escola 

pesquisada, e por isso acabam recebendo a visita de várias espécies de pássaros 

durante o dia. A escola também possui um minhocário, uma composteira e espaço 

onde são cuidados um cavalo de porte pequeno e uma ovelha. Há a possibilidade de, 

1 vez por semana as crianças passearem no Sargento (cavalo). Também existe um 

espaço com tartaruga, outro com o coelho, chinchila e pássaros. Estar tão próximo da 

natureza e atuar nesse ambiente rico de possibilidades de investigações e novos 

saberes indica a preocupação com uma experiência mais significativa. 

Os parques que as crianças podem brincar são do carrossel, com um 

brinquedo giratório, uma casa de madeira com cômodos que as crianças equiparam 

com mesa, bancos feitos de pneu, pia de papelão num projeto de 2015. Esta casa tem 

acesso a pontes de madeira com a possibilidade das crianças explorarem muitos 

movimentos como subir, escalar e andar.  

Existe outro parque com brinquedo de ferro de escalar e outro de plástico com 

escorregador, que as crianças chamam de brinquedão. 

Há a casa da árvore, que se localiza entre jabuticabeiras e bananeiras, com 

uma parede azulejada no fundo - que as crianças podem pintar com tinta. 

Há, também, o parque de areia, com banco de areia, balanço, gangorra e dois 

grandes escorregadores que dão acesso ao parque das orquídeas, espaço esse com 

deck de madeira onde, geralmente, as professoras contam histórias.  

                                                           
11 As imagens que ilustram o cenário podem ser consultadas no apêndice c. 
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Há outro espaço chamado de casa de vidro, que compõe o refeitório. 

O grupo 2, crianças de 2 anos, fica localizado numa casa menor próxima à 

outro espaço com areia, com espaço privilegiado para explorações para essa faixa 

etária. Nesse espaço de areia também acontecem as aulas de educação física e 

outras brincadeiras livres.  

O ateliê é um espaço aberto, coberto com vidro onde ficam os cavaletes, 

tintas, secadores, pincéis e as professoras têm acesso livre com as crianças para 

desenvolverem atividades nesse local. 

O espaço multiuso, antiga quadra onde as crianças têm aula de música e 

educação física. 

Pequena biblioteca num dos terraços do casarão e no outro terraço armários 

onde ficam organizados materiais não estruturados. Esses materiais são retirados e 

devolvidos quando as professoras, dentro do planejamento de cada grupo, organizam 

cantos nas salas de aula para as crianças poderem explorar e fazer alguma 

investigação. 

Todas as salas possuem computador ou notebook para uso do professor e 

das crianças e, na secretaria, ficam os ipads caso as professoras queiram solicitar o 

uso desse recurso. 

Nas salas do 1o ano utilizam lousa digital, mesas e cadeiras convencionais. 

Já nas salas da educação infantil as mesas são coletivas e presas às paredes. Assim 

o espaço da sala fica bem mais amplo e quando a professora quer utilizá-las é só 

baixá-las da parede.  

Na casa principal também ficam a sala da coordenação, direção e sala dos 

professores. 

O espaço, como disse anteriormente, proporciona muita investigação às 

crianças. 
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2.1 As crianças 

  

Na Educação Infantil são 279 alunos, incluindo o berçário e o 1o ano, sendo 

que o berçário fica em outra unidade. Os grupos de crianças são divididos em faixa 

etária, ficando organizados assim: 

 

 

Grupos Quantidades Crianças - 
grupo 

Faixa etária Professores 

G1 2 13 6 meses até 1 
anos 

2 

G2 4 42 de 1 anos a 2 
anos 

4 

G3 3 47 de 2 anos a 3 
anos 

3 

G4 3 47 de 3 a 4 anos 3 

G5 4 48 de 4 a 5 anos 4 

1o ano 4 82 de 5 a 6 anos 4 

Elaborado por Adriana Coan 

 

 

Estes grupos são divididos entre os períodos da manhã e tarde com os 

horários descritos abaixo.  

A entrada da manhã ocorre às 7h45 e a saída às 12h00 e, para o período da 

tarde, entrada às 13h15 e saída às 17h30. Existe também a possibilidade de as 

crianças almoçarem na escola, caso as famílias optem por isso. 

Em todos os grupos existe uma auxiliar de sala e, quando há algum caso de 

inclusão de crianças com necessidades especiais com diagnóstico, pode haver uma 

acompanhante terapêutica12, que acompanha essa criança nas atividades diárias. 

                                                           
12 Acompanhante terapêutico faz a mediação da criança na escola em relação inserção social e 
educacional, geralmente estudante de Psicologia ou Psicólogo formado. Geralmente faz parte da 
equipe de Psicólogos que atendem a criança fora da escola.  
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Procurando seguir a proposta da instituição, as crianças são vistas como 

sujeitos do próprio aprendizado, ou seja, procura-se colocá-las no lugar de 

protagonismo durante as propostas que, algumas vezes, são definidas pela 

professora, e outras emergem do interesse de cada grupo.  

Para que isso se realize, a escuta ativa13 do professor é fundamental, pois 

utilizando esse recurso, pode planejar as atividades que mais atingem o propósito de 

aprender. Isto será melhor descrito no decorrer dos capítulos. 

  

 

2.1.1 A criança e a sociologia da infância 

 

A criança, na instituição pesquisada, é vista como um sujeito social, histórico 

e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com 

uma determinada cultura, em um determinado momento histórico. Sendo assim, deve 

ser vista na sua ampla condição de sujeito aprendiz.  

O conceito de infância, como sugere Ariès (1981)14 tal como conhecemos 

hoje, é uma construção histórica e social recente, produto da modernidade e não um 

dado a-histórico. Segundo o autor, esse interesse recente pelas fases da vida, em 

especial a infância, ocasionou uma série de lentas transformações e atitudes em 

relação a forma como lidamos com ela, como por exemplo, a percepção de um 

sentimento de infância, a institucionalização da infância e a tutela do adulto como 

forma de proteger a criança. 

Ao analisarmos a origem etimológica da palavra infância, podemos perceber 

qual é a visão inicial dos adultos sobre essa fase da vida e como isso influenciou a 

forma como os espaços são pensados e como nos relacionamos com ela até a 

atualidade. Infância advém do latim in-fans, que significa “sem linguagem”, o que 

remete, em nossa tradição ocidental, a não ter expressão, pensamento, 

                                                           
13 Será descrito a Pedagogia da Escuta e o conceito de Escuta Ativa com mais ênfase no capítulo 2.3 
Os Professores. 
14 Vários autores realizam críticas à obra “História social da criança e da família”, de Philippe Ariès, 
principalmente em relação a metodologia e a algumas generalizações realizadas em sua pesquisa. 
Todavia, tal livro é um clássico na área, pois, tal como afirma Sarmento (2007, p. 27) 
“independentemente da crítica historiográfica a que a obra de Ariès tem sido submetida, há, no entanto, 
um conjunto incontornável, a ponto de, de alguma maneira, não apenas a história da infância, mas os 
estudos da infância, em geral, terem sofrido a partir dela, uma mudança de rumo significativa”. 
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conhecimento. Como afirma Sarmento (2005, p. 368): “Infância é a idade do não-

falante, o que transporta simbolicamente o lugar do detentor do discurso inarticulado, 

desarranjado ou ilegítimo”.  

Narodowiski (1993) realiza uma crítica à forma como a sociedade ocidental 

garante à infância o direito ao bem-estar, pois, sustentada por este paternalismo, 

cerceia o direito a qualquer tipo de participação. Para este autor,  

 

A submissão das crianças aos adultos e a institucionalização da 
mesma pela escola, não só instalam uma relação singular entre uns e 
outros, como também garantem a eficácia da barreira que os separa. 
É um limite claro, dinâmico, continuamente reconstruído, e que 
garantirá a sobrevivência da diferença. (NARODOWISKI, 1993, p. 57).  

 

Analisando esse aspecto e pensando na constituição da escola para a infância 

brasileira, podemos perceber que os direitos da infância, considerados como marcos 

por instituir garantias de bem-estar às crianças, podem assumir uma lógica perversa, 

caso não existam referenciais que ajudem a pensar a infância por uma outra 

perspectiva, dando voz e espaço a ela, numa relação não de dominação, mas de 

reciprocidade.  

A escola, espaço onde a maior parte das crianças passa seu dia a dia, precisa 

ser uma das instâncias institucionais que transcendam esta forma de pensar e se 

relacionar com os pequenos cidadãos. Por esse motivo, esta pesquisa traz como 

referencial alguns dos teóricos da sociologia da infância, que nos ajudam a questionar 

essa lógica.  

A sociologia da infância, campo de conhecimento emergente, tem como 

objeto de investigação as formas de organização e produção das crianças, enquanto 

atores sociais. Os estudos desse campo se somam aos demais campos da própria 

sociologia e a outras áreas de conhecimento como a psicologia e a antropologia, que 

auxiliam a educação a organizar e refletir sobre sua função. O entendimento da 

criança como um ser que participa ativamente na construção de sua própria história e 

na produção de uma cultura infantil, que reúne elementos comuns da infância 

independente do contexto em que as crianças vivem, traz desafios para todos os 

pesquisadores e estudiosos da infância e das crianças.  

Sirota (2001, p. 28), ao se referir à pertinência da sociologia da infância, 

esclarece que não se trata de opor ideologias (como a de proteção à criança, tão 
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dominante no século XX, pela de autodeterminação, sugerida pelos novos direitos 

políticos alcançados), mas de “[...] compreender aquilo que a criança faz de si e aquilo 

que se faz dela, e não simplesmente aquilo que as instituições apontam para ela”.  

Quinteiro (2004, p.212) faz essa mesma averiguação no que diz respeito às 

crianças brasileiras, apontando que conhecemos muito sobre suas precárias 

condições sociais, sua história e condição contrária de “adulto em miniatura”, sem, no 

entanto, conhecermos suas potencialidades.  

Montandon (2001, p.112) destaca o fato de um número crescente de 

sociólogos compreender a infância como uma “forma social”, afirmando que esse 

modo de compreender esse período de vida não está associado à idéia de seguir uma 

visão de desenvolvimento da criança, centrada no seu amadurecimento e em sua 

integração progressiva, mas à de adotar uma visão fenomenológica que se interesse 

pela experiência das crianças, por seu papel de atores. 

James e Prout (1990, apud MONTADON, 2001) expressaram isso numa 

maneira bem-sucedida, argumentando que não é preciso estudar as crianças como 

“seres futuros”, mas simplesmente como “seres atuais”. Para que isso seja possível, 

um novo paradigma sobre a infância deve ser constituído.  

Para tanto, Prout e James (1990, p. 8-9, apud MONTADON, 2001, p. 15) 

elencam uma série de proposições que precisam ser consideradas: 

 

1. A infância é uma construção social.  

2. A infância é variável e não pode ser inteiramente separada de outras 

variáveis como a classe social, o sexo ou o pertencimento étnico.  

3. As relações sociais das crianças e suas culturas devem ser estudadas em 

si.  

4. As crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de sua 

vida social e da vida daqueles que as rodeiam.  

5. Os métodos etnográficos são particularmente úteis para o estudo da 

infância.  

6. A infância é um fenômeno no qual se encontra a ‘dupla hermenêutica’ das 

ciências sociais apontadas por Giddens, ou seja, proclamar um novo paradigma no 
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estudo sociológico da infância é se engajar num processo de ‘reconstrução’ da criança 

e da sociedade. 

 

Conforme Sarmento (2005, p. 361-378), a sociologia da infância costuma 

diferenciar a infância como categoria social geracional, da criança, sujeito concreto 

que preenche essa categoria social, mas que ocupa posições sociais diversificadas. 

Outro diferencial da sociologia da infância está no reconhecimento da especificidade 

da infância, no seu lugar de etapa diferenciada da vida e ao mesmo tempo colocar a 

criança como um sujeito pleno, detentor de uma lógica própria e não menor ou menos 

elaborada que a do adulto.  

Deste modo, Mollo-Bouvier (2005, p. 391-403) chama a atenção para um novo 

jeito de compreender o conceito de socialização, onde as crianças são vistas como 

participantes ativas de sua própria socialização, assim como da reprodução e 

transformação da sociedade. Essa perspectiva interacionista se opõe à visão clássica 

extensamente divulgada de que a criança seria um ser passivo que sofreria a 

influência das instituições. 

Conforme Silva Filho (2004, p. 111) lembra que a infância é uma invenção da 

modernidade, mas que existe certo contraponto no sentimento que se cultiva em 

relação à criança: 

 

Ao mesmo tempo que é considerada como locus das paixões, dos 
desejos, do descontrole das emoções, do momento, que antecede ao 
uso da palavra e da razão, a infância é vista também como o lugar 
potencial daquilo que seremos no futuro, a forma a partir da qual nos 
tornaremos seres dotados de razão 

 

Para que isso de fato aconteça e se efetive, os direitos de participação e ação 

das crianças devem ser considerados e garantidos. 

Através da perspectiva da criança como cidadã, alguns autores defendem 

como conceitochave o protagonismo infantil. Gaitán (1998, apud SOARES; TOMÁS, 

2004, p. 153) o define como: 

 

(...) processo social mediante o qual se pretende que crianças e 
adolescentes desempenhem um papel principal no seu 
desenvolvimento e no de sua comunidade para alcançar a realização 
plena dos seus direitos atendendo ao seu interesse superior. É tornar 



 
 

41 

 

real a visão da criança como sujeito de direitos e, portanto, deve dar-
se uma redefinição de papéis nos diferentes setores da sociedade: 
infância e juventude, autoridades, família, setores não organizados, 
sociedade civil, entidades, etc. 

 

As idéias de Sarmento (2004) reforçam as proposições de Montadon (2001), 

ao defender que a tarefa teórica e metodológica de inventariar os princípios que 

fundamentam as regras das culturas da infância deve seguir os quatro eixos 

estruturados das culturas da infância: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real 

e a reiteração – aspectos destacados também por Gouvêa (2002). Esses eixos são 

vistos como os elementos comuns que unem as crianças de nosso tempo. No que diz 

respeito à interatividade, esta é destacada principalmente pelo lugar da cultura de 

pares, definida por Corsaro (1997, p. 114, apud SARMENTO, 2004, p. 23) como “um 

conjunto de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças 

produzem e partilham na interação com seus pares”. Desse modo, por meio das 

atividades conjuntas realizadas com as demais crianças, elas têm a possibilidade de 

se apropriar, reinventar e reproduzir o mundo que as rodeia: 

 

A convivência com seus pares, através de rotinas e da realização de 
atividades, permite-lhes exorcizar medos, representar fantasias e 
cenas do quotidiano, que assim funcionam como terapias para lidar. 
Essa partilha de tempos, ações e representações e emoções é 
necessária para um mais perfeito entendimento do mundo e faz parte 
do processo de crescimento. (SARMENTO, 2004, p. 24) 

 

Em suma, nas palavras de Luz (2008, p. 30-31):  
 

O reforço dado à criança como sujeito de direitos e ator social 
exacerba a importância da implementação de políticas públicas que 
assegurem uma educação infantil de qualidade. O valor dado à 
interação com os pares e o protagonismo infantil, reconhecimento de 
que as crianças devem participar ativamente na construção de sua 
própria história, atribui um lugar de destaque às creches e pré-escolas, 
que devem ser guardiãs e promotoras dessa participação das crianças 
e da produção da cultura infantil. O reconhecimento da criança como 
cidadã lhe assegura uma posição social diferenciada perante o 
Estado, pois a esse cabe assegurar-lhe pleno desenvolvimento e bem 
estar. Os conhecimentos da sociologia da infância acentuam essa 
condição e demonstram quanto este fato pode ser dificultado por exigir 
condições sociais amplas. As famílias não possuem mais um poder 
ilimitado sobre a criança, devendo realizar uma educação em 
consonância com seus direitos, podendo até perder o pátrio poder se 
infringi-los. Ao mesmo tempo, as instituições que se encarregam da 
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educação das crianças devem também funcionar de modo a respeitar 
os direitos civis destes sujeitos. 

 

Perante tudo que foi colocado, o brincar e a ludicidade estão situados de 

maneira fundamental neste contexto, inclusive da Escola Viver. Como veremos a 

seguir. 

 

 

2.1.2 O brincar e a ludicidade 

 

 Quanto à ludicidade, destaca-se o papel fundamental da brincadeira 

como principal modo de ação das crianças, que não fazem distinção entre brincar e 

fazer coisas sérias, distinção comum entre os adultos. Para Ferreira (2004, p. 84), 

 

[...] brincar é um dos meios de realizar e agir no mundo, não 
unicamente para as crianças se prepararem para ele, mas, usando-o 
como um recurso comunicativo, para participarem da vida cotidiana 
pelas versões da realidade que são feitas na interação social, dando 
significado às ações. Brincar é parte integrante da vida social e é um 
processo interpretativo com uma textura complexa, onde fazer 
realidade requer negociações do significado, conduzidas pelo corpo e 
pela linguagem. 

 

Brincar supõe, de início, que, no conjunto das atividades humanas, algumas 

sejam repertoriadas e designadas como “brincar” a partir de um processo de escolha 

e de interpretação complexo.  

O lugar da fantasia na vida da criança é visto como um dos recursos de 

construção de sua visão de mundo e da atribuição de significado aos objetos. Além 

disso, assume um lugar de destaque na sua capacidade de resistência diante das 

situações de adversidade. Para a criança não há separação entre o real e o 

imaginado, por isso ela transita livremente entre os dois “planos” e utiliza ambos para 

compreender suas vivências, suas experiências. 

Brincar possibilita o desenvolvimento das significações do aprender, como 

afirma Noffs (2000, p. 171) concordando com Alícia Fernandez (1990) em “o saber se 

constrói … fazendo próprio o conhecimento do outro e a operação de fazer próprio o 

conhecimento do outro só se pode fazer jogando. Aí encontramos uma das 

interseções entre o aprender e o jogar”. Por isso a importância das relações entre os 
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pares na educação infantil, onde isso é condição primária para que as crianças 

aprendam, ou seja, interagindo com o outro e com os objetos da cultura. 

Aprender a agir, inclusive a brincar, só se dá em contato íntimo e significativo 

com o outro, fortalecendo o vínculo afetivo, estável e confiável.   

Como afirma Oliveira (2000, p. 17), o brincar ensina a escolher, a assumir, a 

participar, a delegar, a postergar.  Reforçando, assim, a idéia do protagonismo e 

atuação da criança na escola. 

 

 

2.2 Os Professores 

 

Os professores da Educação Infantil da Escola Viver são, em sua maioria, 

mulheres. Os únicos homens são o professor de educação física e outros dois que 

cuidam da manutenção dos espaços.  

São 17 (dezessete) professores no total, contando desde o grupo 2 até o 1o 

ano que são os grupos de crianças e professores pertencentes ao mesmo espaço 

físico, ou seja, a unidade pesquisada. E todos com formação acadêmica com 

Licenciatura em Pedagogia. Podemos analisar o perfil dos professores no  quadro 

abaixo:  

 

 

Quadro 1: Perfil dos professores 

Sujeitos Idade Formação Tempo de 
magistério 

Tempo na 
escola 

1 48 Pedagogia 25 anos 20 anos 

2 38 Pedagogia 20 anos 9 anos 

3 39 Pedagogia 20 anos 18 anos 

4 42 Pedagogia 20 anos 3 anos 

5 49 Pedagogia 28 anos 16 anos 

6 33 Pedagogia 19 anos 6 meses 

7 35 Pedagogia 13 anos 6 meses 
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8 31 Pedagogia 8 anos 1 ano 

9 38 Pedagogia 19 anos 13 anos 

10 55 Pedagogia 24 anos 18 anos 

11 46 Pedagogia 27 anos 22 anos 

12 33 Pedagogia 6 anos 3 anos 

13 42 Pedagogia 20 anos 15 anos 

14 37 Pedagogia 18 anos 8 anos 

15 44 Pedagogia 30 anos 23 anos 

16 26 Pedagogia 2 anos 2 anos 

17 26 Pedagogia 6 anos 2 anos 

Elaborado pela pesquisadora 

 

 

Um dado que chama a atenção é a idade dos professores que tem uma 

variação grande. Mesmo a concentração da idade média ser entre a faixa que 

podemos ver no gráfico abaixo: 
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O gráfico 1 mostra que a maioria das professoras da Educação Infantil está 

na faixa entre 30 e 45 anos. Logo em seguida, as que têm entre 40 e 45 anos, 

correspondendo a 3 docentes. E as mais jovens entre 25 e 30 anos somando 2 

profissionais.  

O corpo docente desta instituição é bastante maduro e experiente. Essa 

noção de experiência pode ser entendida de duas maneiras, como afirmar Tardif, 

2014, p.21: 

 

“(…) a experiência pode ser vista como um processo de aprendizagem 
espontânea que permite ao trabalhador adquirir as certezas quanto ao 
modo de controlar os fatos e situações do trabalho que se repetem. 
Essas certezas correspondem e crenças e hábitos cuja pertinência 
vem da repetição de situações e de fatos.”  

 

E também a experiência vista na maneira com que o profissional vive as 

situações de sala de aula. O que elas representam e como foram ressignificadas de 

acordo com a intensidade vivida pelo indivíduo, com valor de confirmação e 

justificação. Cf. Tardif, Maurice, O trabalho docente, p.51. 

A ampla experiência que constitui o grupo e algumas professoras de início de 

carreira são acompanhadas em suas práticas de sala de aula pela coordenadora 

semanalmente em reuniões de formação em serviço.  

São realizadas durante o ano ações com os docentes para a formação em 

serviço, compreendida como processo contínuo de desenvolvimento das 

competências necessárias ao exercício da profissão. Os temas são, ora sugeridos 

pela direção e coordenação, ora pelos professores. Também existe um evento interno 

chamado Jornada Pedagógica onde alguns professores de todos os segmentos da 

escola, ou seja, educação infantil e ensino fundamental, apresentam as ações que 

realizaram durante o ano seguindo algum tema que considera os assuntos como: 

avaliação, formação da autonomia moral, inovação entre outros, sempre atendendo 

as especificidades de cada segmento de estudo comum. Especificamente na 

educação infantil, os assuntos são direcionados e específicos para a demanda da 

faixa etária, por exemplo: o brincar na educação infantil, a documentação pedagógica, 

registros e produção de materiais, entre outros. 

A escola deixa claro no seu plano de ensino que a ação de formação dos 

professores deve servir à demanda da escola e que também serve de apoio para que 
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o professor possa atuar de maneira a desenvolver cada vez mais suas competências, 

como gerir a classe e a organização do trabalho; promover uma prática educativa que 

leve em conta as características dos alunos, os temas e necessidades do mundo 

social; conhecer os diferentes aspectos implicados na prática e extrair dela própria as 

recomendações para a ação; fazer escolhas didáticas e estabelecer metas que 

promovam a aprendizagem; atuar de modo adequado às características específicas 

do aluno; criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos; manejar diferentes estratégias de 

comunicação dos conteúdos; utilizar estratégias diversificadas de avaliação de 

aprendizagem; estabelecer relações de parceria e colaboração com os pais dos 

alunos; desenvolver-se profissionalmente e ampliar seu horizonte cultural.  

Estas competências estão descritas no plano de trabalho, onde professores e 

comunidade escolar podem ter acesso. 

Outra habilidade construída com os professores, mas sem registro no plano 

de trabalho, é a escuta ativa, onde o professor não apenas ouve, mas também 

comunica a quem fala que ele realmente o escutou e que entendeu o que foi dito. Para 

isso, o adulto repete a essência do que foi dito pela criança, procurando “traduzir” e 

clarear seus sentimentos, estimulando-a a continuar falando ou a encontrar uma 

solução. Essa técnica, apresentada por Thomás Gordon (1985), faz com que a criança 

reconheça seus sentimentos e perceba que são considerados. Cf. VINHA, Telma. O 

educador e a moralidade infantil, p. 303. 

Na dimensão de compreender a realidade, a escuta ativa vem de encontro 

com o trabalho docente quando também definimos como:  

 

1. Escuta como sensibilidade às estruturas que conectam, àquilo que nos 

conecta ao outro (...); 

2. Escuta  como a metáfora da disponibilidade, da sensibilidade para 

escutar e ser escutado (...); 

3. Escuta das cem linguagens, mil linguagens, símbolos e códigos com 

que nos expressamos e comunicamos (...) a quem sabe escutá-la; 

4. Escuta como tempo - o tempo da escuta: (...) um tempo interior; 

5. Escuta interior, portanto, de nós mesmos (...); 
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6. Escuta como acolhimento das diferenças, do valor do ponto de vista, da 

interpretação do outro; 

7. Escuta como verbo ativo, que interpreta, dando significado à mensagem 

e valor à quem transmite. 

8. Escuta que não produz respostas, mas constrói perguntas; 

9. Escuta que faz o sujeito sair do anonimato, que o legitima (...); 

10.  Escuta como base de cada relação de aprendizagem (...); 

11.  Escuta, portanto, como contexto de escuta, em que se aprende a 

escutar e narrar, em que o sujeito se sente legitimado para representar as suas teorias 

e narrar as suas interpretações sobre determinada questão. 

  

Esse contexto de escuta, trazido por Rinaldi (2014, p. 82,83) vem de encontro 

com as questões apresentadas na pesquisa sobre autoria e protagonismo das 

crianças, além da mudança de paradigma em relação a postura do professor. 

Com isso, dentro destas expectativas de construção dessas competências do 

professor, a escola realiza reuniões pedagógicas onde o corpo docente, junto com a 

coordenadora, se encontram para discutir temas através da demanda ora da 

instituição ora dos professores. 

Os professores também têm acesso mensalmente com os assessores de arte 

e tecnologia para desenvolver projetos ligados a esses temas. 

A discussão do semanário, documento onde o professor planeja a sua 

semana de aula, junta a coordenação está ligada a essas ações de formação. E esses 

encontros com a coordenação acontecem com frequência semanal. 

Percebe-se, pelo planejamento das ações da gestão da escola em relação a 

formação contínua e em serviço dos professores que se faz necessário um professor 

questionador, investigador e reflexivo. Freire (1996, p. 32) afirma que: 

 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade.” 

 



 
 

48 

 

 O mais alto nível de ensino é melhor adquirido através da experiência 

no trabalho, apoiada com reflexão e enriquecimentos contínuos. 

 

 

2.3 O plano de ensino da escola 

 

O plano de ensino da escola foi elaborado com a equipe de coordenação e 

direção da escola, ficando disponível para toda a comunidade: pais, professores e 

quem quiser consultar. 

Para sua elaboração foram considerados documentos oficiais como os 

“Referencias da Educação Infantil” e “Parâmetros Curriculares Nacionais”. 

Como o próprio referencial afirma, é um documento para se tomar como base 

na construção do currículo de cada escola, considerando também a realidade e 

especificidade de cada instituição.  

Numa das citações, esse documento sugere que: 

 

“Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de 
relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude 
básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, 
aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. “(...) 
Referencial da Educação Infantil, p. 23. 

 

Esta é uma consideração que aparece no plano de ensino da escola, no que 

diz respeito aos objetivos da Educação Infantil e que embasam a prática da instituição. 

Além dos objetivos, o plano contém os conteúdos que serão trabalhados ao 

longo do ano, já que existem modificações de um ano para o outro. 

Assim como no Referencial, o plano é dividido em dois grandes blocos: A 

formação social e pessoal e Conhecimento de mundo. E deixam evidenciados três 

grandes eixos de trabalho, de acordo com cada faixa etária: Socialização, O Brincar e 

Ampliação cultural.  

Esses são recortes curriculares que visam instrumentalizar a ação do 

professor, servindo de referência para a prática educativa. Desta forma, o professor 
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deve ter a clareza de que o conhecimento abrange muitas outras condições de 

aprendizagem e não se restringe a essa organização didática. 

Logo, o plano de ensino descreve quais são as propostas para cada grupo de 

crianças, organizados por faixa etária dentro dos objetivos e conteúdos levantados 

acima. 

  

 

2.4 Concepção de currículo da instituição 

  

A Escola Viver está há 25 anos trabalhando com uma concepção 

construtivista de ensino. 

Com uma prática pedagógica que procura sempre colocar o aluno como 

protagonista da sua aprendizagem e de suas descobertas, propiciando que a criança 

participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação, a pesquisa 

em grupo, o estímulo a dúvida e o desenvolvimento do raciocínio, entre outros 

procedimentos. A partir das suas ações e de como o professor vai mediando suas 

descobertas, as crianças vão estabelecendo as propriedades dos objetos e 

construindo as características do mundo.  

Se pensarmos no que o currículo representa, podemos sintetizar como afirma 

Pacheco:  

 

(...) o currículo é uma construção permanente de práticas, com um 
significado marcadamente cultural e social, e um instrumento 
obrigatório para a análise e melhoria das decisões educativas. (…) 
José Augusto Pacheco. Currículo: teoria e práxis, porto editora, p. 19. 

 
 

Desta forma, no decorrer do tempo e das práticas realizadas e discutidas na 

escola, conforme as demandas sociais que vamos recebendo a cada ano, a mudança 

no currículo é evidente.  

Os documentos oficiais vão balisando as decisões curriculares, como 

podemos ver descrito no plano de ensino da escola, os objetivos e conteúdos  

baseados no referencial da educação básica.  

A escola sempre buscou a atualização dos conceitos da educação infantil e 

as bases curriculares adotadas pela secretaria de ensino, sem deixar de lado a 
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autonomia da busca pelo que poderia trazer de melhor para essa etapa da 

escolarização. A estratificação ou segmentação por áreas de conhecimento não eram 

marcantes e passarem a ser menos impactantes na medida que se foi estudando 

sobre os campos de experiência na educação infantil, isto é, diferentes linguagens e 

conteúdos de conhecimento que indicam o que o professor deve procurar atingir com 

seus objetivos ao planejar a atividade.  

Fica claro a busca por um currículo emancipador, que considera a criança nas 

suas dimensões mais significativas e contextualizada.  

          

 

2.5 As atividades 

 

As atividades na Escola Viver são organizadas dentro de uma perspectiva a 

atender a demanda da necessidade de fazer aproximar e apropriar as crianças de 

conhecimentos. E por isso as propostas são organizadas dentro de modalidades 

didáticas. São elas: projetos didáticos, sequências didáticas e atividades 

permanentes.  

A proposta de organização das modalidades foi construída e bastante 

marcada pela coordenadora D. R., que direcionava os trabalhos da educação infantil 

com ênfase no letramento.  

Os projetos oferecem contextos reais de leitura, escrita e matemática, 

situações comunicativas reais, por exemplo. Articulam conteúdos ao se orientar para 

a realização de um propósito – permitindo uma organização muito flexível do tempo: 

segundo o objetivo que se persiga, um projeto pode ocupar somente uns dias, ou se 

desenvolver ao longo de vários meses. Os projetos de longa duração proporcionam a 

oportunidade de compartilhar com os alunos o planejamento da tarefa e sua 

distribuição no tempo: uma vez fixada a data em que o produto final deve estar 

elaborado, é possível discutir um cronograma retroativo e definir as etapas que será 

necessário percorrer, as responsabilidades que cada grupo deverá assumir e as datas 

que deverão ser respeitadas para se alcançar o combinado no prazo previsto. Por 

outro lado, a sucessão de projetos diferentes – em cada ano letivo e, em geral, no 

curso da escolaridade – torna possível voltar a trabalhar sobre a leitura de diferentes 
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pontos de vista, para cumprir diferentes propósitos e em relação a diferentes tipos de 

texto. Os temas dos projetos podem ser trazidos pelos professores, de acordo com 

uma necessidade didática, ou emergir do interesse do grupo. Esse último vai 

depender muito da escuta do professor e de como organizar os conteúdos e 

expectativas dentro do planejamento. 

As atividades permanentes que se reiteram de forma sistemática e previsível 

uma vez por semana ou por quinzena, durante vários meses ou ao longo de todo o 

ano escolar, oferecem a oportunidade de interagir intensamente com um gênero 

determinado em cada ano da escolaridade e são particularmente apropriadas para 

comunicar certos aspectos do comportamento leitor15. As atividades permanentes 

também são adequadas para cumprir outro objetivo didático: o de favorecer a 

aproximação das crianças a textos que não abordariam por si mesmas por causa da 

sua extensão. Por exemplo, ler cada semana um capítulo de um romance é uma 

atividade que costuma ser frutífera nesse sentido. A leitura é compartilhada: a 

professora e os alunos leem alternadamente em voz alta; escolhe-se um romance de 

aventuras ou de suspense que possa captar o interesse das crianças e se interrompe 

a leitura em pontos estratégicos, para criar expectativa. Estes são exemplos de 

atividades de linguagem oral e escritas, mas se aplicam também a conteúdos de 

matemática, ciências humanas e naturais e outros campos de conhecimento. 

Algumas das sequências de atividades estão direcionadas para  ler com as 

crianças diferentes exemplares de um mesmo gênero ou subgênero (poemas, contos 

de aventura, contos fantásticos...), diferentes obras de um mesmo autor ou diferentes 

textos sobre um mesmo tema. Ao contrário dos projetos, que se orientam para a 

elaboração de um produto tangível, as sequências incluem situações de leitura cujo 

único propósito explícito – compartilhado com as crianças – é ler. Ou se o conteúdo 

for a regularidade do quadro numérico, por exemplo, o planejamento das atividades é 

pautado em situações que as crianças são colocadas a trabalharem na construção do 

sistema numérico com um objetivo claro e com fim determinado.  

                                                           
15 Comportamento leitor e escritor são definições trazidas pela autora Delia Lerner em, Ler e Escrever 
na Escola: o Real, o Possível e o Necessário,  Ed. Artmed, como conteúdos que se esperam que os 
alunos aprendam e aspectos que se apropriem para colocar em prática nas situações reais 
comunicativas que surgirem.  
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Lerner (2002), afirma que trabalhar com as modalidades organizativas 

mobiliza o desejo de aprender porque está próximo de situações reais de 

aprendizagem.  

Essa organização por modalidades didáticas favorece as investigações dentro 

dos campos de experiências, considerando que a interação e a troca com outras 

crianças enriquecem ainda mais o desejo de aprender. 

Nesse sentido,  

 

a organização dos tempos, espaços e materiais e a proposição de 
vivências precisam contemplar a importância do brincar, a integração 
de saberes de diferentes componentes curriculares, as culturas 
infantis e culturas da infância em permanente diálogo. Currículo 
integrador da infância paulistana (2015, p. 10) 

   

Através desta perspectiva, a criança não deixa de brincar ou de aproveitar a 

infância na dimensão lúdica da aprendizagem, mas passa ser vista na sua 

integralidade podendo avançar na aprendizagem sem deixar para trás a infância. 

  

 

2.6  Organização do cotidiano: espaço e tempo 

  

Um dos principais aspectos a se considerar, para viabilizar o trabalho com as 

crianças, é a organização do tempo e espaço escolares, considerados como 

indissociáveis. 

A organização dos espaços e dos tempos na educação infantil deveria 

ultrapassar algumas demandas da escola justamente para que pudesse fazer fluir as 

experiências, investigações e experimentações que as crianças vão descobrindo a 

cada proposta construída pela professora ou até mesmo favorecida pelo espaço físico 

que ocupam, justamente pela escola estar situação num local que proporciona o 

contato com a natureza e o novo constantemente. Mas isto é dificultado na medida 

em que os horários são fragmentados a partir das necessidades de organização dos 

horários de alimentação, limpeza das salas, entrada e saída das crianças, aulas de 

educação física, música e inglês.   
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E no dia a dia, para cumprir a rotina estabelecida e colocar o planejamento 

em execução, o que é escrito e o que é vivido vai mostrando suas diferenças.  

Claro que a rotina tem seu lugar organizador na vida escolar das crianças, 

inclusive na organização psíquica, mas não se pode perder de vista qual o princípio 

por trás das ações pedagógicas. Muitas vezes uma atividade é interrompida por terem 

que cumprir algum ritual de higiene ou aulas específicas. 

Durante o dia as crianças fazem atividades pedagógicas nos diversos 

espaços da escola, que conta com parques, ateliê, salas de aula, refeitório e podem, 

também, interagir com animais que são criados nesse espaço como: cavalo, ovelha, 

tartarugas, chinchilas, patos, galinhas, coelhos e pássaros.  

As atividades são planejadas pelos professores e analisadas pela 

coordenação, tendo como base os projetos e sequências anteriormente especificadas 

no plano de ensino. Algumas propostas mais voltadas para a exploração de 

descobertas ligadas aos objetivos e expectativas ligadas a ciências naturais são 

projetadas a partir do interesse de cada grupo. Por exemplo, se o grupo 4 trouxe 

interesse em trabalhar com dinossauros, este será um estudo desenvolvido por aquele 

grupo específico.  
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3 - CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

É um grande desafio para o pesquisador entrar na escola e observar como os 

professores favorecem a participação da crianças naquele contexto.  

Para contemplar toda a complexidade da pesquisa utilizamos uma forma 

estratégica de encaminhamento que é da abordagem qualitativa, desenvolvendo o 

procedimento de um estudo de caso e a análise documental. Para poder fundamentar 

essa escolha pensamos ser imprescindível discutir alguns aspectos para a 

compreensão e análise do trabalho. 

 

 

3.1 A Abordagem Qualitativa 

  

Privilegiamos a abordagem qualitativa de pesquisa, que aqui apropria-se a 

forma de estudo de caso.  

Identificamos nosso enfoque qualitativo porque, assim como define Franco 

como aquela que “... assentada num modelo dialético de análise, procura identificar 

as múltiplas facetas de um objeto de pesquisa, contrapondo os dados obtidos aos 

parâmetros mais amplos das sociedade abrangente e analisando-os à luz dos fatores 

sociais, econômicos, psicológicos, pedagógicos, etc…” 

Neste trabalho, o objeto de pesquisa centra-se no estudo do currículo da 

Educação Infantil, mais especificamente na observação e leitura dos registros da 

prática docente dessa escola, substantivado na proposta do Referencial Curricular da 

Educação Infantil. 

Destacamos que o dados foram colhidos no ambiente natural dos sujeitos e 

fui, como pesquisadora, partícipe e observadora da realidade. Tornando a 

característica naturalística da pesquisa qualitativa evidente. 

Para Stake (1983), “Natural significa que o sujeito não foi orientado a dirigir 

sua atenção para um estímulo ou para uma resposta… Os sujeitos são observados 

em sua atividade habitual, e em seu habitat usual”. 
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A observação da dinâmica e gestão dos “cantos de aprendizagem” e a leitura 

dos documentos que alicerçam os registros e documentações produzidas pelas 

professoras, foram os recursos utilizados. 

A abordagem qualitativa possibilita um acoplamento entre o objeto de estudo 

com os processos sociais e históricos , e se contrapõe a uma racionalidade científica 

que estabelece leis gerais para a investigação de fenômenos naturais. Respondendo 

a esse questionamento da crítica de alguns autores sobre a faceta subjetiva, Stake 

(1982, p. 46-50) diz: “A subjetividade do observador de campo pode ser controlada 

mas não eliminada. Controlada e usada, tanto de um modo vigoroso a fim de fazer 

com que as conclusões da pesquisa sejam mais relevantes e úteis”. 

Tendo em vista que foi feita a observação na escola e a leitura e análise dos 

documentos, a problemática da subjetividade é primordial. 

Esta pesquisa considera os participantes protagonistas que refletem sobre 

sua própria realidade, apontando transformações na comunidade educativa na qual 

atuam.  Domingues considera que: 

 

“Compreender o comportamento dentro de um quadro de referências 
no qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, sentimentos e 
ações”, DOMINGUES em O cotidiano da escola de 1o grau: do sonha 
a realidade, p. 50  

 

Ainda nesta mesma linha de considerações, esta afirmação pode dar 

sustentação e coerência na trajetória do desenvolvimento deste estudo.  

Outra característica da pesquisa qualitativa é que ela é rica em depoimentos 

e este trabalho destaca os registros das ações dos professores analisados pela 

pesquisadora. 

Como anuncia Lukde e André: 

 

“É a tentativa de capturar a perspectiva dos participantes. isto é, a 
maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo 
focalizadas. Ao considerar os diferentes pontos de vista dos 
participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo 
interno das situações, geralmente inacessível ao observador externo”. 
(1983) 

 

Nesta perspectiva, a captação do ponto de vista dos sujeitos afirma ainda 

mais a escolha pela metodologia qualitativa. 
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A ida a campo permitiu, como afirma CHIZZOTTI (1998, p. 83) “uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. Isso porque o [...] sujeito observador é 

parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo 

significados[...] CHIZZOTTI (1998, p. 83). 

Para isso, deixamos os professores a vontade em relação ao acesso que 

nos deram sobre seus registros e o comprometimento da socialização dos resultados. 

 

 

3.2 O Estudo de Caso 

 

Partindo do pressuposto que o conhecimento não é algo acabado, mas uma 

construção que se faz e refaz constantemente, as características ou princípios 

associados ao estudo de caso superpõem -se às características da pesquisa 

qualitativa.    

Essa escolha objetiva reunir os dados relevantes sobre o objeto de estudo, e 

desse modo, alcançar um conhecimento mais amplo sobre esse objeto, dissipando as 

dúvidas, esclarecendo as questões pertinentes, e sobretudo, instruindo ações 

posteriores. (CHIZZOTTI, 2014, p. 135) 

Há muito se é utilizado sobre estudo de caso em várias áreas do 

conhecimento e com propósitos diversos, como por exemplo: para fins de diagnóse, 

tratamento ou acompanhamento; como recurso didático para ilustrar um 

procedimento; ou como se organiza uma empresa ou organização deve se estruturar, 

resolver problemas, vencer. 

Em educação, nas décadas de 60 e 70, os estudos de caso tinham um, 

sentido mais específico, voltado para um estudo descritivo sobre uma escola, um 

professor, um grupo de alunos, uma sala de aula. Mas ficou restrito a o estudos de 

um caso e não estudos de casos. Com proporções reduzidas da realidade e limitando-

se ao retrato superficial da realidade. 

Um marco importante sobre o estudo de caso qualitativo na área da educação, 

aconteceu na Conferência Internacional realizada em dezembro de 1975, em 

Cambridge, na Inglaterra. Com a finalidade de chegar a uma proposta que abordasse 
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princípios, procedimentos e métodos de estudo de caso em educação, muitas 

discussões ocorreram, chegando a conclusão que as questões eram tantas no campo 

metodológico e epistemológico que não se sentiram preparados para afirmarem um 

conceito. E ainda depois de 20 anos da conferência o conceito ainda é diverso. 

A definição é abrangente, mas para Stake, “não é uma escolha metodológica, 

mas a escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse em casos individuais e 

não pelo método de pesquisa usado”(1994: 236).  

Esse é o ponto comum do debate sobre o conceito de estudo de caso: sempre 

envolve uma instância em ação. 

O estudo de caso propõe-se explorar, deste modo, um caso específico, 

situado na vida real contemporânea, bem delimitado e contextualizado em tempo e 

lugar para realizar uma busca circunstanciada de informações sobre um caso singular.  

Segundo Ludke, M e André D.A (1983), o estudo de caso é:  

 

“O estudo de um caso, seja ele simples e específico como o de uma 
professora competente de uma escola pública ou complexo e abstrato 
como o classes de alfabetização. O caso é sempre bem delimitado 
devendo ter contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. 
o caso pode ser similar a outros, mas é, ao mesmo tempo distinto, pois 
tem um interesse próprio, singular”.  

    

Desta forma, buscamos neste trabalho de pesquisa chegar a análise de uma 

prática docente na Educação Infantil da Escola Viver, a partir da percepção, 

observação e registro da professora, procurando identificar os aspectos singulares da 

interação que aí têm lugar.  

Os estudos de caso ressalta a interpretação de um contexto. Para 

compreensão mais completa do objeto, é preciso considerar o contexto maior em que 

se instala. Incide, como afirma Laville (1999, p. 156) “sempre sobre um caso particular, 

examinado em profundidade, toda forma de generalização não é por isso excluída”. 

Com efeito, um pesquisador seleciona um caso, de maneira que lhe pareça específico, 

representativo de casos parecidos. As conclusões gerais que ele tirará deverão ser 

marcadas pelo cuidado e transparente no momento de sua divulgação.    

Como bem alegou Stake (1983), os estudos de caso enfatizam a 

singularidade e a contextualidade de cada situação educacional, visando uma melhor 

compreensão de seus problemas práticos. Esses contextos garantem, ao estudo de 
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caso, de acordo com Goode e Hatt (1972) o caráter unitário do objeto social estudado 

constituindo-se em uma abordagem que considera qualquer unidade social na sua 

complexidade. 

Assim, o estudo de caso tem um conhecimento gerado mais concreto e por 

isso encontra eco na nossa experiência, mais contextualizado porque está enraizada 

numa realidade vivenciada, mais voltado para a interpretação do leitor e baseado em 

populações determinadas pelo leitor. Essa é uma das maiores diferenciações do 

estudo de caso para os outros tipos de pesquisa ressaltados por Stake. (1994)   

Nesta pesquisa, procuramos retratar a realidade de uma prática docente de 

uma professora , com seus agentes, crianças e professores, dentro de um contexto 

real e significativo da escola.  

Desta maneira, o estudo de caso procura captar a realidade estudada de 

forma ampla, completa e extensa. 

Merriam (1988) traz quatro características essenciais no estudo de caso 

qualitativo: particularidade, descrição, heurística e indução.  

Particularidade significa que o estudo de caso tem o enfoque numa situação, 

um acontecimento particular. Adequado para se investigar problemas práticos, que 

surgem no cotidiano. 

Descrição significa que a descrição profunda do acontecimento particular é o 

produto final do estudo de caso. Seria uma descrição completa e literal da situação 

investigada, onde os dados são expressos em palavras, imagens, citações literais, 

figuras literárias. 

Heurística significa que os estudos de caso esclarecem o entendimento do 

leitor sobre o acontecimento estudado. Podem revelar a descoberta de novos 

significados, aumentar a experiência do leitor ou confirmar o que já é conhecido. 

Indução significa que em grande parte que, os estudos de caso se baseiam 

na lógica indutiva.   

Podemos afirmar que, utilizando estudo de caso, esta pesquisa buscou a 

compreensão de uma instância única, de um cenário mutante, de uma realidade 

multidimensional e com sujeitos protagonistas da história daquele contexto, a prática 

docente na educação infantil.  
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Adotando essa concepção, um estudo em profundidade de um acontecimento 

educacional, com ênfase na sua singularidade, descrevemos o tipo de estudo de caso, 

trazido por Stake (1995) chamado estudo de caso intrínseco.  

Quando o pesquisador tem interesse naquele caso particular, utilizando-se de 

métodos de coleta de dados como: história de vida do professor, observação 

participante das aulas, análise de documentos como plano de aula, registros do 

professor, produções de alunos e entrevistas. 

Concluindo, podemos afirmar que, enquanto estudo de caso, nossa pesquisa 

se revestiu de algumas características marcantes dessa abordagem, pois buscou a 

compreensão de uma instância singular, de um objeto de estudo único em sua 

representação específica de uma realidade que é multidimensional e historicamente 

situada: o planejamento e a atuação de uma professora da Educação Infantil para a 

possibilidade de investigar seus alunos em sua prática docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

60 

 

4 - ANÁLISE DOS DADOS 

  

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados recolhidos a partir da entrevista 

semiestruturada através de depoimento feito pela professora da Escola Viver.  

A organização dos dados foi relevante para dar clareza aos aspectos que mais 

ajudaram a alcançar o objetivo desta pesquisa: refletir sobre a eficácia dos 

instrumentos de planejamento e execução do Projeto Político Pedagógico, que na 

Escola Viver é o plano de ensino, através do olhar do professor. 

O passo seguinte foi definir as categorias de análise que ajudassem a 

compreender o fenômeno investigado. 

Os aspectos identificados no desenrolar da investigação merecem uma 

análise teórica inicial e então, uma aplicação aos dados encontrados, buscando 

explicá-los à luz das construções teóricas com toda riqueza e originalidade que o 

depoimento, destacado pela análise qualitativa, permite. A fala da protagonista trouxe 

maior esclarecimento a reflexão dando-lhe vida, contexto, potência e genuinidade.  

Para analisar os dados obtidos através da entrevista, as informações foram 

examinadas, colocadas em tabelas, possibilitando a categorização do material colhido 

tanto pela relevância, quanto pela frequência em que apareceu na fala da professora. 

Nesse sentido, os principais pontos e categorias em diálogo com o referencial aqui 

exposto, foram:  

 

- Formação inicial; 

- O importante papel da formação em serviço; 

- Planejamento e desenvolvimento do trabalho pedagógico  

 

É importante ressaltar que outras características importantes foram surgindo 

no decorrer da análise da entrevista e que estão explicitadas entre as categorias acima 

mencionadas. 
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4.1 Formação inicial 

  

A formação inicial do professor, aqui analisada, tem como princípio norteador 

compreender o fenômeno educativo sempre como uma tarefa inconclusa.  

 

É sempre uma forma de fractal de interrogar o mundo, perspectiva 
essa perpassada pelos nossos valores, concepções, ideologias. 
FELDMANN (2009, p.72) 

 

A escolha pela docência passa por dimensões pessoais de busca e 

manifestação histórica, política e social. As pessoas não nascem educadores, elas se 

tornam educadores na interação e troca permanente com o outro.    

Segundo Oliveira-Formosinho (2007, p. 14), a pedagogia se faz com o tripé: 

ações, teorias e crenças, ou seja, organiza-se “em torno dos saberes que se 

constroem na ação situada em articulação com as concepções teóricas e com as 

crenças e os valores”. A autora chama os saberes que constituem esse tripé na 

formação dos professores de “triangulação praxiológica”. Nesse sentido, nesta 

pesquisa é importante investigar a formação que embasa as teorias das professoras 

e suas concepções (crenças) sobre quem é a criança, para saber de onde vêm as 

escolhas que fazem e que definirão suas práticas. E isto se apresenta diretamente na 

prática docente, expressa no trabalho do professor. 

  O processo do trabalho transforma dialeticamente não apenas o objeto, mas 

igualmente o trabalhador. Trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas fazer 

alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo. Como lembra Schwartz (1997:7) in: 

Tardif, Saberes docentes e formação profissional, 2014, p. 56 a 86), a experiência viva 

do trabalho ocasiona sempre “um ‘drama do uso de si mesmo’, uma problemática 

negociação entre o uso de si por si mesmo e o uso de si pelo(s) outro (s)”. Se uma 

pessoa leciona durante trinta anos, ela não faz simplesmente alguma coisa, ela faz 

também alguma coisa de si mesma: sua identidade carrega as marcas de sua própria 

atividade, e uma boa parte de sua existência é caracterizada por seu desempenho 

profissional.   

Como podemos acompanhar, no relato da professora, a escolha pela 

docência foi um processo marcado pela experiência dos outros e dos desejos e 

questionamentos carregava consigo mesma. 
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Eu acho que é legal falar assim, ahn...eu nunca pensei em ser 
professora, então nunca foi a minha...eu nunca sonhei em ser 
professora, nem mesmo brinquei de professora, nem lembro disso. Eu 
sempre quis ser psicóloga, então isso muito cedo eu defini. Eu decidi 
que eu ia ser psicóloga pra trabalhar com criança, mas com crianças 
com deficiências mentais. E muito cedo isso, adolescente eu tinha 
clareza disso. Aí fui firme nessa idéia até o final do fundamental 
quando a minha irmã entrou na faculdade. Entrou na Paulista de 
Medicina e aí eu conheci uma amiga dela que fazia fono e eu não 
conhecia esse curso, não conhecia, tal. E ela começou. Ela vinha 
muito na minha casa e ela falava muito sobre isso, e ela falava do 
trabalho com criança que ia montando um caderno, lembro disso e eu 
fui me encantando. Eu falei nossa isso tem a ver comigo, é o que eu 
quero. E aí eu mudei radicalmente, eu falei quero fazer Fono, e quero 
fazer Fono na Paulista de Medicina, não quero na PUC, não quero na 
USP, eu quero na Paulista.(...) 
(...)Então entrava, cheguei a entrar 2 vezes na 2ª fase. Fiz teste de 
aptidão, mas não passava. E aí quando eu fui prestar na última vez, 
assim, era isso, eu não prestava outras faculdades. Só fazia Fuvest e 
aí uma pessoa falou, não você vai perder mais um ano fazendo 
cursinho? Na PUC tem um curso que é um curso que tem haver que 
é EDAC que você trabalha com crianças deficientes auditivas e que é 
meio Fono, tem haver com Fono e tal. (...) Aí eu prestei, entrei e aí eu 
falei, vamos ver. 

 

No depoimento fica claro que o desejo já era trabalhar com criança e o curso 

foi definido pelas conversas, trocas e experiências que as pessoas mais próximas dela 

tinham em relação a formação inicial.   

O curso que a professora entrevistada relata era uma graduação que continha 

disciplinas ligadas à pedagogia e a fonoaudiologia e que, no último ano poderiam 

escolher para qual das modalidades de formação iriam se especializar. Havia muita 

crítica, inclusive por parte dos professores do curso, sobre quais eram as reais 

expectativas do currículo deste curso.  

A formação docente é complexa e envolve múltiplas dimensões, dentre as 

quais poderiam ser destacadas uma mais acadêmica ou científica e outra de natureza 

mais pedagógica. No caso da professora entrevistada, fica evidente que o curso que 

buscou como formação inicial deu conta da primeira dimensão, e o quanto a 

universidade contribuiu com a forma de pensar e na construção da profissão, como 

ela destaca:  

 

(...) o que me encantava era a PUC, então acho que a PUC ela foi 
fundamental. Eu acho que ela tinha uma coisa assim, a gente nunca 
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teve livros, a gente nunca discutiu um tema só sob um ponto de vista, 
todos os temas eram ... tinha mais de um, dois, três, era sempre o 
mesmo movimento. Então leia três concepções diferentes, discuta, 
então, tanto que quando eu saí da PUC eu queria qualquer coisa 
menos roda de discussão (...) 
(...) Porque foi intenso, mas assim, eu tinha uma coisa que é minha, 
óbvio, ter um olhar crítico pras coisas, tal e acho que a PUC foi 
aprimorando esse negócio. Não confie na primeira opinião, queira 
saber tudo, não ... não opinião, mas queira saber mais, né. E eu acho 
que a PUC foi me ensinando, foi me dando isso, então a PUC em si 
era muito legal e eu me encantei, eu gostava, mas o curso em si eu 
falei, nada.  

 

Apesar da formação inicial dar esta dimensão da discussão e de diversas 

fontes e referências de leituras e concepções, ainda é apontadada a desvinculação 

entre teoria e prática, empecilho na construção de uma prática pedagógica, vista não 

como repetidora de modelos e padrões cristalizados, mas como uma prática que traga 

em si a oportunidade de uma ação dialógica e emancipadora do mundo e das 

pessoas. Cf. FELDMANN, Marina. Formação de professores na contemporaneidade, 

p. 75. Dessa forma, a professora entrevistada traz em seu depoimento o quanto as 

questões da universidade a fizeram refletir, mas que, na prática docente não trouxe 

contribuições pontuais.  

 

(...) eu ficava muito pelo senso comum assim, eu, eu N. faria isso. Não 
conseguia recorrer a nada que eu tinha aprendido (na universidade), 
eu N. faria isso. 
(...) ela (coordenadora da creche que trabalhou) apresentou o 
construtivismo como uma coisa, como a alfabetização. O trabalho de 
alfabetização na visão construtivista, as hipóteses e tal, que eu não 
conhecia e que, se a PUC me apresentou, pode até ter me 
apresentado, eu por não ter nenhuma relação com a escola não fiz 
relação. 

  

A professora N., nestes trechos, relata que sua atuação era pautada muito no 

que acreditava, dentro de suas concepções pessoais e que a aplicação do que 

aprendeu na graduação não era visível porque não fazia relação entre a teoria e a 

prática. 

 

Eu acho que é uma formação, que aí que eu acredito, concepção de 
vida, visão de vida, acho que, sem ainda estar ciente disso, a gente 
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respeitava aquele ser pequeno e achava que ele tinha condições de 
fazer isso. 

 

A seguir a professora considera como as instâncias que cuidam da formação 

de professor nesta relação dialógica entre a teoria e a prática se tornaram visíveis 

para ela  

 

pra mim, a creche da USP, ela me formou. Então acho que a PUC me 
fez ser uma pessoa mais crítica, uma pessoa  mais pensante, a USP 
me levou pra ser professora, me formou enquanto professora 

  

Caminhar na direção de uma formação que valorize a experiência, que 

considere a formação inicial a primeira etapa de um projeto de formação contínua, é 

a demanda da atualidade. Para Canário (2006, p.68) o ponto nevrálgico na 

organização dos currículos nos cursos de formação profissional consiste no encontro 

da formação e o exercício do trabalho. Defende que os professores aprendem sua 

profissão no exercício da mesma em suas instituições de ensino e que, mais 

importante que a formação inicial, é o fato que o professor possa aprender com os 

alunos.   

 

 

4.2 O importante papel da formação em serviço 

 

Trazer o conceito de formação em serviço para esta pesquisa se explica pelo 

reconhecimento de que a formação inicial e a continuada cumprem papéis diferentes. 

A graduação e licenciatura não encerra o processo de formação, já que a formação 

de um educador deve ser contínua, pois sua prática é sempre refletida.  

Reflexão pensada como a articulação entre o pensar e o agir, entre a teoria e 

a prática.  

No trecho a seguir, a professora N. reafirma isso 

 

Isso que eu acredito, pra mim isso eu acredito muito, nossa formação 
enquanto professor ela se dá na prática. A formação no trabalho, ela 
é fundamental. (...) na concepção construtivista, é assim que a gente 
faz com as crianças. Ela lida com o objeto do conhecimento e em cima 
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de como ela lida com o objeto a gente vai ... e foi assim que a gente 
foi aprendendo. Lia muitas coisas, tinha teoria, discutíamos como a 
gente poderia por essa teoria em prática. A gente ia, e durante 1 
semana a gente colocava aquilo que a gente tinha pensado, planejado 
e discutido, então era só pessoal da manhã. E na outra semana, e aí, 
olha isso deu certo, isso valeu, isso bateu com o que gente discutiu, 
isso não valeu, isso não deu, e a gente ia reformulando. (...) 
Precisamos entender melhor porque isso funciona assim, e é assim 
que eu funciono. 

 

Ela descreve que a discussão entre os professores e a coordenação sobre as 

práticas na sala de aula são importantes para que o professor possa refletir sobre sua 

prática e reorganizar um conhecimento para a próxima atuação. 

No movimento cotidiano de ação reflexão, os professores criam seus saberes 

docentes e contribuem para uma educação que se faz no dia a dia, passo a passo em 

busca de mais qualidade na formação de seus alunos. 

Para MASETTO (2003, p.14), o papel do professor na situação de aprendiz é 

fundamental no processo de aprendizagem, este deve colocar-se na posição de um 

intelectual transformador, crítico e emancipador, que planeja as situações de 

aprendizagem, mediando e incentivando a aprendizagem dos seus alunos, 

construindo uma parceria com seus colegas professores e alunos para a realização 

do seu trabalho.  

E reafirmar esse papel de professores, detentor de saberes específicos e 

contextualizados foi relatado pela professora N. quando, em uma reunião de pais na 

escola Viver, teve que dizer o quanto sabia sobre sua profissão de docente. 

 

Foi um ponto, um marco na minha profissão, porque assim, ali eu 
percebi que eu era professora … assim foi quando eu percebi. N, você 
é uma professora. Eu fui extremamente profissional, eu consegui 
separar uma coisa da outra, eu me senti bastante segura, de discutir 
e falar espera, e aí eu falei. Só de perceber isso, eu nunca ia descobrir 
se eu continuasse na creche, que já estava meu lugar estabelecido. 
Então pra mim foi um ganho.      

  

Nesta parte do depoimento, quando a professora N. teve que acionar seus 

saberes docentes para conversar com alguns pais, numa reunião de início de ano. A 

construção de vínculo com essas famílias se deu no momento em que a docente teve 

que reafirmar para ela mesma e para os pais sobre sua experiência e saberes que 
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acumulou durante a sua trajetória. Refletindo sobre como a formação em serviço lhe 

trouxe esta bagagem de práticas com base na reflexão. Ela diz 

 

É nessa discussão, o porquê, de você fazer o professor refletir sobre 
a sua prática, a sua ação é que forma a pessoa, que faz ela pensar e 
tentar descobrir porque ela agiu(...) 
(...)quando você põe pra pensar, isso que você acredita sai, emerge. 
Então é ali que você consegue fazer esse professor se formar, isso é 
essencial.  

 

Torna a aparecer a importância da formação em serviço numa dimensão 

reflexiva: reflexão na prática e reflexão sobre a reflexão na ação.  

A reflexão na ação diz respeito ao conhecimento já acumulado usado na 

prática profissional, relacionado ao saber-fazer, um conhecimento que aparece diante 

do imprevisto e que tem como base a concepção que sustenta o trabalho. A reflexão 

sobre a reflexão na ação se refere ao momento no qual o professor se distancia da 

própria prática e a tem como objeto de estudo. É nesse momento que o professor 

alcança questões para rever se sua prática está relacionada coerentemente com sua 

concepção, sua forma de pensá-la e planejá-la. É quando consegue a melhor 

condição para o replanejamento da sua ação. Certamente, essa reflexão fica mais 

potente quando feita em parceria com outros olhares. Isto fica claro quando a 

professora N. relata: 

 

Acho que a formação, a gente traz uma visão de mundo, todo mundo 
tem e isso vai influenciar na sua prática. Isso não quer dizer que é 
imutável. Vc pode mudar, mas tem que estar afim disso(...) 
(...) É uma coisa muito legal, isso que é vida pra mim. Isso que é 
formação. Eu to estabilizada, certa do que faço e aí você chega com 
uma idéia nova...você já pensou que as crianças podem trabalhar 
desse jeito, você já pensou que pode ser legal. (...) Qual a razão disso? 
Então vamos discutir todo mundo. Qual é a razão disso? Para que as 
pessoas comecem a se implicar com isso e que isso não passa a ser 
... a vamos fazer pra ninguém ficar mais reclamando da gente. Quando 
o professor se implica ele vai olhar e vai observar de outro jeito, ele vai 
olhar de outro jeito...oh que bonitinho...oh que legalzinho...não….olha 
o que esse menino está investigando...olha dá pra fazer isso...muda. 
Tem uma reflexão, então é isso, tem um momento muito legal 
acontecendo (trocas entre os parceiros) 
Tem uma coisa que são os parceiros. A gente aprende com os 
parceiros. Trabalhar em equipe realmente, nem sempre você 
consegue, porque tem as coisas humanas sempre incluídas dentro: 
inveja, competição, um coordenador tem que ter esse olhar atento. 
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Porque já tive coordenador que instiga a competição e acha que é um 
bom jeito e já tive coordenador que não instiga nada que muito pelo 
contrário e que  é legal e que me fez estudar mais até. O coordenador 
tem que cuidar para que não instigue esse lado. Tem uma coisa do 
professor que é muito legal, que é isso...meu companheiro de trabalho 
pode ser o meu olhar , isso também é legal. (...) 
Ela (parceira de sala) era o meu segundo olhar...e isso o professor tem 
que ter….outros olhares… a gente vem com 
vícios...preconceitos….quando você tem o olhar do outro te ajuda a 
entender melhor. To sempre procurando alguém. Quero auxiliar que é 
minha parceira. Nós precisamos de parceiros. O professor tem que ter 
parceiros….você percebeu como seu aluno fez isso..olha...é de uma 
importância...você desloca, então uma bronca que ia dar em um, a 
parceira dá um toque… te coloca em outro contexto...imagina uma 
criança que tá levando bronca o tempo todo injustamente, o outro 
muda seu o olhar...N. vc tá carregando, percebeu o quanto ele é bom 
nisso. Puxa, olha o potencial que tem do outro lado e eu não vi. A 
escola particular tem que caminhar pra isso. Ainda não é, cada um na 
sua sala, com seu aluno. A gente tem que aprender a trocar mais, 
porque a troca entre professores faz parte da nossa docência e é 
extremamente importante. Acho que temos que ir aprendendo. 

 

Nóvoa propõe a formação numa perspectiva que denomina crítico-reflexiva, 

que “forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as 

dinâmicas de formação autoparticipada” (1992, p. 25). Assim, a valorização dessa 

produção da vida do professor, como conteúdos da sua formação, seu trabalho crítico-

reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre suas experiências compartilhadas, 

mobiliza vários tipos de saberes e inclui um trabalho de formação complexo e singular. 

Neste ponto de vista, a professora N. descreve sobre o lugar que o professor 

ocupa na escola de fundamental importância para sua formação enquanto profissional 

e sujeito, considerando seus saberes e a troca entre os parceiros. 

 

(...) e eu acho que a R. (coordenadora) teve essa noção de ver que é 
maior, de acreditar nos professores, de ouvir a opinião, então a creche 
passou a funcionar de um jeito, de ter uma organização como a gente 
quer organização da sala de aula para uma criança dentro da visão 
construtivista. De ouvir, de trazer o que o outro sabe, como que a gente 
vai mudar, não tomar decisões autoritárias, de vir junto. Tanto que a 
gente tinha assim, uma vez por mês, formação de professores e aí o 
nosso grupo de educadores, nós fizemos um movimento que nós 
precisávamos ter um momento que era só nosso, para discutir 
questões sem a direção e sem coordenação. Que era ... que a gente 
ia ... e era aí que reunia toda a creche, pessoal de apoio, que era o 
pessoal da limpeza, da cozinha e aí quais eram as questões que a 
gente quer levar, era uma coisa muito orgânica, muito viva, né (...) 
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Na sequência, o trabalho em conjunto numa produção de escola como espaço 

de trabalho e formação, o que implica gestão democrática e práticas curriculares 

participativas, propiciando, como afirma Pimenta (2012, p. 33), a constituição de redes 

de formação contínua, cujo primeiro nível é a formação inicial. 

 

(...) então uma vez por mês a gente tinha uma formação que eram dias 
sem crianças, então era dia de formação, de fazer troca, de estudar, 
enfim, porque era um tipo de um planejamento, né. Um dia com a 
coordenação e todos, porque a gente trabalhava em períodos, né. 
Tinha o pessoal da manhã e o pessoal da tarde. Era um momento que 
todo o pessoal se reunia, e no final a gente tinha uma que era só nós, 
só nós funcionários. Até a gente discutia, pessoal da cozinha falava, 
nós estamos em boas condições de trabalho ou então era discussão 
nossa. Então eu acho que isso ia fazendo ...  ia  formando realmente 
um organismo vivo, que todo mundo é educador, que todo mundo faz 
parte, que todo mundo tá junto nas decisões(...) 
(...) As questões são de todos, então você começa a sentir que você 
faz parte daquele, de pertencimento, né, opa isso também é meu, eu 
também tenho voz. E foi uma luta nossa, e quando a gente vinha com 
reinvindicações a gente brigava muito. Eu acho que isso foi uma coisa 
muito legal e a outra coisa é que, isso que eu acredito, pra mim isso 
eu acredito muito, nossa formação enquanto professor ela se dá na 
prática. 

  

Sendo assim, trazer esta reflexão sobre a prática na formação contínua em 

serviço a torna uma situação privilegiada de avanço profissional.  

 

 

4.3 Atuação no planejamento  

 

O ato de planejar perpassa toda a ação do professor, e por meio dele, 

segunda as autoras Bassedas, Huguet e Solé (1999, p. 13), podem ser feitas 

adequações e intervenções durante todo o processo. 

 

[...] o planejamento é uma ferramenta na mão do professor que lhe 
permite dispor de uma previsão sobre o que acontecerá durante a 
aula; uma ferramenta flexível que permite fazer variações e 
incorporações, bem como deixar de lado o que a situação, no 
momento da prática, não aconselha que seja feito. 
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Esta categoria de análise surgiu durante a entrevista no depoimento da 

professora em vários momentos. Por fazer parte do construto do professor ao 

desenvolver suas atividades diárias e estar ligado diretamente a suas ações como 

docente. Desta forma, o planejamento é um ponto relevante e fundamental neste 

processo. 

O planejamento antecipa a ação do professor tendo em vista as informações 

previamente disponíveis. 

 

O planejamento  é um momento de reflexão e tomada de decisão 
educativa, de formação profissional [...] CARVALHO; KLISYS; 
AUGUSTO, 2006, p. 149. 

 

A organização e o planejamento das experiências de aprendizagem na 

educação infantil podem ser realizados de diversas maneiras, respeitando a escolha 

docente e a pluralidade didática. O importante, é que esta estratégia promova a 

aprendizagem e um fazer pedagógico coerente com a concepção de infância adotada, 

que no caso da Escola Viver  é de criança protagonista e produtora de cultura. E, por 

vezes, o professor mesmo sem ter a real consciência dessa atuação considera 

intuitivamente. Como declara a professora. 

 

(...) Eu acho que é uma formação, que aí que eu acredito, concepção 
de vida, visão de vida, acho que, sem ainda estar ciente disso, a gente 
respeitava aquele ser pequeno e achava que ele tinha condições de 
fazer isso. 

  

Nesta parte do depoimento a professora diz que já acreditava na perspectiva 

da criança protagonista e produtora de cultura, mas sem a profundidade teórica. E a 

construção disso foi se dando durante sua prática e nas discussões entre os pares na 

formação em serviço. 

(...) formou um grupinho de educadores que estavam muito afim e que 
levavam muito a sério aquilo que estava fazendo(...) 

  

Durante a entrevista a professora N. menciona o interesse de alguns 

professores de discutir o desempenho das crianças e a entrada da coordenadora 

trazendo a concepção construtivista da aprendizagem e olhar para a criança na 

dimensão de autora do seu próprio conhecimento. 
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(...) de ter uma organização como a gente quer organização da sala 
de aula para uma criança dentro da visão construtivista. De ouvir, de 
trazer o que o outro sabe, como que a gente vai mudar, não tomar 
decisões autoritárias, de vir junto(...) 

 

Fica claro, no trecho a seguir, que a professora faz relação da sua atuação 

com a concepção adotada pela escola. Afirma que foi construindo a noção da 

concepção construtivista durante a sua atuação.  

 

(...) na concepção construtivista, é assim que a gente faz com as 
crianças. Ela lida com o objeto do conhecimento e em cima de como 
ela lida com o objeto a gente vai e foi assim que a gente foi 
aprendendo(...) 

  

A preocupação com a reflexão sobre a prática, onde o professor pode olhar 

para a sua atuação e transformá-la e a reflexão sobre a reflexão na ação, quando ele 

se distancia da própria prática e a toma como objeto de estudo, fica muito evidente no 

projeto de formação dos professores na Escola Viver. Ao ter sua prática refletida, o 

professor pouco a pouco passa não só a saber fazer, mas a saber explicar o que fez 

e, por fim, a saber justificar o que fez.   

 

(...) a gente lia muitas coisas, tinha teoria, discutíamos como a gente 
poderia por essa teoria em prática, a gente ia e durante 1 semana a 
gente colocava aquilo que a gente tinha pensado, planejado e 
discutido(...) 

  

Olhar para uma teoria atrelada a à prática, como afirma RANA (2013, p.58), 

que a explica, a sustenta, e neste movimento ganha sentido. Não há teoria sem prática 

e nem prática sem teoria.  

Estas situações foram se tornando muito evidentes no depoimento da 

professora N.. Ao ponto de pensar sobre a concepção alinhada a prática e sua 

coerência com o planejamento e as ações. 

 

(...) quando a gente pensa numa concepção sobre o olhar sobre a 
criança, as vezes eu fico analisando, eu falo assim, lá na escola 
mesmo, acho que tem gente que acha que é construtivista, mas por 
não conseguir enxergar as possibilidades que as crianças tem, a sua 
prática não é.(...) 
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Mais uma vez, agora numa perspectiva mais crítica, a professora pensa sobre 

sua prática considerando a criança como protagonista. Aquela criança que falamos 

durante a pesquisa, mais atuante e com muitas possibilidades. Mesmo assim, ainda 

refletindo sobre a própria atuação, a professora percebe que podem haver 

incoerências. 

Paulo Freire (1996, p.18) defende que, na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática. Nenhum profissional está protegido da dúvida. 

 

(...) fui aprendendo o seu papel enquanto ouvir, saber ouvir(...) 
  

O ouvir, voltado a escuta ativa e, ao mesmo tempo, reflexiva da professora N. 

foi se tornando evidente, como exemplifica sua fala a seguir 

 

(...) É nessa discussão, o porque, de você fazer o professor refletir 
sobre a sua prática, a sua ação é que forma a pessoa, que faz ela 
pensar e tentar descobrir porque ela agiu. Porque a gente age o tempo 
inteiro, a gente tem, por mais, por exemplo, eu falo que eu sou uma 
pessoa que eu não tenho teoria. Se você começar a perguntar nome, 
eu não sou uma pessoa que fica gravando, ah Delia Lerner, ah o fulano 
de tal falou… eu não sei, mas é óbvio que a minha prática é embasada 
por teoria e que eu tenho por detrás da minha prática um 
embasamento teórico. Como de todo mundo. Então, quando você põe 
pra pensar, isso que você acredita sai, emerge. Então é ali que você 
consegue fazer esse professor se formar, isso é essencial. (...) 

  

Giroux (1997, p. 163) “[...]os professores deveriam se tornar intelectuais 

transformadores se quiserem educar os estudantes para serem cidadãos ativos e 

críticos”. Continua afirmando que “é essencial o educador tornar o pedagógico mais 

político e o político mais pedagógico”. Essa nova competência pedagógica pode se 

originar na própria prática, no movimento dialético ação-reflexão-ação, no dia-a-dia da 

experiência vivida. 

(...) Eu tenho um grupo este ano que é muito difícil, que não é um 
grupo fácil. Mas que é muito prazeroso pra mim, que é muito gostoso. 
Porque eu consigo ver a nossa trajetória, do que era no início e do que 
é agora. Então eu me realizo e saber que a gente ... não no sentido, a 
gente, é fundamental na formação da criança, não apenas cognitiva, 
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mas  tô falando da formação como cidadão, como pessoa que tá no 
mundo, que pode ser respeitada, que pode respeitar o outros. Então, 
assim, a gente é exemplo. Você tá ali e pode ver que você pode ajudar, 
pode contribuir, quando você tem uma criança que é muito difícil, que 
é rotulada, ela confia em você, ela consegue perceber que você ouve, 
que você tem uma consideração(...) 

  

Neste sentido, podemos perceber a preocupação da professora sobre 

conteúdos da convivência social e interpessoal. Embora a educadora não perca o 

papel de diretividade do ensino, pois como afirma Freire (1985, p. 76), é “fato 

inconteste que a natureza do processo educativo é sempre diretiva”, ela aponta para 

uma diretividade no sentido de conduzir uma reflexão crítica com as crianças também 

sobre as relações interepessoais. 

A organização e o planejamento das experiências de aprendizagem na 

educação infantil podem ser realizados de diversas maneiras, respeitando a escolha 

docente e a pluralidade didática. O importante, é que esta estratégia promova a 

aprendizagem e um fazer pedagógico coerente com a concepção de infância adotada, 

e a Escola Viver, em relação ao que a professora foi apresentando estava bem 

coerente. 

 

(...) O professor tem que ter um olhar aguçado sobre seus alunos, ele 
tem que conhecer os seus alunos(...) 
(...) A gente não pode ficar presa a uma prática, a gente tem que saber 
que com cada criança a gente tem um jeito de chegar talvez, o que 
funciona pra um talvez não funciona pra outro(...) 

  

Ostetto (2000, p.175-200) destaca que o planejamento na educação infantil 

necessita ser dinâmico, ou seja, por meio das diferentes linguagens, formas de 

expressão e leitura de mundo, a criança vai se encantando e despertando para as 

descobertas e aprendizagens significativas. Contudo, tal dinâmica só ocorrerá se o 

professor mediante sua prática buscar constantemente ressignificar aquilo que faz, 

confrontando-se para analisar se o planejamento corresponde às expectativas e 

interesses das crianças. Segundo o depoimento da professora N.: 

 

(...) Acho que é observar, quando eu recebo o grupo, a primeira coisa 
eu vou ver o grupo mesmo. Vou observar o movimento do grupo até 
mesmo pensar no meu planejamento. Esse grupo é um grupo que 
precisa de uma movimentação, que não dá pra ficar muito tempo 
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sentado. Então assim, quando eu vou sacando o grupo vou 
percebendo o que posso pensar no meu planejamento. Que pode dar 
mais certo ou não.Tentativa e erro. É a partir desse movimento que 
você passa a acreditar um pouquinho que você começa a dar um foco 
pras crianças um olhar mais atento pras crianças. Acho que também 
adaptação ela tem esse papel que algumas crianças você consegue 
criar um vínculo rápido e outras demora mais. É respeitar um pouco 
isso e ver um que momento eu posso estar entrando. Tem uma coisa 
que não é pegar no colo, não sei como explicar isso, mas tem uma 
coisa da afetividade, do carinho, do acolhimento, porque o vínculo se 
faz por ai. Tem alguma coisa que te liga a essa criança. Você tem que 
descobrir.(...) 

  

A partir desta fala notamos que a professora tem um olhar para a criança e a 

necessidade que emerge daquele grupo. Isso é considerado em seu planejamento. 

Reafirma isso quando diz 

 

(...) vou pensar o meu planejamento, os agrupamentos que eu posso 
fazer, vou pensar até dificultar. Uma criança ansiosa, ela ficava muito 
atrás de mim, quero tablete, tablete… ok...já que esse grupo quer 
muito trabalhar com tablet eu vou pegar, mas não vai ser um tablet... 
dia do tablet... não… então esse grupo vai ter que aprender com 
questões do esperar... o seu momento... entra… no dia que a gente 
brinca de troca troca...são vários cantinhos e a gente vai ter que trocar. 
Então o que que eu estou pensando, o que planejei, planejei que ele 
vai aprender não tanto a lidar com o tablet que ele sabe melhor que a 
gente, não é a matemática e o jogo que está envolvido, mas vai 
aprender a esperar e vai aprender a parar na hora que a gente 
pediu...a controlar uma coisa do que eu tenho tudo na hora que eu 
quero ... na hora que eu desejo. E pro grupo mesmo, na hora de 
organização que você pensa né. Eles que pensaram nesse nome 
Troca troca, porque eu falo … trocou… e aí eles tinham que fazer o 
movimento de trocar (nos espaços que as diferentes propostas 
estavam colocadas) e aí ontem eles brincavam. Você vai falar trocou 
ou não vai… e como isso, uma coisa boba, dentro de um interesse do 
grupo, eu consegui ver o interesse do grupo. Planejar alguma coisa 
que eu queria trabalhar nesse grupo, que é só fazemos o que a gente 
quer...no momento que a gente quer...então a gente vai trabalhar uma 
outra coisa que é o esperar, saber respeitar a vez do outro, são coisas 
que esse grupo precisa. Até pra aprender pensando que mais pra 
frente isso é exigido..oh menos...oh sossega...oh foca… que é se 
concentrar numa coisa, então eu vi a característica do grupo, o 
interesse do grupo, e como que eu posso planejar uma atividade que 
corresponda a isso e também atenda a minha necessidade de 
planejamento do que eles precisam aprender. Então é o tempo inteiro 
e você vai afinando isso com a crianças, pra essa criança...que eu 
acho que é a grande sacada(…) 
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A professora N. foi observando e percebendo como o grupo funcionava e qual 

o interesse surgia naquela dinâmica diária. Utilizou-se da escuta para entender a 

demanda das crianças e incluiu em seu planejamento questões de atitude, como o 

esperar a vez. Se deparou com um grupo ansioso e utilizou-se da estratégia de 

trabalhar em pequenos grupos para se aproximar dos conteúdos necessários para 

que as crianças pudessem se desenvolver dentro do esperado. Legitimou os 

interesses do grupo e apoiou a aprendizagem dentro de um contexto mais dinâmico e 

significativo. 

 

(...) o fato de eu estar dando atividade para todos não significa que 
estou olhando pra todos do mesmo jeito. E nisso que temos que estar 
atentos. (...) Estou ali com 2 ou 3 mais atenta porque acho que esses 
precisam mais de mim nesse momento que eu esteja ali. Posso pensar 
que ele não vai sentar com fulano ,mas vai sentar com ciclano que vai 
ajudar. Isso está no planejamento e isso você consegue da 
observação vai influenciar o meu planejamento daquilo que eu 
percebo do grupo, vai entrar no meu planejamento. Que é o que a 
gente discute, a parceria que eu vou fazer, atividade que é mais 
propícia, ou tempo que eu vou dar pra essa atividade.(...) 

  

Desta maneira, temos um planejamento realizado pelo professor com base no 

Plano de ensino da escola, que busca evitar a construção de ações improvisadas e 

aleatórias, mas que, ao mesmo tempo, é aberto e flexível, a fim de acolher os 

imprevistos, em especial, aqueles que surgem da escuta das crianças e redirecionam 

os percursos para caminhos significativos para elas.  

Podemos concluir que:  

 

A ação docente possibilita a tradução da observação em proposição. 
É o adulto atento à importância de organizar o ambiente, provocar 
outras ações, desafiar interações. O planejamento não pode ser prévio 
e pré-determinado numa temporalidade longa. O professor pode, e 
deve, no início do ano, definir, a partir da proposta pedagógica da 
escola, da observação das crianças da turma e de suas histórias, 
metas de longo prazo, porém, o dia-a-dia é que trará elementos para 
efetivar o planejamento (BRASIL, 2009, p. 103). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa objetivou compreender como a 

professora N. da Escola “Viver” reflete sobre a sua prática docente a partir do seu 

planejamento. 

Como referenciais para a pesquisa, foram utilizados os estudos de alguns 

autores da sociologia da infância e de especialistas em educação infantil, assim como 

as publicações do Ministério da Educação e da Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo. E também, de fundamental importância, o depoimento da professora na 

forma de entrevista semi-estruturada. 

Com isso, pretendemos fomentar o diálogo com a comunidade de 

pesquisadores sobre a questão da visão da criança protagonista de sua 

aprendizagem, a reflexão da ação do professor na sua prática cotidiana e analisar o 

planejamento como instrumento do professor, considerando todas as demandas, 

paradigmas e perspectivas levantadas nesta pesquisa. 

Iniciei este trabalho com a trajetória pessoal que construí ao longo de anos na 

docência. Bagagem que já me instigava a aprofundar sobre questões da prática 

docente. E para que o estudo tomasse forma, precisei me distanciar da professora 

que sou e me colocar no papel de pesquisadora, onde atuei esses anos na elaboração 

deste trabalho. 

Olhar para os documentos oficiais, analisá-los e remetê-los à prática docente 

foi um desafio e também um grande aprendizado sobre as questões legais, históricas 

e sociais pelas quais a educação brasileira percorreu e percorre até hoje. 

O currículo, em sua definição polissêmica e sempre carregado de intenções, 

vivido em campos de luta, foi um disparador para a reflexão sobre as concepções 

escolhidas pela Escola Viver, cenário deste estudo. 

Nesta perspectiva, a atuação do professor dentro desse espaço escolar que 

é vivo, também traz fortemente a operacionalização do currículo por meio das 

estratégias pedagógicas, conteúdos escolhidos, planejamento e sua execução. 

Observamos que a prática pedagógica das professoras, da maneira que são 

pensadas, discutidas entre os pares e refletida pelos docentes, oportuniza 
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aprendizagens significativas e contextualizadas, contribuindo para a construção do 

desenvolvimento integral das crianças. 

A hipótese anunciada na introdução desta pesquisa de que, sendo o professor 

aquele que está no dia a dia com as questões do currículo em ação, ele quem poderia 

dar mais substância para o alcance dos objetivos, seria na reflexão sobre sua prática 

que ajustaria seu planejamento para atuar de maneira mais próxima dos princípios da 

escola e de como a criança poderia se desenvolver no cotidiano, parece ter sido 

ratificada no decorrer do trabalho pela fala de vários teóricos e o docente da escola 

pesquisada. 

Para Imbérnon (2005, p.43), o professor prático reflexivo aponta como 

prioridade as estratégias de pensamento, os estímulos, as percepções, tomadas de 

decisões, conhecimentos e atitudes, ou seja, faz emergir novos discursos teóricos e 

concepções, buscando ampliar a sua prática. A professora entrevistada relatou, em 

seu depoimento, o quanto sua bagagem como docente ao longo de várias 

experiências trazidas pela formação inicial, continuada e nas situações do dia a dia 

trouxeram elementos para que sua atuação e desempenho na sala de aula fosse cada 

vez mais articulado a concepção de criança e de ensino, trazidos pela escola e como 

também pela dimensão pessoal do docente. 

Ficou claro, também, que a atuação do professor é quase sempre uma 

atividade coletiva, onde os parceiros docentes, a coordenadora, os documentos, as 

reuniões pedagógicas e outras ações de formação da escola, bem como o vínculo 

com as crianças vão dando sentido a ação do professor. Uma prática pedagógica 

articulada pela teoria e prática poderá assegurar uma educação de qualidade.   

Ao retornar ao objetivo desta pesquisa quanto a refletir sobre a eficácia dos 

instrumentos de planejamento e execução do Projeto Político Pedagógico através do 

olhar e da atuação do professor, constatamos várias questões, algumas delas as 

quais analisamos. 

Constatamos que a formação continuada não é um processo fechado e 

estático, que na verdade, entremeia a ação pedagógica do docente, considerado 

mediador da ação. Planejada e articulada com vistas ao desenvolvimento integral da 

criança, considerando os aspectos sociais, afetivos e cognitivos que a escola e o 

processo de aprendizagem podem suscitar.   
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A concepção de criança como um ser protagonista de sua aprendizagem, 

detentor de desejos, de investigações latentes, com necessidades específicas e 

capacidades diversas, sujeito histórico, agentes de transformação e inseridos numa 

cultura, trouxe diretrizes mais consistentes para a prática na perspectiva do olhar e da 

escuta atenta do professor.  

O brincar e a ludicidade inserido no campo das atividades que levam a criança 

a transformar e tornar significativo a sua realidade esteve presente nas preocupações 

da escola, inclusive nas propostas pedagógicas e nos espaços que elas circulam pela 

Escola Viver. 

Para concluir, enfatizamos que a atuação docente na escola infantil é 

conduzida pela formação, saberes constituídos e em construção, capacidade de troca 

entre os pares e a coordenação, reflexões e competência, ou seja, está posto que o 

professor que reflete, troca e está em eterno processo de aprender faz com que a sua 

prática esteja sempre atrelada a uma educação mais próxima dos interesses da 

criança, considerando-a no planejamento, com a finalidade de organizar situações de 

aprendizagem contextualizadas e reais. 

Por fim, espero que esta dissertação contribua para o olhar e a escuta sobre 

a formação docente e sua atuação na escola, que não deve estar destacada da 

sociedade, mas sim, inserida nela em seu papel primordial: o de transformação. 
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APÊNDICE A 

 

 

Roteiro da entrevista semi estruturada que caracteriza o depoimento: 

 

1- Faça um relato detalhado e circunstanciado de sua atuação docente. 

 

2- Ao seu ver, no que sua performance se constitui em uma prática docente. 
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APÊNDICE B 

 

Transcrição da entrevista 

A: Pesquisadora Adriana 

B: Professora N 

 A: N., conta pra mim, faz um ... um relato detalhado da sua atuação docente. 

B: Como eu começo? 

A: Conta um pouco da sua trajetória 

B: Da minha trajetória? 

A: Isso 

B: Eu acho que é legal falar assim, ahn...eu nunca pensei em ser professora, então 

nunca foi a minha...eu nunca sonhei em ser professora, nem mesmo brinquei de 

professora, nem lembro disso. Eu sempre quis ser psicóloga, então isso muito cedo 

eu defini. Eu decidi que eu ia ser psicóloga pra trabalhar com criança, mas com 

crianças com deficiências mentais. E muito cedo isso, adolescente eu tinha clareza 

disso. Aí fui firme nessa idéia até o final do fundamental quando a minha irmã entrou 

na faculdade. Entrou na Paulista de Medicina e aí eu conheci uma amiga dela que 

fazia fono e eu não conhecia esse curso, não conhecia, tal. E ela começou. Ela vinha 

muito na minha casa e ela falava muito sobre isso, e ela falava do trabalho com criança 

que ia montando um caderno, lembro disso e eu fui me encantando, eu falei nossa 

isso tem a ver comigo, é o que eu quero. E aí eu mudei radicalmente, eu falei quero 

fazer Fono, e quero fazer Fono na Paulista de Medicina, não quero na PUC, não quero 

na USP, eu quero na Paulista. 

Só que eu só queria e não me apliquei para tanto ... risos...  

A: Era só um desejo? 

B: Isso, era só um desejo. Então entrava, cheguei a entrar 2 vezes na 2ª fase. Fiz 

teste de aptidão, mas não passava. E aí quando eu fui prestar na última vez, assim, 

era isso, eu não prestava outras faculdades. Só fazia Fuvest e aí uma pessoa falou, 

não você vai perder mais um ano fazendo cursinho? Na PUC tem um curso que é um 

curso que tem haver que é EDAC que você trabalha com crianças deficientes auditivas 

e que é meio Fono, tem a ver com Fono e tal. 

A: Mas era graduação? 
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B: É, é. Aí eu peguei e falei assim, ah gostei, como eu nunca, não ia prestar mesmo 

PUC, Fono na PUC, falei ah vou prestar EDAC Pedagogia para deficientes da áudio 

comunicação, era o nome do curso. Aí eu prestei, entrei e aí eu falei, putz, vamos ver. 

E aí comecei e a PUC tem uma coisa muito legal, não tem mais, mas tinha uma coisa 

muito legal que o 1º ano era o 1º ano básico, então quando eu entrei fiquei sabendo, 

então na realidade eu tinha 5 matérias básicas, que era a tarde inteira e 3 específicas 

que era 1 hora, 1 hora e meia. E ... tinha uma sala com muita gente de vários cursos 

e dentre eu tinha uma amiga que fazia Fono na PUC. E gente conversava muito 

porque eu descobri que no final do ano eu podia fazer uma reopção, todo mundo podia 

fazer uma reopção de carreira, eu podia mudar de curso. Falei, no final do ano eu 

mudo pra Fono, que é o que eu quero, tal, e conversava muito com essa amiga e ela 

começou a me contar e isso é o legal, né? Eu acho que eles pensaram em tudo, 

porque você tem uma amostra  que você vai escolher, mas você tem a opção ainda 

de mudar e você tem relação com pessoas de outro curso ... 

A: Outras áreas 

B: Outras áreas, então era muito interessante e aí ela começou a me falar e eu tenho 

claro assim, muito louco, teve um dia que eu falei, não é isso que eu quero, eu lembro 

que eu falava assim pra ela, isso é clínico, como você vai conhecer uma criança 

ficando 1 hora 1 vez por semana. Então, se tiver que escolher prefiro ser professora 

que eu vou estar com essa criança todos os dias e vou conhecer essa criança. É louco 

porque eu nunca, eu nunca pensei em criança desse jeito, mas isso foi a minha 

conclusão. Só que no final eu falei, vamos, eu tinha uma amiga que também queria 

mudar, então o que que a gente vai fazer ver o tem, e tal, mas a gente não descobriu 

nada que nos interessasse dentro, que a gente pudesse fazer a mudança, e a gente 

continuou e eu continuei fazendo. E esse curso, era muito engraçado porque, na 

época tinha uma briga interna, que o pessoal de Pedagogia brigava porque esse curso 

não, ele deixava de dar muitas matérias de Pedagogia, a gente já começava a ter 

matérias de fono no 1º ano e no 2º ano. 

A: Mas ele tinha o nome Pedagogia? 

B: Pedagogia para Deficientes de Áudio Comunicação conhecido como EDAC. 

A: Ah, certo. 

B: Educação de Deficientes da Áudio Comunicação. 
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A: Ah 

B: E então eu tinha muitas matérias, já começava no 2º ano com matéria, eu começa 

a estudar no 2º ano lá na DERDIC, que era, que era 

A: No Ibirapuera 

B: No Ibirapuera, então eles questionavam, porque pra gente poder começar, a gente 

começava perdendo algumas matérias de Pedagogia e eles brigavam falando Isso é 

uma especialização, tem que acontecer no final do curso e não junto com o curso. E 

o pessoal de Fono também não gostava porque a gente tinha matéria de Fono e isso 

elas achavam que era de Fono e não nossa. 

A: Risos. 

B: E o pessoal que criou esse curso, que era quem dava aula pra gente, defendia. 

Então eu lembro que eu participava sempre das discussões, eu ia nas reuniões que 

tinham, tinha reunião de Pedagogia eu ia, tinha reunião de Fono eu ia, e eu não 

conseguia me definir quem é que estava certo. No final, depois que eu me formei eu 

falei, sabe que estava certo quem disse que esse curso não podia existir do jeito que 

existia. Acho que era uma especialização e tinha que ser, porque eu deixei de ter 

matérias da Pedagogia e também não sou uma Fono. 

A: Hum 

B: Então assim, fica no meio do caminho. Mas aí fiz, me formei, Ahhhh, tinha uma fala 

muito constante que é 

A: Só um minutinho (Pesquisadora) Desculpe. 

B: Imagina, tinha uma fala assim minha, que era muito presente que eu falava assim, 

é ... eu só terminei pedagogia porque eu não fiz magistério.  

A: hanhan 

B: Porque se eu fizesse magistério eu faria esse curso  

A: Da pedagogia 

B: Da pedagogia, porque eu achava, o que me encantava era a PUC, então acho que 

a PUC ela foi fundamental, eu acho que ela tinha uma coisa assim, a gente nunca 

teve livros, a gente nunca discutiu um tema só sob um ponto de vista, todos os temas 

era, tinha mais de um, dois, três, era sempre o mesmo movimento, então leia três 

concepções diferentes, discuta, então, tanto que quando eu saí da PUC eu queria 

qualquer coisa menos roda de discussão  
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A: Ahaha...risos 

B: Porque foi intenso, mas assim, eu tinha uma coisa que é minha, óbvio, ter um olhar 

crítico pras coisas, tal e acho que a PUC foi aprimorando esse negócio, não confie na 

primeira opinião, queira saber tudo, não , não opinião, mas queira saber mais, né, e 

eu acho que a PUC foi me ensinando, foi me dando isso, então a PUC em si era muito 

legal e eu me encantei, eu gostava, mas o curso em si eu falei, nada. Mas aí eu me 

formei e falei eu preciso  

A: Quantos anos foi N, você lembra? 

B: 4 anos 

A: 4 anos mesmo? Uma graduação 

B: Uma graduação normal, é uma faculdade de pedagogia. E aí eu me formei aí eu 

falei vou procurar emprego, eu fiz toda a faculdade trabalhando em  banco, então eu 

nunca entrei numa sala de aula, eu nunca dei aula, então eu nunca, não conhecia isso 

que é uma coisa que hoje eu analiso, eu falo assim, é... o curso seria diferente se eu 

trabalhasse.  

A: Por que você acha? 

B: Porque eu acho que ia entender, eu teria questões, eu teria mais clareza daquelas 

coisas das discussões que tinham lá, que pra mim ficava em branco, eu não sei do 

que ela tá falando, né? O que que é isso que ela diz? Então eu acho assim  até 

pensando nas meninas como auxiliares, elas não tem noção como trabalhar numa 

escola é importante, o quanto isso pode contribuir pra formação delas já né. Porque 

eu tenho um ponto de vista sobre formação muito claro, então pra mim era tudo uma 

coisa ok, quando o assunto era mais do meu interesse, legal, mas eu não tinha muito 

que concepção seguir, o que que você pensa, era muito vago, né. E aí eu falei, tudo 

bem, me formei, no último ano, no 2º semestre eu deixei o banco, fui trabalhar numa 

escola, mas fui trabalhar não como professora , mas na gráfica montando apostila, 

fazendo isso, e ... aí quando acabou o ano falei, agora preciso procurar emprego. E 

aí eu entrei num dilema porque comecei a procurar emprego perto da minha casa e 

quando eu ia nas escolas pequenas tal, eles não me pegavam porque eu tinha 

pedagogia, então eles não podiam pagar uma professora de pedagoga 

A: Por causa do piso salarial? 
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B: E porque na época você pegava magistério, né. Você podia ser professora de 

magistério. E quando ia pra escola grande eu não pegava porque eu não tinha 

magistério. Então eu tinha uma amiga que levou pro Salesiano  e ela falou, olha N. eu 

tenho vaga, seu currículo tem tudo, você fez PUC, querendo ou não é bom, mas você 

não tem magistério e sem magistério você não consegue.  

A: Nossa, inviabilizou. 

B: É e aí, eu fiquei 8 meses procurando, não achava, eu meio que fiquei muito mal, aí 

eu falei, sabe de uma coisa, eu não posso ficar sem emprego, eu sei trabalhar em 

escritório, então vou procurar nisso. E comecei a procurar emprego e comecei a fazer 

um teste pra entrar no Credicard que estava começando a crescer. E nessa época 

uma amiga minha me ligou que estudou comigo e falou N. tá tendo seleção de 

professores na creche da USP. Leva seu currículo. No outro dia eu levei o meu 

currículo e na mesma semana, eu acho, eles me chamaram pra uma seleção, com 

muita gente, era foi manhã e à tarde, tinham dois grupos de manhã e à tarde com 

muita gente e aí foi muito engraçado foi acho que foi o 1º insight porque assim toda a 

primeira parte da seleção era uma dinâmica de situações, então, o que você faria se 

acontecesse isso e isso com a criança 

A: Situações de sala de aula 

B: De sala de aula com criança, tal e eu lembro que eu ficava muito pelo senso comum 

assim, eu, eu N. faria isso, não conseguia recorrer a nada que eu tinha aprendido, eu 

N. faria isso. E teve uma situação que todo mundo ...  uma coisa onde a criança, 

começou aquele papo que você tem que respeitar a vontade da criança, começou 

bem naquela época 

A: Você sabe o ano? 

B: 87, eu acho. 87, 88, por aí. Aí eu peguei e falei assim, nossa ...ahmmm... tinha uma 

questão que era a criança fez cocô na fralda e ela não quer deixar trocar, o que que 

você faz e todo mundo falava, não, eu vou conversar com ela, eu vou explicar, mas aí 

a Denise que era a psicóloga falava: ela não deixou, você conversou mas ela não 

deixa você trocar. Não vou dar um tempinho, vou deixar ela brincar e depois eu pego, 

e ficou um tempo nisso e, não sei, me deu  5 minutos e falei, eu era muito tímida, por 

isso eu nunca escolheria ser professora, porque eu não gosto de falar em público, falei 
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aquilo foi me incomodando e falei, gente, eu pegava essa criança e trocava e tirava 

essa fralda, aí todo mundo voou em cima de mim, falei nossa falei uma besteira 

A: Risos 

B: Falei, não tô falando que vou fazer desse jeito que eu falei ... risos ... eu vou 

conversar com a criança, preciso tirar você tá com a fralda suja, mas eu vou tirar não 

vou deixar essa criança porque, o que eu pensava, imagina uma criança com cocô 

sentada, descendo, falei, não vou deixar. E aí eu percebi que a psicóloga deu uma 

risadinha e jogou outra pergunta. Aí eu falei, ah aí tem coisa, aí eu fui selecionada e 

comecei a trabalhar e comecei a trabalhar sem nunca ter trabalhado e aí a USP, pra 

mim, a creche da USP, ela me formou. Então acho que a PUC me fez ser uma 

pessoa mais crítica, uma pessoa  mais pensante, a USP me levou pra ser 

professora, me formou enquanto professora. E aí foi um monte de situações que 

eu acho que foram, que eu tive sorte, né. Então eu entrei na USP no momento x, que 

começou a formar um grupo de pessoas novas, aha e as crianças ficavam o dia inteiro 

e tinham professores, então eu trabalhava de manhã, essas mesmas crianças tinham 

outros professores a tarde e a gente descobriu, no módulo que eu trabalhava, uma 

vez conversando com um cara que trabalhava a tarde, que era o Léo e tal, a foi 

percebendo que a gente agia do mesmo jeito. A gente tinha o mesmo olhar sobre a 

criança, então a gente mesmo ficou espantado, caiu né, eu trabalhava no mesmo 

berçário, era menor, eram as crianças pequenas, então ah caiu a cadeira, eu falava 

eu peço pra ela pegar, olha lá você derrubou a cadeira, pega sua cadeira, tal, e ele 

falava, ué eu também faço isso, então a gente começou a perceber, o jeito era 

diferente mas as condutas que a gente tinha eram muito parecidas. 

A: Mas eram condutas que você trazia da sua formação da PUC ou não? Ou da sua 

formação como professora da creche? 

B: Eu não tinha, estava começando na creche. Eu acho que é uma formação, que aí 

que eu acredito, concepção de vida, visão de vida, acho que, sem ainda estar 

ciente disso, a gente respeitava aquele ser pequeno e achava que ele tinha 

condições de fazer isso. Então eu lembro que algumas pessoas ficavam: ah, mas 

eles são muito pequenininhos, vocês precisam fazer  ... e a gente falava, não. Ah vai 

ter uma festa, o berçário não vai, porque são muito pequenos, não eles podem, eles 

vão pegar algumas coisas, então a gente tinha uma postura assim de acreditar nisso. 



 
 

91 

 

Então a gente falava assim, sem ter essa clareza, a gente não sabia que a gente 

acreditava que a criança podia, mas a gente agia como, dessa forma, né. E um 

pessoal muito, muito, não toda a creche, mas um grupo, né  vai se formando. Eu acho 

que nunca você cresce junto, você sempre, cada um tem seu momento, né. Mas 

formou um grupinho de educadores que estavam muito afim e que levavam muito a 

sério aquilo que estava fazendo e aí nós tivemos uma outra coisa que acrescentou. 

Entrou uma coordenadora nova, que era a Rosana e ela vinha pra defender um 

mestrado, ela ia fazer um mestrado onde ela ia defender a tese de a Formação dos 

Professores, a Coordenadora como Formadora de Professores. E aí ela entrou, foi ela 

que me apresentou, que apresentou pra gente o construtivismo e começou, e acho 

que o mais importante do que, ela entrou, ela apresentou o construtivismo como uma 

coisa, como a alfabetização, o trabalho de alfabetização na visão construtivista, as 

hipóteses e tal, que eu não conhecia e que, se a PUC me apresentou, pode até ter 

me apresentado, eu por não ter nenhuma relação com a escola não fiz relação, então 

A: Naquele momento. 

B: Naquele momento, eu fui fazer quando eu estava lá. E aí eu falei, nossa que 

bárbaro, então tudo aquilo que eles riscavam, eu lembrei da minha infância, era 

hipótese, eu pensando e não fui considerada e tal. Só que eu acho que a coisa é muito 

maior que isso, e eu acho que a Rosana teve essa noção de ver que é maior, de 

acreditar nos professores, de ouvir a opinião, então a creche passou a funcionar de 

um jeito, de ter uma organização como a gente quer organização da sala de aula para 

uma criança dentro da visão construtivista. De ouvir, de trazer o que o outro sabe, 

como que a gente vai mudar, não tomar decisões autoritárias, de vir junto. Tanto 

que a gente tinha assim, uma vez por mês, formação de professores e aí o nosso 

grupo de educadores, nós fizemos um movimento que nós precisávamos ter um 

momento que era só nosso, para discutir questões sem a direção e sem coordenação. 

Que era, que a gente ia, e era aí que reunia toda a creche, pessoal de apoio, que era 

o pessoal da limpeza, da cozinha e aí quais eram as questões que a gente quer levar, 

era uma coisa muito orgânica, muito viva, né 

A: Vocês tinham momentos só dos professores? 

B: Só dos professores, dos funcionários menos direção e coordenação. 

A: E quem organizava isso? 
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B: Nós, a gente que pediu, então uma vez por mês a gente tinha uma formação que 

eram dias sem crianças, então era dia de formação, de fazer troca, de estudar, enfim, 

porque era um tipo de um planejamento, né. Um dia com a coordenação e todos por 

a gente trabalhava em períodos, né, tinha o pessoal da manhã e o pessoal da tarde, 

era um momento que todo o pessoal se reunia, e no final a gente tinha uma que era 

só nós, só nós funcionários. Aí a gente discutia, pessoal da cozinha falava, nós 

estamos em boas condições de trabalho ou então era discussão nossa. Então eu acho 

que isso ia fazendo ...  ia  formando realmente um organismo vivo, que todo mundo é 

educador, que todo mundo faz parte, que todo mundo tá junto nas decisões 

A: As questões são de todos 

B: As questões são de todos, então você começa a sentir que você faz parte daquele, 

de pertencimento, né, opa isso também é meu, eu também tenho voz. E foi uma luta 

nossa, e quando a gente vinha com reivindicações a gente brigava muito. Eu acho 

que isso foi uma coisa muito legal e a outra coisa é que, isso que eu acredito, pra mim 

isso eu acredito muito, nossa formação enquanto professor ela se dá na prática, 

você está entendendo? Então assim, a formação no trabalho, ela é fundamental. Cê 

tá entendendo, assim, eu acho até pesando, agora, na concepção construtivista, é 

assim que a gente faz com as crianças. Ela lida com o objeto do conhecimento e em 

cima de como ela lida com o objeto a gente vai e foi assim que a gente foi aprendendo. 

Então a gente sentava, eu lembro que foi com o meu primeiro grupo do módulo 2, 

então assim, a creche foi andando em tempos diferentes. Então a Rosan foi 

percebendo, esse grupo tá muito legal com a questão de ateliê, que eram os 

cantinhos, então a gente lia muitas coisas, tinha teoria, discutíamos como a gente 

poderia por essa teoria em prática, a gente ia e durante 1 semana a gente colocava 

aquilo que a gente tinha pensado, planejado e discutido, então era só pessoal da 

manhã. E na outra semana, e aí, olha isso deu certo, isso valeu, isso bateu com o que 

gente discutiu, isso não valeu, isso não deu, e a gente ia reformulando. Precisamos 

entender melhor porque isso funciona assim, e é assim que eu funciono. 

A: Isso com o grupo todo, não era só com os professores. 

B: Não, ia mudando. Por exemplo, esse grupo que estava estudando ateliê era o grupo 

só da manhã do módulo 2, então eram 5 pessoas. Nós, então a gente tinha pelo 

menos uma vez por semana uma reunião com a coordenação, então nesse momento 
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a gente discutia ateliê. Então a gente debatia sobre e a gente foi investindo e assim 

que a gente foi aprendendo. Conforme você vai mudando, você vai mudando de grupo 

fui aprendendo tudo o que eu sei, as hipóteses, qual a importância da leitura, 

importância da escrita,  tararan, fui aprendendo dessa forma, né, olha como vocês 

fazem, e fui aprendendo na prática. Isso, pra mim, é batata. E, aí eu fiquei, estava até 

comentando com você, no final a escola começou, a creche começou a mudar e ela 

foi mudando, tomando decisões sem passar pela gente, por nós, né. E aí, eu, eu 

lembro que eu chamei, eu falava muito, eu, a gente assim, agora eu sou muito 

tranquila, perto do que a gente era, a gente era muito ativo, né. Era um grupo que, 

isso é nosso, isso nos pertence, a gente quer o melhor, então a gente tinha e o Léo 

era uma pessoa, é uma pessoa fabulosa. Eu aprendi muito com ele, então a gente era 

muito e aí eu lembro que eu entrei, eu batia muito na porta da Rosana, ela tinha 

tomado uma decisão que eu não concordava que eram as reuniões dos pais no 

sábado  e eu não concordei e as pessoas não falavam, e eu fui e eu falei eu não 

concordo, você não me convenceu. Todos os argumentos que você deu não me 

convenceram, aí ela pegou e falou assim: Você não entendeu, N., vou te falar uma 

coisa, mas vou falar pra você, a creche está mudando, agora nem tudo vocês vão 

poder tomar decisões. Risos. Nisso eu não acredito, aí eu peguei, eu falei isso não 

acredito e vou continuar brigando, eu não aceito, enfim.  Mas aí, eu fiquei 10 anos na 

creche e achei que estava na hora de mudar. O que incomodava, talvez, assim, é que 

a gente não tinha muita clareza do quanto eles sabiam de investimento na gente. Cê 

tá entendendo? Assim, então, olha. Quando eu pedi a conta, foi muito louco porque, 

eu pedi e aí a Rosana veio falar comigo. Ela falou, não sai porque eu tenho muitos 

planos para você. Você vai ser professora referência do PROFA, já defini que é você 

e você, eu vou dividir a creche e ... subcoordenações, coordenadoras responsáveis 

por áreas e eu queria que você fosse a coordenadora de língua portuguesa e tal. E aí 

eu disse, infelizmente eu acho que a creche demorou muito pra me mostrar isso. Então 

agora não dá. E eu saí porque tinha entrado na Projeto e fui pra projeto. 

Quando cheguei na Projeto, assim, eu percebi que a Projeto ainda não, eu tinha 

caminhado mais nas questões da creche, eu tinha caminhado mais do que a Projeto. 

A ainda estava começando naquilo que eu já tinha trabalhado muito na USP. 

A: Como você chegou na Projeto, mandou currículo?  
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B: Eu mandei um currículo, assim a gente brincava muito que a gente estava no limbo, 

que a gente precisava mudar, aí uma professora me encheu, você tem que mandar 

currículo. Se eu tiver que mandar currículo vou mandar perto da minha casa, 

trabalhava muito longe. Aí deixei currículo na Projeto e na mesma semana eles me 

chamaram. E deixei na UNIEPRE. Estava fazendo seleção pela UNIEPRE e aí fui 

chamada pra educação infantil da UNIEPRE, disseram que fui contratada para o 1º 

ano, mas elas tinham uma dúvida, uma questãozinha que elas queriam esclarecer. 

Falei, qual né, estava com a diretora e uma coordenadora, e ela disse, é que você 

vem de creche. E, não sei se você sabe que escola particular é muito diferente de 

creche. E você sabe que as exigências dos pais de creche de escola são diferentes 

das exigências de pais de creche. Aí quando ouvi aquilo eu falei: Desculpa, eu trabalho 

com criança e crianças para mim, elas as mesmas, em qualquer lugar. O que eu tiver 

que falar pra um pai de creche eu vou falar proum pai de escola particular, Pra mim 

não existe essa diferença. Achei que era uma coisa bem preconceituosa e que não 

me interessava. Se tá esperando que eu vou passar a mão, né, era bem uma coisa 

puxar saco de pai e eu tô fora. E aí realmente ela não se encantou comigo e nem eu 

com ela e aí ela desistiu.  

A projeto me chamou e decidi ir de supetão. Saí da USP 

Podia ficar desesperada, putz saí de um lugar que eu já estava muito ano luz, que a 

gente já trabalhava com isso, que eu acreditava, para um lugar que ia começar uma 

discussão sobre construtivismo, sobre ...sabe, não sei, mas não foi isso. A coisa do 

novo que é muito boa, coisa de você se descobrir. Então na USP eu tinha meu lugar 

assegurado, então todo mundo sabia que eu era a N., todo mundo sabia como lidar 

comigo, todo mundo sabia quem era essa professora e eu cheguei num lugar que 

ninguém sabia quem eu era. Que ninguém sabia como e aí eu entrei e logo quando 

eu entrei eu tive uma situação muito difícil, que foi assim. Eu peguei uma sala que 

tinha uma assessora de matemática  que era uma deusa, todo tinha medo e ela tinha 

uma filha que era aluna da Maria Ines e aí eu peguei o G4 e aí ela pediu que a menina 

dela que demorou muito pra tirar a fralda, ficasse no mesmo grupo da Maria Ines que 

a Maria Ines ia ser professora de G4. Eu e ela e ela falou deixa minha filha, o grupo, 

de novo com a Maria Ines. E tinha uma orientadora que era a Valéria, na última hora 

que falou, não. Aqui nessa escola a professora não pega o mesmo grupo, porque ela 
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vai pegar? Só por causa da filha da assessora? Não, ela não vai pegar. E esse grupo 

via ser da N. E passou a ser meu e ela só descobriu no dia da reunião e uma reunião 

muito enrolada, que ninguém falava e eu, o que vocês querem que eu fale,  discutir o 

que, tenho que preparar minha pauta. Não, não tem que discutir nada, é só uma 

apresentação, é um desfile de moda, você não tem que falar nada. E eu fiquei o tempo 

inteiro, a manhã inteira falando, gente  o que  que é, eu me preparo, eu faço pauta, eu 

penso na reunião. Não, relaxa. Chama seu nome e você vai. Uns 20 minutos antes, é 

o seguinte, elas vão falar rapidinho depois cada um pega seu grupo de pais. Falei, 

espera, não entendi. Aí fiquei muito brava, não não é pra falar nada, você só bate um 

papo e tal e aí eu quando eu peguei o grupo de pais a assessora estava furiosa, ela 

se juntou com mais dois pais e começaram a me questionar e me questionar e 

questionar, então ficou um grupinho de pais querendo me conhecer e  três pessoas 

me provocando o tempo inteiro e aí eu, uma hora chegou no fim e fiquei muito brava, 

peguei e falei olha, é o seguinte, você não pode falar de mim, de mim você não pode 

falar porque você não me conhece e da minha prática vocês também não podem falar 

porque vocês também não conhecem. Então, o que está aqui em questão é a minha 

prática como professora. Eu só vou poder ouvir vocês depois de um tempo, agora eu 

não ouço. Porque vocês não sabem quem eu sou. Não sou uma pessoa que está 

chegando do nada, estou dizendo que já sou professora há 10 anos, então aí discuti 

e tal, saí muito brava e essa mulher escreveu uma carta reclamando que não queria, 

fez um auê. E eu fiquei com essa filha, aí eu falei, a única coisa que eu  preciso é não 

transferir isso pra criança. E aí foi muito legal, foi um ponto, um marco na minha 

profissão, porque assim, ali eu percebi que eu era professora, assim foi quando 

eu percebi. N, você é uma professora. Eu fui extremamente profissional, eu 

consegui separar uma coisa da outra, eu me senti bastante segura, de discutir e falar 

espera, e aí eu falei putz. Só de perceber isso, eu nunca ia descobrir se eu continuasse 

na creche, que já estava meu lugar estabelecido, então pra mim foi um ganho. Eu sou 

professora. Foi ali que eu consegui descobrir que eu era professora. 

E meio ano, na reunião, tinha a mãe controlada, super feliz. E ela pediu desculpa, e 

disse que ela foi extremamamente importante pra mim. Seus questionamentos me 

fizeram descobrir quem eu sou, profissionalmente. Então, pra mim, foi importantíssimo 

o que você fez. Não ela não conseguiu lidar com umas coisas dela, mas tudo bem.  
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A: Mas fez você retomar  

B: Ter a segurança, saber quem realmente que eu sou. Porque foi uma briga de 

segurança, todo mundo tinha medo. Eu saí da reunião e todo mundo estava acabado, 

porque ela estava brava. E eu banquei. Banquei até o final. A outra coordenadora 

vinha falar comigo que eu não sorria pra mãe, e eu falava que ela tinha que achar que 

eu trabalhava bem com a filha dela.  

A: E ela ficou satisfeita? 

B: Super, mudou. Aí a primeira reunião que eu fiz falei, vocês foram muito sacanas, 

eu tinha que falar de nome próprio e matemática. E aí falar com a assessora de 

matemática sobre matemática. E eu fiz a reunião e ela falou no final que foi muito 

legal, que eu tinha entendido. Então enfim, acho que foi um marco importante. Aí logo 

em seguida entrou a Débora Rana que é outra coordenadora, que eu acho que tem 

um papel extremamente fundamental também, porque ela veio complementar aquilo 

que eu tinha começado na creche. Então ela veio falar, opa, você já sabe, tem um 

monte de informações e veio com o mesmo tipo de proposta da formação em serviço. 

E com a Débora Rana fui refinando o que sabia. Com a Rosana, na creche, a gente 

aprendeu a base, com a Débora eu fui refinando, acho que, essa é uma opinião muito 

particular minha. Eu acho que assim, quando a gente pensa numa concepção sobre 

o olhar sobre a criança, às vezes eu fico analisando, eu falo assim, lá na escola 

mesmo, acho que tem gente que acha que é construtivista, mas por não conseguir 

enxergar as possibilidades que as crianças têm, a sua prática não é. Então às vezes 

você tá, parece que é, mas não é. Eu acho que isso é um pouco seu, às vezes eu fico 

pensando, se eu tivesse entrado no Salesiano ao invés da USP, quem eu seria hoje 

como professora? Porque a minha formação em serviço, ela me formou. Tenho isso 

muito claro. Não foi a faculdade.  

A: Não foi a formação inicial. 

B: Foi ali. E acho que é quase com todas as profissões da vida. Você é formado 

quando você vai pro trabalho. Aí você se lança. Então eu tive parceiros que me 

instigaram, eu tive parceiros que me serviram como modelos, eu tive um grupo 

heterogêneo que eu acho que pouquíssimos lugares tem pra trabalhar de criança. A 

creche da USP era uma creche atípica. O filho do Ives (Ives de Lataille) junto com o 

filho da mocinha da limpeza que mora em San Remo, na favela. Ambiente 
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extremamente rico. De pessoas que foram me formando. Uma super coordenadora, 

então assim, que estava muito afim também. Então era um grupo que estava muito. 

Foi aos poucos e tem gente que ficou. 

A Débora entrou e fui aprendendo o seu papel enquanto ouvir, saber ouvir, então 

assim, eu via isso, eu aprendi porque aí eu fui convidada pra ser assistente de 

coordenação com a Débora. 

A: Quanto tempo depois, assim? 

B: Não, nem um ano. Assim, até foi uma situação bastante engraçada, que eu falo 

assim, porque eu era a mais nova da escola, os professores ficavam muito tempo na 

Projeto. Eu era a professora mais nova e ela me convidou e tirou uma professora muito 

antiga lá que era a Cris. E ninguém se revoltou. Lembro da Débora Naso falar, tinha 

que ser você. Tinha um reconhecimento desse grupo que talvez na creche eu não 

teria. Teria mais rivalidade. Então era um grupo de professores muito maduro na 

Projeto. E aí trabalhar com a Débora foi me mostrando isso, né. A escuta, que às 

vezes, você não sei se a palavra é ensinar, as vezes você, age melhor quando você 

pega aquilo, acho que isso é um grande aprendizado. Quando você pega a prática 

para discutir a prática. É assim que a pessoa aprende. Por exemplo, aquele 

desenhinho que ela fez na porta não tá legal, tira. Não, vamos discutir porque que 

esse desenhinho, porque você fez essa proposta para as crianças, o que que tem por 

trás, e aí você discute. Não, tira porque não ficou legal. Isso não tem a ver com a 

escola. Não, vamos discutir. É nessa discussão, o porquê, de você fazer o 

professor refletir sobre a sua prática, a sua ação é que forma a pessoa, que faz 

ela pensar e tentar descobrir porque ela agiu. Porque a gente age o tempo inteiro, a 

gente tem, por mais, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa que eu não tenho 

teoria. Se você começar a perguntar nome, eu não sou uma pessoa que fica gravando, 

ah Delia Lerner, ah o fulano de tal falou… eu não sei, mas é óbvio que a minha prática 

é embasada por teoria e que eu tenho por detrás da minha prática um embasamento 

teórico. Como de todo mundo. Então, quando você põe pra pensar, isso que você 

acredita sai, emerge. Então é ali que você consegue fazer esse professor se formar, 

isso é essencial.  

Então acho que isso foi o meu caminhar e muito claro pra mim, que eu acho que é 

uma coisa que eu preciso pensar muito agora, eu tenho um prazer na sala de aula 
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muito grande. E eu sou professora mesmo, eu acho que, eu relutei quando a Débora 

me chamou, não era uma coisa que eu gostava, mas eu trabalhei um tempo com as 

auxiliares e foi legal eu também fazer isso, poder trabalhar, ver que eu podia fazer 

com adultos um pouco do que eu fazia com as crianças. De ouvir, de tentar discutir o 

porquê, de trazer. Então assim, eu fui aprendendo coisas que eu fazia com as crianças 

e que eu podia fazer com os adultos. Mas assim, o meu grande barato é a sala de 

aula. Então, tanto que quando eu voltei pra sala de aula, eu não me senti rebaixada, 

ou perdi um cargo. Porque o meu prazer, o que eu sei fazer, então eu brincava com a 

Débora, eu estou assistente de coordenação, eu sou professora. São duas coisas 

diferentes pra mim. Na sala de aula eu sou professora e é ali que eu me realizo. Então 

às vezes o clima não está bom, o ambiente não tá legal, mas se eu tô bem com o 

meu grupo, se a coisa tá andando, se eu acho que tá tendo coisas legais pra 

discutir, se a gente tá descobrindo coisas, que é um grupo que eu tô vendo que 

está avançando, que saiu da onde eu recebi, então eu recebi de um jeito e ele  tá 

de outro, de um jeito legal, então eu falo, nossa, eu tô feliz.       

Eu tenho um grupo este ano que é muito difícil, que não é um grupo fácil. Mas que é 

muito prazeroso pra mim, que é muito gostoso. Porque eu consigo ver a nossa 

trajetória, do que era no início e do que é agora. Então eu me realizo e saber que a 

gente não no sentido, a gente, é fundamental na formação da criança, não apenas 

cognitiva, mas  tô falando da formação como cidadão, como pessoa que tá no mundo, 

que pode ser respeitada, que pode respeitar o outros. Então, assim, a gente é 

exemplo. Você tá ali e pode ver que você pode ajudar, pode contribuir, quando você 

tem uma criança que é muito difícil, que é rotulada, ela confia em você, ela consegue 

perceber que você ouve, que você tem uma consideração. isso pra mim é 

extremamente gratificante. Eu vejo que ela me olha diferente, eu vejo que consegui 

atingi-la. E isso na creche foi muito legal, porque quando lançou o orkut eu não 

entrava, aí um dia alguém falou assim, tinha uma monte de mensagem pra mim. Eram 

moços e então aquilo teve uma importância. A creche, isso fica muito evidente, porque 

as crianças ficam o dia inteiro e a gente realmente pegava aquelas crianças com 4 

meses e  só saia da escola com 6, 7 anos. então a gente viu crianças se transformarem 

pela nossa ação. A gente tinha uma clareza do nosso papel, que na escola particular 

isso é mais difícil. Tem uma resistência maior dos pais, você tem uma briga constante 
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com os pais, as os próprios pais não te reconhecem nesse lugar, e na creche isso é 

muito mais...você tinha que fazer o papel inverso. As pessoas vinha, muito obrigada, 

e você...não, não tem muito obrigada, essa é a minha profissão, essa é a minha 

função. Isso a gente conseguia ver. Na escola particular isso é mais difícil, mais diluído 

A: Porque que você acha que não aparece tanto? 

B: Eu acho que é, sem dúvida nenhuma tem. Mas, sem dúvida, você não fica tanto 

com essas crianças. A sua ação era maior que a dos pais. Tinham crianças que tinham 

uma vida muito difícil.  

Essa nova família, dentro de prédio, filhos únicos, sem amigos, então ter a 

possibilidade de estar com outras crianças, de não ter tudo prontamente atendido, de 

ter que lidar com essas situações que no dia dela não tá.  

A: Isso é aprendizagem também 

B: Sim, muito importante. Então às vezes você olha a criança, que você vai fazer 

atendimento com os pais e fala, não vou nem falar das questões cognitivas, se ele 

aprendeu as letras e ele sabe escrever o nome. nossa questão aqui é outra, é atitude, 

é de, ele tem que aprender a viver, a se relacionar com os outros, né. Enfim, que é 

também papel da escola, principalmente da educação infantil, tem a ver com essa 

interação, com essa socialização. Eu acho que principalmente é ali que inicia, 

principalmente hoje em dia , que essas crianças não tem uma vida social tão grande 

fora da escola. É na escola que vem a diversidade, que vem a diferença. Então eu 

acho que é isso.  

A: Quando você fala da sua descoberta e da formação, que você se viu profissional, 

professora, o que que marcou esse seu ser professor naquele momento e até hoje. O 

que que te marca? 

B: Como assim? 

A: Se te perguntar, o que que é ser professor, N.  

B: Nunca pensei 

A: Você me falou, que o que te marcou, a descoberta 

B: Acho que o que me marcou foi a confiança nisso que eu faço. Eu penso sempre 

assim, posso não acertar, como acho que às vezes a gente não acerta, posso não 

saber um monte de coisa, como eu acho que não sei, mas eu sempre, eu tô sempre 

tentando fazer da melhor forma possível. E muito seriamente. Não tô ganhando 
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dinheiro. Preciso do meu salário, é importante, também tenho que ser reconhecida, 

mas a minha profissão...acho que quando eu saí e vi a segurança que eu tinha, eu vi 

o quanto eu sabia, o quanto que aquilo que aquela mãe estava desesperada era tão 

pequeno perto do que eu podia...não, eu posso fazer, ela tá errada, calma. Você tem 

que me ver, você não me viu atuando. Você não viu, eu tenho domínio disso, não tô 

chegando aqui sem saber e até poderia chegar. Porque quando eu entrei na creche 

eu não sabia nada. Então, quando eu comecei a trabalhar eu não sabia absolutamente 

nada. O que que eu faço? Fui uma bela observadora, que sou, isso me facilita. Quando 

eu falei que eu tinha o sonho de ser psicóloga, porque sempre me encantou não as 

máquinas, mas as pessoas. E eu sempre fui uma estudiosa das pessoas, de observar. 

Então quando eu era nova, as pessoas falavam assim...você conheceu o carinha...o 

que você achou? ...cai fora, não vale a pena. E as pessoas respeitavam, porque eu 

leio o não dito. De olhar, de tentar entender. E quando eu entrei na sala de aula eu 

percebi que isso é tão forte quanto. E isso é outra coisa muito importante que a gente 

tem que ter, hoje estava falando com uma auxiliar que estava na prefeitura e ela falou 

que está com 34 alunos de 4 anos sozinha. E eu falei assim, é muito difícil e acho que 

você tem trabalhar em pequenos grupos. Tem que criar esse mecanismos porque 

você nunca vai conseguir atender todos ao mesmo tempo. Infelizmente não vai dar, 

mas er fico pensando assim. O professor tem que ter um olhar aguçado sobre seus 

alunos, ele tem que conhecer os seus alunos. Ele é um psicólogo, ele é um estudiosos, 

tem que saber. A gente não pode ficar presa a uma prática, a gente tem que saber 

que com cada criança a gente tem um jeito de chegar talvez, o que funciona pra um 

talvez não funciona pra outro. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com 

alfabetização, 1o ano antigo pré, eu falava assim, vou fazer uma defesa de tese sobre 

a questão psicológica da alfabetização. Porque eu achava que tinha tanta coisa 

envolvida emocionalmente pra essa criança que vai começar a escrever e que a gente 

ficava só presa a questão do código e quantas crianças que eu percebia que eu 

precisava pra dar o pulo não foi dar mais letras ou mais desafios diferentes, foi mudar 

a estratégia de chegar, o comentário, a dupla que eu dei, sabe, opa, faz com essa 

sabe menos e você sabe mais...olha como você sabe...preciso daquela criança que 

ela se sinta segura, então acho que pra eles é uma coisa primeira que fica muito claro 

que eles estão entrando num mundo que eles não dominavam. E que isso traz uma 
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responsabilidade e uma expectativa muito grande de todos os lados. Nossa, como 

você tem que ler cada criança, não é simplesmente eu faço isso pra todos. Eu acho 

que isso é essencial, conhecer, entender essa criança,  

A: E como é que você inclui isso, você falou da escuta do entender as crianças, da 

individualidade, como você inclui isso no planejamento, no seu planejamento. 

B: É engraçado, né. Como eu incluo? No primeiro momento, é conhecer. Acho que é 

observar, quando eu recebo o grupo, a primeira coisa eu vou ver o grupo mesmo. Vou 

observar o movimento do grupo até mesmo pensar no meu planejamento. Esse grupo 

é um grupo que precisa de uma movimentação, que não dá pra ficar muito tempo 

sentado. Então assim, quando eu vou sacando o grupo vou percebendo o que posso 

pensar no meu planejamento. Que pode dar mais certo ou não.Tentativa e erro. É a 

partir desse movimento que você passa a acreditar um pouquinho que você começa 

a dar um foco pras crianças um olhar mais atento pras crianças. Acho que também 

adaptação ela tem esse papel que algumas crianças você consegue criar um vínculo 

rápido e outras demora mais. É respeitar um pouco isso e ver um que momento eu 

posso estar entrando. Tem uma coisa que não é pegar no colo, não sei como explicar 

isso, mas tem uma coisa da afetividade, do carinho, do acolhimento, porque o vínculo 

se faz por aí. Tem alguma coisa que te liga a essa criança. Você tem que descobrir. 

Esse ano eu tive um menino que demorou 1 semestre pra gente realmente criar um 

vínculo, pra eu saber como lidar com ele, qual o canal que eu pego essa criança. E aí 

isso, vou pensar o meu planejamento, os agrupamentos que eu posso fazer, vou 

pensar até dificultar, uma criança ansiosa, ela ficava muito atrás de mim, quero tablet, 

tablet… ok...já que esse grupo quer muito trabalhar com tablet eu vou pegar, mas não 

vai ser um tablet... dia do tablet... não… então esse grupo vai ter que aprender com 

questões do esperar... o seu momento... entra… no dia que a gente brinca de troca 

troca...são vários cantinhos e a gente vai ter que trocar. Então o que que eu estou 

pensando, o que planejei, planejei que ele vai aprender não tanto a lidar com o tablet 

que ele sabe melhor que a gente, não é a matemática e o jogo que está envolvido, 

mas vai aprender a esperar e vai aprender a parar na hora que a gente pediu...a 

controlar uma coisa do que eu tenho tudo na hora que eu quero na hora que eu desejo, 

e pro grupo mesmo, na hora de organização que você pensa né. Eles que pensaram 

nesse nome Troca troca, porque eu falo … trocou… e aí eles tinham que fazer o 
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movimento de trocar e aí ontem eles brincavam, você vai falar trocou ou não vai… e 

como isso, uma coisa boba, dentro de um interesse do grupo, eu consegui ver o 

interesse do grupo, planejar alguma coisa que eu queria trabalhar nesse grupo, que é 

só fazemos o que a gente quer...no momento que a gente quer...então a gente vai 

trabalhar uma outra coisa que é o esperar, sabe respeitar a vez do outro, são coisas 

que esse grupo precisa, até pra aprender pensando que mais pra frente isso é 

exigido..oh menos...oh sossega...oh foca… que é se concentrar numa coisa, então eu 

vi a característica do grupo, o interesse do grupo, e como que eu posso planejar 

uma atividade que corresponda a isso e também atenda a minha necessidade 

de planejamento do que eles precisam aprender. E não é o tempo inteiro e vc vai 

afiando isso com a crianças, pra essa criança...que eu acho que é a grande 

sacada...eu sou uma pessoa que gosto de fazer a coisa com todo mundo, eu 

gosto...então se vou dar uma escrita, que nem a M..ah tem muita mesa nessa sala...eu 

gosto da mesa, não vou dizer pra vc que não gosto da mesa, gostaria que fosse mais 

fácil. Que eu tivesse uma mobilidade melhor, porque eu acho que eles também tem 

que aprender a sentar, ficar um tempo na mesa e tal… Eu gosto disso, mas o fato de 

eu estar dando atividade pra todos não significa que toi olhando pra todos do mesmo 

jeito. E nisso que temos que estar atentos. Às vezes você, todos fizeram chega, 

né...posso dar pra todos, mas estou ali com 2 ou 3 mais atenta porque acho que esses 

precisam mais de mim nesse momento que eu esteja ali. Posso pensar que ele não 

vai sentar com fulano ,mas vai sentar com ciclano que vai ajudar. Isso tá no 

planejamento e isso você consegue da observação vai influenciar o meu planejamento 

daquilo que eu percebo do grupo, vai entrar no meu planejamento. Que é o que a 

gente discute, a parceria que eu vou fazer, atividade que é mais propícia, ou tempo 

que eu posso dar pra essa atividade. Então acho que é um pouco disso. 

A: Você falou bastante sobre a sua formação na creche, queria que você me 

descrevesse um pouco como é a formação na Escola Viver. Como você vê a formação 

na Escola Viver. 

B: Foi uma continuidade, a D. (coordenadora) veio completar, ela veio dentro da linha 

que eu já trabalhava, que é a formação na prática, de estar trazendo, de estar 

discutindo. Era uma briga muito forte. Como estou muito tempo na escola, consigo ver 

e tenho até claro a época, a escola tinha como eixo  os professores e ela, quando a 
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D. entrou o foco formação de professores. Só que acho que isso é contínuo, isso não 

para. Um conhecimento que não pára e chegou uma hora que a escola mudou. Mudou 

o eixo, foi pro marketing e os professores perderam esse espaço e nem percebemos 

ou fechamos os olhos pra isso. Acho que é isso que temos que retomar. Eu não posso 

concordar que numa reunião pedagógica eu vou ficar enviando relatório de pais pelos 

class app porque to perdendo meu momento de formação com uma coisa que não me 

diz respeito como professora. Que não pode ser a minha coisa essencial, é 

meramente burocrático que alguém pode fazer, não nós os professores. Então assim, 

às vezes eu acho que a escola, agora, nesse momento, usando de um material que 

somos nós, que tem uma função muito diferente pra fazer coisas que não nos convém. 

Estou deixando de meu horário de formação que eu poderia estar discutindo a minha 

prática pensando sobre a minha prática pra fazer uma coisa que não vai afetar a minha 

sala de aula. Isso é muito sério. E a gente precisa pensar nisso. Durante um bom 

tempo, não tô falando da M. (coordenadora recente), mas a D. quando veio, veio com 

a função de formação de professores. E aí é legal que a gente vai pensando espaço, 

a sala da D. era lá em cima, longe dos pais. Ficava na sala dos professores e ela 

praticamente não via os pais. O centro do trabalho dela era os professores. E que 

refletia nos pais, porque um professor bem formado, é um professor que vai saber 

responder na porta prontamente, que vai dar segurança pros pais, que vai dar firmeza, 

que vai fazer um bom trabalho. Então, ela não precisa dar a cara, é a gente que dá. 

Quando você está mais, como posso dizer, mais preparado, mais consciente da sua 

função, mais clareza sobre sua prática, você está mais seguro do que você fala. 

Qualquer pessoa percebe. Se um pai questiona uma coisa sua você tem 

argumentos...não fiz isso por isso… quebra. Agora se eu chego e falo...porque você 

não fez isso...ah não sei, não deu...ah desculpa… fragilizou. Aí o pai vai falar, que 

professora é essa. Vou falar com a coordenadora, com a diretora. Acho que a escola 

foi invertendo, quando a Débora desceu e começou a atender pais, dando prioridade 

aos professores, o professor foi perdendo tempo. Ela diminuiu a carga horária, então 

tá dizendo, o professor já não é o foco, e aí eu acho que é um erro sério que a escola 

vai perdendo o que é mais importante. Por exemplo, agora, a gente tá com uma 

discussão muito séria que é território. É uma coisa muito legal, isso que é vida pra 

mim. isso que é formação. Eu to estabilizada, certa do que faço e aí você chega com 
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uma idéia nova...você já pensou que as crianças podem trabalhar desse jeito, você já 

pensou que pode ser legal. Por quê? Aquilo que a gente começou a fazer. Qual a 

razão disso? Então vamos discutir todo mundo. Qual é a razão disso? Pra que as 

pessoas começam a se implicar com isso e que isso não passa a ser a vamos fazer 

pra ninguem ficar mais enchendo o saco da gente. Quando o professor se implica ele 

vai olhar e vai observar de outro jeito, ele vai olhar de outro jeito...oh que bonitinho...oh 

que legalzinho...não….olha o que esse menino está investigando...olha dá pra fazer 

isso...muda. Tem uma reflexão, então é isso, tem um momento muito legal 

acontecendo. Essa mudança, eu não sou contra, não gosto de nada que é sempre o 

mesmo. Acho que tem que mudar, os professores têm que mudar de grupo, tem que 

mudar de projeto. tem que mexer o professor, porque ele tem que pensar, que 

pesquisar. Puxa, não sei nada de formiga, vou estudar...não sei nada de luz e sombra 

e aí você põe um assessor que discute com você e você passa a  ser aluno e você 

assume o lugar de aluno e vc se veja no lugar dele...olha como esse cara me fez 

pensar...nunca esqueço quando o João (assessor) pediu um registro semanal do que 

estávamos fazendo e entreguei morrendo de vergonha não aconteceu nada...João - 

meu, olha quanta coisa seu aluno descobriu...isso...isso...o que que ele estava 

fazendo? afinando o meu olhar, que eu não tinha. Porque não entendo do assunto. 

isso tem que ser feito com o professor constantemente. isso que forma o professor. 

Tem que ser implicado. nesse momento acho que a escola me encantava muito 

porque não me deixava quieta. Existiu uma inquietação. Mas esse ano foi muito 

sossegado. Se eu só quero ganhar meu salário no final do mês, não preciso pensar 

mais nada. Tô na vida boa trabalhando do lado da minha casa, ninguém me enche o 

saco, tá resolvido. Não, eu acho que o professor tem que ser instigado o tempo inteiro. 

Vamos lá, busca, porque vc fez isso, pensa, leia, vai ali. Não, leia tal capítulo...por 

nada. Tô pedindo isso porque, olha a sua prática. Veja isso! A escola tá perdendo, 

deu uma mudada de eixo que é séria e tá perdendo isso. As pessoas vão começar a 

fazer por fazer. Antes da Débora entrar eu falava que não ia fazer amizade com 

ninguém porque achava que meu tempo seria curto na escola. E me descobri 

mudando, curti a mudança e me descobri mudando. Mas a Débora entrou e me trouxe 

coisas, quem disse que voc6e sabe tudo, quem disse que você está bem na fita, então 

vamos lá minha amiga...vai estudar...vai se mexer… e ela me mobilizou. Fiquei 
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totalmente dentro. nos últimos anos que foi mudando, já estava questionando, como 

questionei um monte de coisa no 1o ano. Que vocês querem? Uma hora é infantil 

outra hora é fund. Não vou ficar num lugar que eu não sei, vamos definir pra ver se 

me interessa e se eu acredito nisso. Tô discutindo com uma pessoa que tem base, 

que estuda, que traz, que troca, que me faz pensar. Isso a Débora foi o tempo inteiro 

com a gente. Ela traz uma inquietação intelectual. Acho que tem que ter isso. A escola 

tem que ter esse olhar.  

Agora nesses últimos tempos vejo essa mudança. Vamos mudar, mas to vendo que 

a preocupação é estética. É além disso, acredito...fico...no começo não 

entendi...quando começou a ver muito régio eu ...aiiiii…..aiiiii….aiiii...risos...me cansa, 

porque eu leio o que tá por traz que é pro Ingl6ês ver, então isso vai me incomodando, 

mas depois que eu começo e a Débora preocupava-se com o entendimento do que 

era. Talvez ela tenha errado um pouco nisso, porque não quis abrir mão de muita 

coisa, mas talvez se ela tivesse colocado em prática e discutido depois talvez 

pegasse. Só que pra por em prática tinha que derrubar um monte de coisa e acho que 

ela não estava querendo, naquele momento, abrir mão de coisas. Porque só encaixar 

não dá. É uma mudança. Ninguém aguenta e ninguém vai ter a preocupação de fazer 

essa mudança de prática realmente. Vou mudar a minha prática, to fazendo mais uma 

coisa e aí é difícil. Estamos num momento muito sério e triste que se quer uma 

mudança que é preço, mas não está se investindo nos pontos certos. Acho que a 

gente precisa... a única coisa que é positiva é que começamos a entender que somos 

um grupo, que temos força e que temos a  obrigação de brigar por isso. Porque 

quando eu falo, não posso fazer um serviço burocrático é sério. Sou professor, investi 

em mim em outras coisas, não mandar class app (aplicativo de comunicação com os 

pais) que o dia que eu quiser eu aprendo. Se for uma necessidade minha eu vou 

aprender, então a gente tem ...o positivo é isso...o grupo começou a se perceber como 

um grupo, de professores. 

Mas estamos num momento bem crucial. E vai ficar mais difícil.  

A: N. acho que tá contemplado. Se você tiver mais alguma questão sobre sua prática, 

pode completar.  

B:  Tem uma coisa que são os parceiros. A gente aprende com os parceiros. Trabalhar 

em equipe realmente, nem sempre você consegue, porque tem as coisas humanas 
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sempre incluídas dentro, inveja, competição, um coordenador tem que ter esse olhar 

atento. Porque já tive coordenador que instiga a competição e acha que é um bom 

jeito e já tive coordenador que não instiga nada que muito pelo contrário e que é legal 

e que me fez estudar mais até. O coordenador tem que cuidar para que não instigue 

esse lado. Tem uma coisa do professor que é muito legal, que é isso...meu 

companheiro de trabalho pode ser o meu olhar, isso também é legal, quando eu saí 

da creche, a gente tinha uma coisa assim, não existiria auxiliar. A gente dava o nome 

de volante  e era um professor qualquer. Todo mundo era educador. Num ano eu 

podia ser volante, ou seja, não teria um grupo mas estaria auxiliando os outros grupo. 

Quando eu vim à escola particular o que me chamou a atenção era que eu ia ter uma 

auxiliar. Trabalhei na creche, muito mais criança e nunca tive uma auxiliar, tinha 

volante e que dava conta de 4 salas….falei...não preciso… e  uma coisa que percebi 

na escola particular é que a gente é mais… na creche era mais parceiro e tinha uma 

coisa que era legal, a nossa rotina era assim, tinham cantinhos que as crianças 

escolhiam e cada professor era responsável por um canto durante o ano e as crianças 

recorriam a esse professor. As crianças tinham uma coisa que todos eram 

professores. No lanche você sentava com seu grupo e aí era parque todos iam e os 

professores revezavam e quando voltava ia pra sala e depois pro sono. Tinha um 

tempo grande todo mundo com muitos professores. Quando entrei na escola 

particular, isso foi um choque. Os professores só olhavam para os seus alunos, nunca 

pros outros. Eu aprendi que todos são meus alunos, a primeira coisa que me chamou 

a atenção, as crianças não tiravam as blusas. Na creche a criança ficava o dia inteiro, 

a gente cuidava. Na particular não. Se ficar de blusa, tudo bem. E essa coisa de não  

olhar. ë muito o meu grupo, as crianças recorrem ao seu professor. isso é muito forte. 

Nem todos se sentem dentro de uma escola, ou tem a clareza dentro que também é 

um educador. essa questão que eu sempre dou uma cutucadinha… que todos são 

educadores… tem que cuidar a nossa fala… 

A: O que você vê que não age como educador? 

B: Pessoal que está ali na frente...cadê a sua professora?...Eu entrei, peguei uma 

criança com deficiência, com necessidade especial e uma vez ele tava no morro e… 

nunca me esqueço...as pessoas passavam e diziam, o Pepe tá no morro… você viu 

que o Pepe tá no morro?... olhava pra minha auxiliar e dizia … isso é normal? Porque 
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eles não trouxeram o Pepe… eles veem, eles veem o pepe, eles vêm me dizer e 

ninguém traz o Pepe. o problema é seu… isso não pode acontecer, você vê uma 

criança correndo… você tá no computador…. oh não corre… mesmo o pessoal da 

limpeza, entender que vai sujar um monte de vezes. Na creche a menina da limpeza 

olhava as crianças, quando precisava… hoje quem vai contar história é a moça da 

lavanderia… opa, vc faz parte. Na escola particular não tem isso. Briguei, tenho 14 

crianças, não preciso de auxiliar. E ela entrou e depois vi que , opa, foi ela que me 

pôs nessa rotina da escola particular, entender agenda… essas coisas burocráticas 

que a creche não tinha… e ela era o meu segundo olhar… e isso o professor tem que 

ter… outros olhares… a gente vem convívios...preconceitos….quando você tem o 

olhar do outro te ajuda a entender melhor. To sempre procurando alguém. Quero 

auxiliar que é minha parceira. nós precisamos de parceiros. O professor tem que ter 

parceiros….você percebeu como seu aluno fez isso..olha...é de suma 

importância...você desloca, então uma bronca que ia dar em um, a parceira dá um 

toque… te coloca em outro contexto...imagina uma criança que tá levando bronca o 

tempo todo injustamente, o outro muda seu o olhar...N. vc tá carregando, percebeu o 

quanto ele é bom nisso. Poxa, olha o potencial que tem do outro lado e eu não vi. A 

escola particular tem que caminhar pra isso. Ainda não é, cada um na sua sala, com 

seu aluno. A gente tem que aprender a trocar mais, porque a troca entre professores 

faz parte da nossa docência e é extremamente importante. Acho que temos que ir 

aprendendo. 

A: Você disse que tinha um ponto de vista particular sobre a formação 

B: Acho que a formação, a gente traz uma visão de mundo, todo mundo tem e isso 

vai influenciar na sua prática. isso não quer dizer que é imutável. Vc pode mudar, mas 

tem que estar a fem disso. Então às vezes eu vejo pessoas que eu falo, hum hum, 

não é. Não é porque não acredita ainda, não vê desse jeito. Agora as auxiliares na 

escola é outro problema muito sério. As auxiliares têm que fazer parte de grupo dos 

professores, nós estamos perdendo esse respeito como professores na escola, mas 

as auxiliares perderam a muito tempo, ou nunca teve esse lugar. Tem que ser 

reconhecida, tem que se sentir pertencente, então os problemas que a gente tinha, é 

do jeito que a escola se estrutura. As exceções são aquelas que se implicam. E isso 

é muito sério. É seu trabalho, é você que responde. Não, ela tem que sentir...é meu. 



 
 

108 

 

Elas também perdem, porque eu sei que eu me formei quando eu entrei. Imagina você 

poder estar lá dentro, uma coisa acadêmica que você está aprendendo, fazendo, 

vivenciando...é muito rico. Teoria e prática e seria muito diferente pra mim.  

Acho que é isso. A troca, nesse sentido é uma profissão diferenciada, você se forma 

com o outro. 

A: Muito obrigada, sou muito grata pela sua participação.  

B: Imagina. 
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APÊNDICE C 

 

Imagens que ilustram o cenário da pesquisa: A Escola “Viver” 

Fotos de Cibele Barreto 

 

A casa principal, construída na época dos Bandeirantes. 

 

 

 

Parque do carrossel, casa de madeira e casa da chinchila. 
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Parque de areia 

 

 

 

 

Casa da árvore 
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Refeitório chamado de casa de vidro. 

 

 

 

 

Ateliê 



 
 

112 

 

 

Uma das salas da casa principal que atende as crianças da educação infantil 

 

 

 

Espaço multiuso, antiga quadra. 
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Parque do brinquedo 

 

 

 

 

Biblioteca 
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Animais: cavalo e ovelha 

 

 

 

 

 

Mesa retrátil 


