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do currículo aberto ao possível. 2020. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020.  

 

Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar como a formação dos professores, da 

abordagem de San Miniato/Itália, é capaz de influenciar na construção de um currículo 

da infância, que compreende a criança como protagonista.  A partir desse pressuposto, 

realiza-se um estudo de caso com análise qualitativa, questionários e análise 

documental para buscar compreender a formação dos professores como promoção 

de novas práticas pedagógicas para crianças de 0 a 3 anos de idade, partindo da 

formação como elemento norteador que permite a partilha e a reflexão sobre as 

experiências oferecidas às crianças e às suas famílias. Nesse sentido, a formação 

constitui uma dimensão que garante aos professores atualização contínua ao 

acompanhar o projeto educativo, partindo das experiências das crianças, em seu 

percurso de aprendizagem com um currículo da infância que permite levantar 

hipóteses de diferentes caminhos que levam as crianças ao protagonismo infantil. Os 

sujeitos pesquisados foram professoras das creches de San Miniato/Itália que em 

suas narrativas apresentaram a formação e o currículo da infância, permitindo uma 

visão sobre o papel do professor dentro dos serviços, no aspecto do planejamento 

compartilhado em grupo no momento das formações. O Centro Internacional de 

Pesquisa e Documentação sobre a Infância Glória Tognetti foi o percurso dessa 

pesquisa, na compreensão de um espaço criado para a formação dos professores 

não somente para a região de San Miniato/Itália, como para a região da Toscana/Itália. 

 

Palavras-chave: Currículo da Infância; Formação dos Professores; Protagonismo 

Infantil. 
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Abstract 

 

This research aims to analyze how the training of teachers, from San Miniato's, in Italy, 

approach, is able to influence the construction of a childhood curriculum, which 

comprehend children as protagonists. Based on this assumption, a case study with 

qualitative analysis is carried out, with questionnaires and documental analysis, 

seeking to understand the training of teachers in order to promote new pedagogical 

practices for children aged 0 to 3 years, starting from training as a guiding element that 

allows to reflect on and to share the experiences offered to children and their families. 

In this sense, the training constitutes a dimension that guarantees teachers the 

continuous updating when accompanying the educational project, starting from the 

children's experiences, in their learning path under a childhood curriculum, which 

allows to raise hypotheses of different paths that lead children to child protagonism. 

The subjects surveyed were teachers at daycare centers in San Miniato/Italy, who 

presented the childhood education and curriculum in their narratives, allowing a view 

on the role of the teacher within the services, in the aspect of group planning at the 

time of training. The International Childhood Research and Documentation Center 

Glória Tognetti was the path of this research, to understand the creation of a space for 

the training of teachers not only for the region of San Miniato/Italy, but also for the 

region of Tuscany/Italy. 
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aperto al possibile. Tesi (Dottorato di Ricerca in Educazione: Curriculum) - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Sommario 

 

Questa ricerca si propone di analizzare come la formazione degli insegnanti, 

dall'approccio di San Miniato/Italia, sia in grado di influenzare la costruzione di un 

curriculum per l'infanzia, che includa il bambino come protagonista.  Partendo da 

questo presupposto, si realizza uno studio con analisi qualitative, questionari e analisi 

documentaria per cercare di intendere la formazione degli insegnanti come la 

promozione di nuove pratiche pedagogiche per i bambini da 0 a 3 anni, partendo dalla 

formazione come elemento guida che permette la condivisione e la riflessione sulle 

esperienze offerte ai bambini e alle loro famiglie. In questo senso, la formazione 

costituisce una dimensione che garantisce agli insegnanti un aggiornamento continuo 

nell'accompagnare il progetto educativo, a partire dalle esperienze dei bambini, nel 

loro percorso di apprendimento con un curriculum infantile che permette di sollevare 

l'ipotesi di percorsi diversi che conducono i bambini al protagonismo infantile. i soggetti 

interrogati sono state le insegnanti delle scuole materne di San Miniato/Italia che nelle 

loro narrazioni hanno presentato la formazione e il curriculum dell'infanzia, 

permettendo una visione del ruolo dell'insegnante all'interno dei servizi, sotto l'aspetto 

della progettazione di gruppo condivisa al momento della formazione. Il Centro 

Internazionale di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti è stato il 

percorso di questa ricerca, nella comprensione di uno spazio creato per la formazione 

degli insegnanti non solo per la regione di San Miniato/Italia, ma anche per la regione 

Toscana/Italia. 

 

Parole chiave: Curriculum dell'infanzia; Formazione degli insegnanti; Protagonismo 

infantile. 
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INTRODUÇÃO 

 

Delimitando o Objeto de Investigação 

 

Antes de iniciarem a leitura desta tese de doutorado, recomendo que 

conheçam o pesquisador e seu olhar de observação sobre a vida humana e sobre seu 

foco de pesquisa, as crianças pequenas e seu universo de descobertas, pois somente 

através da observação, é possível compreender a dinâmica do mundo infantil e de 

seu protagonismo. A observação faz parte deste material de pesquisa, na busca por 

enxergar as mais profundas e variadas formas de uma criança pequena brincar e se 

apresentar ao mundo em sua plenitude, e ao professor ser um profissional na 

construção dos contextos que acolhem sua formação e seu desenvolvimento humano 

nas relações que se estabelecem com as crianças, famílias e o espaço da creche 

como desempenho de criação e formação permanente.  

Bom, começar a escrever sobre minha jornada até aqui, é como escrever 

sobre um homem que planejou colocar em prática desde criança seus sonhos e 

expectativas, lembrando da minha infância, da minha família, da minha formação e da 

minha prática pedagógica. Enfim, dos acontecimentos que foram marcantes, e que 

merecem para sempre ser lembrados, porque foram bons ou ruins.  

Recordar o passado não é algo simples, surgem coisas diferentes e 

sentimentos que ficaram guardados bem lá no fundo, como se fossem segredos da 

alma. Ao trazer de volta essas lembranças agora, depois de tanto tempo, podemos 

compreender o porquê, e entender que por meio dessas experiências vividas no 

passado, podemos tirar alguma lição, aprender e amadurecer.  

A cada dia tentamos melhorar, aprender, evoluir, dar sentido à nossa 

existência. O que pensamos hoje, certamente é diferente do que pensávamos no 

passado, visto que as coisas vão mudando de geração para geração, a verdade não 

é única, absoluta; ela também está sempre mudando, acompanhando novas 

pesquisas, novas ciências. Assim também acontece conosco, não podemos ficar 

parados no tempo, senão ele certamente nos deixará para trás. Então, ao começar 

uma jornada de estudos, realizar a primeira faculdade, qual curso escolher? Qual 

caminho seguir?  

No percurso do ensino médio em uma escola pública na cidade de São Paulo, 

em uma aula da disciplina de História, a professora Cintia me encantava ao falar sobre 
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a história e suas maravilhas para compreender o homem e a sociedade, o que me 

motivou, mostrando que a verdadeira história é sobre o desenvolvimento da 

humanidade, de um povo, de uma ciência ou arte, de uma cultura, região ou de um 

indivíduo determinado. E que naquela época dos anos 90, saber sobre 

acontecimentos humanos, sob os aspectos econômicos, sociais, culturais e do 

cotidiano, iria me levar ao meu grande foco, a buscar por conhecimento.  

A universidade foi o caminho para a construção de uma pessoa melhor, e 

motivo de orgulho pelo que enfrentei todos os anos. Isso me levou a rever a vida e me 

tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Nessa grande jornada, dois 

professores me orientaram rumo à educação, um deles foi a professora Denise da 

Mata que trabalhava em um abrigo para crianças e me convidou para um serviço 

voluntário aos finais de semana, em um abrigo da zona sul de São Paulo. Então, 

minha rotina de afazeres aumentou. Além dos estudos e do trabalho, passei a ter, aos 

sábados, esse serviço voluntário incrível com as crianças. 

E como a vida é um caminhar e sempre aparecem pessoas para que 

possamos crescer, o segundo professor inspirador foi o Paulo Germano, que me 

motivou a ser professor e a iniciar meu ciclo na educação do Estado de São Paulo. E 

o incentivo não parou por aí, ao término de seu mestrado na FAU/USP, o professor 

me convidou para realização dos seus desenhos técnicos sobre as casas operárias 

da cidade de Paulista, em Pernambuco. Confesso que isso me fez sentir que a 

caminhada seria longa, mas as oportunidades já estavam aparecendo e desistir não 

estava em meus planos. E como grande amigo que viramos, o professor me incitava 

a nunca desistir, e lá estava eu estudando novamente. Dessa vez, na PUC/SP, na 

primeira turma de uma nova especialização em pós-graduação em História, 

Sociedade e Cultura. 

Meu percurso continuou em salas de aulas na cidade de Itaquaquecetuba/SP, 

com alunos do ensino fundamental e médio. Esse percurso na educação do Estado 

de São Paulo durou treze anos, com aprendizados, alegrias e tristezas por conhecer 

as dificuldades de alunos da periferia em todos os sentidos, social, familiar e 

discriminatório. Foi a maior experiência da minha vida e possibilitou a compreensão 

do que eu poderia melhorar na vida dos meus e dos demais alunos da escola. 

 Após a experiência dos ensinos fundamental e médio, me especializei em 

História, Sociedade e Cultura e, posteriormente,  cursei mestrado acadêmico em 

Educação, quando iniciei minhas aulas em faculdades e universidades,  a primeira 
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experiência foi lecionando no curso de pedagogia na disciplina de Educação Infantil e 

Práticas Pedagógicas, o que fez com que pudesse compreender, a infância em uma 

perspectiva fora da escolarização, mas com a valorização dos eixos brincar e interagir 

em um universo lúdico de aprendizagem. 

A observação me fez perceber as deficiências nos espaços da creches, e na 

formação dos professores da infância, tanto na formação inicial quanto na formação 

permanente, sendo essa a mais distante dos espaços da creche e com uma 

dificuldade na construção dos saberes entre pares, para a compreensão em um 

primeiro momento, do significado da formação dos professores e em um segundo 

momento, da criança e seu desenvolvimento psicológico, afetivo e pleno.  

 A partir dos estudos sobre a infância, comecei a buscar informações a 

respeito da concepção de infância na Itália. Foi quando pude compreender que o que 

realmente buscava para a infância era o olhar afetivo e construtor da infância na Itália, 

seja nos espaços que completavam o caminhar por uma infância de qualidade, ou 

mesmo, a formação dos professores contemplada no protagonismo infantil, seria a 

abordagem da região da Toscana no município de San Miniato/Itália, uma abordagem 

que oportuniza às crianças as várias possibilidades de criar, observar, construir, 

produzir e de ser ativa e protagonista. Sendo assim, iniciamos uma pesquisa sobre a 

abordagem de San Miniato/Itália, para compreendermos a criança em seu universo, 

o protagonismo infantil.  

Para a compreensão de nossa pesquisa é fundamental observar a pedagogia 

da infância na Itália, ou melhor, aquelas relevantes em suas próprias regiões e 

municípios. A Itália não possui uma política pública unificada para o país que exerça 

as diretrizes comuns para a infância. Portanto, algumas regiões no centro e norte se 

destacam como o proposta de infância de Reggio Emília, com seu grande idealizador 

Loris Malaguzzi 1  e sua pedagogia da infância, que possibilita às crianças um 

desenvolvimento de descobertas, caracterizado nos contextos, nas relações e no 

reconhecimento da identidade e de suas potencialidades. Nessa perspectiva, Reggio 

Emília transforma-se em uma referência mundial em educação infantil, concebendo 

aos espaços das creches um envolvimento coletivo extraordinário de relações e de 

diversidades, criando condições para que a criança desenvolva seu potencial.  

                                                             

1 Loris Malaguzzi – idealizador da filosofia educacional de Reggio Emília/Itália, participou da construção 
da rede de serviços das creches após a segunda guerra mundial. 
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Dessa forma, a abordagem de Reggio Emília e de seu idealizador Loris 

Malaguzzi, impulsionou diversos municípios da Itália e de diferentes países a se 

inspirarem em seus documentos e projetos, tornando-se um gerador de novas 

possibilidades pensadas para uma qualidade na educação infantil. 

No caso de nossa pesquisa, será realizada no município de San Miniato/ Itália, 

com propostas pedagógicas que apresentam-se com o nome de “educação das 

crianças como um projeto da comunidade”.  

Ao ser convidado para conhecer a educação da infância de San Miniato no 

ano de 2013, na região da Toscana, espaço esse de encantamentos históricos e de 

caminhos para se conhecer a infância na Itália, ou a pedagogia da infância como 

intitulam, pude perceber que ali estava tudo aquilo que era possível fazer e acontecer 

com as crianças de 0 a 3 anos de idade.  

A convite do professor Dr. Aldo Fortunati2, visitamos o Centro de Pesquisa e 

de Documentação sobre a Infância La Bottega Di Geppetto no município de San 

Miniato3, responsável pela educação da infância e pela formação dos professores e 

credenciado pelo governo na formação de novos professores (pedagogos). Um 

espaço relevante para ser o laboratório das experiências das crianças que ocorrem 

nas creches, com possibilidade de organizar o percurso de aprendizagem, os recursos 

ofertados e o caráter investigativo, possibilitando a construção da documentação e a 

construção do protagonismo infantil. Para Fortunati (2016, p.16), “o centro dará o 

compromisso de dar o testemunho e tornar visível o protagonismo4 das crianças, não 

escrevendo uma teoria, mas, sim, a partir da valorização documentada das 

experiências das crianças”. 

                                                             

2 Aldo Fortunati é o fundador do Centro de Pesquisa e Documentação sobre a Infância "La Bottega di 
Geppetto", criado em 1999 em San Miniato, Toscana, além de diretor da área da Infância e 
Adolescência do Instituto Degli Innocenti, em Florença. Docente da Universidade de Florença e 
membro do Eurosocial em programas de cooperação internacional, é membro sênior do Gruppo 
Nazionale Nidi e Infanzia e representante nacional da Itália na World Forum Foundation. Nos últimos 
20 anos, coordenou projetos de pesquisa e atividades de monitoramento das políticas em nome do 
governo nacional italiano e dirigiu programas de cooperação internacional na América Latina. É autor 
dos livros Educação Infantil como Projeto da Comunidade (2009), A Abordagem de San Miniato para a 
Educação das Crianças (2014) e Por um Currículo Aberto ao Possível (2016).  
3 Atualmente, por um regulamento interno, se constitui o nome La Bottega Di Geppetto de Centro 
Internacional de Pesquisa e Documentação sobre a Infância Glória Tognetti. Usaremos o novo nome 
no decorrer da tese. 
4 Buscaremos o entendimento sobre a palavra Protagonista/Protagonismo na definição do Prof Dr. Aldo 
Fortunati – “é dar testemunho e tornar visível o protagonismo das crianças, não escrevendo teorias, 
mas, sim, a partir da valorização documentada das experiências das crianças”. 
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O processo de compreender a dinâmica do Centro Internacional de Pesquisa 

e Documentação sobre a Infância Glória Tognetti, no município de San Miniato, foi 

fundamental para visitar algumas creches, a primeira foi o Nido Pinocchio localizada 

em bairro de San Miniato, com aproximadamente 18 crianças e quatro educadores e 

uma coordenadora responsável pelo andamento pedagógico da unidade e da 

formação permanente com os professores. Um espaço pensado para o 

desenvolvimento das crianças e de suas potencialidades, com um rico material 

ofertado e à disposição para o enlace com o protagonismo infantil.  

A minha discussão pretende apresentar uma pesquisa sobre a educação 

infantil que ultrapassa os muros da creche, com a possibilidade de oportunizar uma 

formação de professores que garanta o protagonismo das crianças e sua 

representação na construção dos contextos organizativos. 

Nessa perspectiva, a pesquisa tem relevância para a formação dos 

professores quando avaliamos a educação da infância, apresenta características de 

contextos e o protagonismo das crianças, tornando necessário pesquisar quais são 

as semelhanças e as diferenças de um currículo que oportunize reais experiências às 

crianças. 

Esta pesquisa tem como foco buscar compreender a formação dos 

professores na construção de práticas no currículo da infância da abordagem de San 

Miniato/Itália, partindo das reflexões e experiências da concepção de infância do 

Centro Internacional de Pesquisa e Documentação sobre a Infância Glória Tognetti, 

no município de San Miniato. Compreender as relações da formação dos professores 

para resolver, positivamente, um conjunto de preocupações que agitam, desde 

sempre o mundo da educação infantil e, em particular sua etapa inicial, a escola da 

infância. A construção de um currículo que se inicia, ao afirmar o caráter complexo da 

formação de professores como profissionais competentes e capazes de se 

apresentarem como base de apoio aos processos de crescimento, desenvolvimento 

e aprendizagem que se encontram na relação das experiências e do protagonismo 

dos atores sociais que pertencem à educação infantil. Assim, delimitei o problema de 

pesquisa: Como a formação de professores influencia a promoção de práticas e 

a construção de um currículo para as crianças de 0 a 3 anos de idade na 

abordagem de San Miniato/Itália? 

A cidade de San Miniato e a região da Toscana/Itália representa um marco 

colaborativo na construção de uma educação infantil que tem como foco a educação 
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como um projeto da comunidade. Na capacidade de apresentar uma educação infantil 

que se amplia na busca da experimentação dos projetos desenvolvidos nos espaços 

da creche, no cognitivo e na emoção de sempre apresentar o inesperado que nasce 

nas relações cotidianas e no protagonismo infantil. 

Na Itália não existe uma lei nacional para a infância. A educação infantil da 

região de San Miniato é estabelecida por uma lei que compõe o sistema integrado de 

serviços educacionais para a infância da região de Valdarno Inferior, com uma 

comissão multidisciplinar que inclui a educação, saúde e rede privada que fiscalizam 

os serviços educacionais na região. 

Os serviços educativos são oferecidos pelas províncias da Toscana, sendo 

estruturado em cada território como zona educacional que compõe a elaboração de 

políticas públicas de desenvolvimento, a elaboração de um planejamento que 

reconheça as crianças como sujeitos sociais, competentes, ativas e protagonistas, 

como portadoras de identidade. O planejamento reconhece as famílias como co-

protagonistas do projeto educativo dos serviços oferecidos e as famílias, por sua vez, 

exercem um papel fundamental na construção das políticas de desenvolvimento e 

políticas de intervenção no setor dos serviços oferecidos à criança. 

Observa-se, inicialmente, que a construção das identidades se constitui de 

um modo completamente oportuno, com ênfase aos requisitos e aos elementos 

necessários para construir a nova experiência de uma criança na educação infantil, 

em coerência, continuidade e integração com aquilo que já desenvolveu em sua 

família, portanto, podendo refletir de um modo mais amplo e articulado sobre quais 

são, em um sentido mais geral, as potencialidades que podem se derivar do fato de 

inserir a história do desenvolvimento de uma criança nos primeiros anos de vida 

dentro da experiência da relação entre identidade, família e educadores. 

A formação dos professores que trabalham com bebês, meninos e meninas 

da educação infantil, contribui para a efetivação das relações entre o 

desenvolvimento, continuidade, entre as experiências da família e a relação do 

protagonismo das crianças pequenas. O professor como “educador observador” nas 

relações de construção de um currículo que possa, segundo Fortunati (2016, p. 36): 

 
Acompanhar a experiência das crianças com atenções diretas dos adultos;  
Estabelecer elementos de coerência e de continuidade entre a experiência 
na família e na creche; 
Comunicar e compartilhar as experiências realizadas em uma troca continua 
com as famílias; 
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Permitir a troca de experiências e de vivencias para sustentar a elaboração 
serena e consciente de novas estratégias educacionais para a educação 
infantil. 
 
 

Objetivo Geral 

 

Analisar de que forma a formação dos professores da abordagem de San 

Miniato/Itália é capaz de influenciar na construção de um currículo da infância, que 

compreende a criança como protagonista infantil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar os caminhos percorridos das políticas educacionais para a 

formação dos professores; 

 Compreender as inspirações da abordagem de San Miniato, na busca 

por uma concepção de infância que qualifica a criança como protagonista de sua ação; 

 Compreender a construção do currículo da infância na perspectiva do 

protagonismo infantil; 

 Analisar as repercussões da formação dos professores e da observação 

como um instrumento pedagógico. 

Contudo, o professor da infância deve repensar sua prática pedagógica 

valorizando o protagonismo das crianças no seu processo de crescimento e no 

desenvolvimento de suas relações, conhecimento e aprendizagem. Destaca-se, 

dessa maneira, como marca peculiar e característica da abordagem da região de San 

Miniato/Itália para a educação das crianças, juntamente, com a valorização da força 

e da identidade que as crianças apresentam em cada situação,  

A formação de professores deve ser repensada na possibilidade de uma 

construção presenciada no espaço da creche e pelos atores que nela habitam, sendo 

necessário buscar nas vozes, as intenções, as propostas pedagógicas e a resolução 

dos conflitos cotidianos. Percebendo a creche como um espaço de poder e de 

intencionalidades, muitas vezes, não condizente com a realidade local. É preciso 

intensificar as propostas reais que colaboram para a mudança como: quais propostas 

e ações a serem efetivadas no coletivo? Quais são os anseios do grupo de 

professores e a necessidade das crianças? Qual meu lugar no contexto da docência? 

Como pensar um currículo da infância que contemple o protagonismo? Contudo, o 
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professor e sua formação vinculado ao interesse coletivo, social e humano ali, 

construída e pensada por todos os atores envolvidos na dinâmica do saber. Segundo 

Feldmann (2009, p. 79): 

Portanto, o ato de ensinar e de se formar, embora tenha característica de 
individualidade, é sempre um trabalho coletivo. A ação do professor na escola 
é construída na relação e a partir da ação dos outros professores, de modelos 
ético pedagógicos presentes, das finalidades do sistema escolar e do projeto 
pedagógico de cada contexto escolar. 

Sendo assim, a escola deve ser um espaço de escuta, um espaço de relações 

que se concretizam diariamente, um espaço de acolhimento com os diversos sujeitos 

que participam do processo de produção do conhecimento. De um espaço que possa 

disponibilizar os sonhos e que tenha uma função social e uma construção autônoma 

escolar de pensar seu currículo, de agir sobre seus projetos, de apresentar suas 

vivências cotidianas e aprender a ser humano. 

Acerca disso, os professores devem acreditar em suas potencialidades, em 

suas vontades e que são capazes de mudar algo, pois essa é a sua formação, por 

mais frágil que tenha sido a formação inicial, é preciso mostrar e colocar em prática 

seus ensinamentos, não experiência de casa, de família, mas algo que vá mudar a 

vida da escola e com um só olhar a vida de crianças pobres e sem acesso mínimo às 

coisas essenciais da vida. 

Os professores também devem pensar no espaço escolar e nas mudanças 

que podem oferecer na vida das pessoas, reconhecer a importância de um currículo 

que possa valorizar as vivências e os sujeitos históricos que se estabelecem, de uma 

forma social e constantemente em transformação. Para que se efetive a 

transformação social de um currículo que possa ser construtor das relações e que 

valorize os atores sociais que compõem o espaço, o professor aparece como 

protagonista juntamente com os alunos no processo que estabelece o saber. Este 

saber se vincula nas relações cotidianas, nas relações interpessoais e na relação 

afetiva do ser humano e na formação dos educadores. 

A formação dos professores representa um encontro entre pessoas adultas, 
uma interação entre formador e formando, com uma intenção de mudança, 
desenvolvida num contexto organizado e institucional mais ou menos 
delimitado (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 22). 

Para compreendermos essas relações sociais é evidente estabelecer que 

todos são protagonistas, mas o professor conduz, em sua virtude profissional, uma 

característica nos dias de hoje, de entender seu real papel, sua função dentro de 
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novos conceitos e tendências estabelecidas pelas políticas públicas educacionais, 

que o transformam em um tarefeiro e burocrata ao invés de lhe proporcionar caminhos 

para a compreensão de um agente social e de transformação do espaço que ocupa a 

escola. 

Nessa perspectiva, as relações sociais e de poder que a escola exerce, a 

formação dos professores, a formação permanente ou formação inicial, são elementos 

fundamentais para a compreensão dos caminhos do currículo que se apresenta nos 

espaços escolares. 

Percebendo a escola como um espaço de poder e de intencionalidades, 

muitas vezes, não condizendo com a realidade local, é preciso intensificar as 

propostas reais que colaboram para a mudança. Sobretudo, o professor, e com sua 

formação vinculada ao interesse coletivo, social e humano e pensada por todos os 

atores envolvidos na dinâmica do saber. 

Assim sendo, a necessidade de discutimos a abordagem da região de San 

Miniato/Itália, possibilita um olhar aprofundado nas relações que se estabelecem nas 

políticas educacionais, na formação dos professores e na comunidade, na procura do 

currículo da infância, e com uma perspectiva de um professor observador e 

organizador de oportunidades nas práticas cotidianas do protagonismo infantil. 

Para aprofundarmos nossa pesquisa, será necessário o entendimento da 

evolução das políticas públicas na educação infantil na Itália em suas múltiplas 

dimensões. Para isso, a experiência do centro internacional de pesquisa e 

documentação sobre a infância, será importante no contexto da formação dos 

professores e do entendimento das práticas do protagonismo com as crianças 

pequenas. 

No primeiro capítulo, abordaremos o contexto educativo italiano referente à 

infância e à cidade de San Miniato, como uma cidade educacional pertencente à 

região de Valdarno Inferior, responsável pela manutenção das políticas públicas 

educacionais dessa região, torna-se o cenário de reflexões, formações e diálogos 

sobre o fortalecimento das ações em prol da infância e das famílias e do fortalecimento 

das políticas de formação dos professores, como referência do Centro Internacional 

de Pesquisa e Documentação sobre a Infância Glória Tognetti no município de San 

Miniato 

No segundo capítulo, abordaremos a construção do protagonismo infantil na 

dimensão da formação dos professores e da construção de um currículo da infância, 
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cercado pela valorização das potencialidades dos espaços organizativos no cotidiano 

das creches que faz da criança um sujeito ativo e protagonista. 

No terceiro capítulo, apresentaremos o percurso metodológico da pesquisa 

como, o contexto pesquisado, os sujeitos da pesquisa, as etapas do processo e a 

caracterização do território pesquisado San Miniato, experiências na busca da 

construção do currículo da infância e da formação dos professores. 

No quarto capítulo, trataremos das categorias de análise e dos sujeitos da 

pesquisa. Neste momento, refletiremos sobre a percepção dos coordenadores 

pedagógicos e dos professores a respeito da formação contínua e da construção do 

currículo do possível, no sentido de levar as crianças ao protagonismo infantil. 
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CAPÍTULO I – POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NA PERSPECTIVA DA 

ABORDAGEM DE SAN MINIATO/ITÁLIA 

 

Por uma ideia de criança rica, na encruzilhada do possível, que está no 
presente e que transforma o presente em futuro. 

Aldo Fortunati 

 

Neste capítulo, apresentaremos as políticas públicas para a implementação 

da abordagem pedagógica para a educação infantil de San Miniato e região de 

Valdarno Inferior. Como referência de análises, trabalharemos com os regulamentos 

e leis que efetivam a construção dos direitos e garantias a uma educação que se 

organiza em nível regional na Itália. 

 

1.1 As Redes Educacionais de Serviços da Região de San Miniato 

 

A história da infância na Itália representa uma contribuição de lutas e políticas 

públicas que buscaram melhorar o atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade. 

No contexto sobre a infância de diversos países do mundo, a Itália assistiu a um 

número significativo de mulheres no mercado de trabalho na década de 70. Como 

consequência, sentiu a necessidade e a exigência de movimentos sociais para 

promover reformas nas políticas públicas de bem-estar social.  

Nesse momento, existiam duas questões: De um lado, não se observava com 

bons olhos o atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade, longe de suas mães 

e famílias. Por outro, havia a necessidade de se trabalhar e deixar os filhos em 

espaços com cuidadores. Portanto, com esse movimento de atendimento educacional 

das crianças, o parlamento italiano aprovou a Lei n. 1044/71, que oferecia assistência 

gratuita aos bebês e às crianças de até 3 anos de idade, subsequente de uma outra 

Lei n. 1204/71, que compreende o direito a uma licença maternidade de 12 semanas, 

com remuneração de 70% dos rendimentos com uma possibilidade de 30% dos 

rendimentos e mais 6 meses de licença. Mantovani (2002, p. 49) nos apresenta o que 

resultou o atendimento das crianças com as duas leis em vigor: 

O confronto entre essas duas resultou em que o cuidado das crianças fora de 
casa viesse a ser considerado um direito das famílias em que ambos os pais 
trabalham, direito, porém trazia algum tipo de risco para as crianças e que 
devia ser utilizado somente na ausência de outra solução. Como esse tipo de 
assistência as crianças eram consideradas um serviço outorgado às famílias, 
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em vez de um programa de educação para as crianças, esteve inicialmente 
(como em outros países europeus) sob a supervisão dos departamentos de 
saúde e bem-estar social (MANTOVANI, 2002, p. 49). 

Com a circunstância do atendimento e a concretização de políticas públicas 

para a infância, apresentaram-se três cenários significativos da história italiana de 

acordo com o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Cenário das Políticas Educacionais Italianas 

Políticas Educacionais Italianas 

Cenário 1 Uma visão assistencialista com referências às família que precisavam de 
atendimento.  

Cenário 2 Uma visão, ainda que assistencialista, porém, considerando as necessidades 
de trabalho e da inserção da mulher no mercado de trabalho. 

Cenário 3 O aperfeiçoamento de uma legislação com foco no desenvolvimento da 
criança e a prioridade da educação de qualidade para a infância. 

Lei n.1204/1971 Estabelece sobre o direito à maternidade e a licença de 12 semanas 

Lei n. 1044/1971 Institui o centro de cuidados em promover a custodia da criança. 

1951 Movimento de educação cooperativa. 

1979  Grupo Nacional de trabalho sobre a creche. Reggio Emilia. 

1991 Novas orientações para a nova escola da infância 3 a 6 anos de idade. 

2012 Indicações nacionais curriculares 3 a 10 anos de idade – pré-escola e anos 
iniciais.  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 
 

O cenário, as leis e todo o movimento social contribuíam para um avanço nas 

políticas públicas sobre a infância, em relevância a lei n. 1044/71 que conduziria em 

suas linhas um avanço significativo, embora assistencialista, colaborava com a 

autonomia nas regiões da Itália. Com os avanços da assistência social, os 

departamentos de educação da Itália iniciaram um processo educacional com 

crianças de 0 a 3 anos de idade, mas com um olhar na continuidade da pré-escola 

que segundo Musatti. 

A creche na Itália foi instituída como bem público administrativo pelos 
governos locais, com um grande investimento financeiro direto. Assim 
embora a creche receba prioritariamente os filhos das mulheres 
trabalhadoras, acabou de fato sendo entendido como um programa 
disponível para toda a comunidade, de modo que a sua experiência tem sido 
fortemente vinculada à cultura da comunidade local (MUSATTI, 2003, p. 69). 

Para o autor, a educação da infância começa a ser considerada nos 

municípios da Itália e cada município desperta para os serviços educativos com as 

crianças na elaboração dos contextos e de sua natureza, criando uma participação 

efetiva com as famílias que antes não aceitavam esse tipo de serviço educativo.  

A participação de uma demanda política e sindical oriunda da mulheres 

trabalhadoras criou na creches maior concentração das famílias, seja para participar 
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das discussões ou mesmo para compreender as práticas educativas sobre o 

desenvolvimento de seus filhos, mas com intenção de fazer das famílias o caminho 

para uma educação nos serviços educativos compartilhados. Segundo Ghedini (2001, 

p. 67): 

Aqueles pais que apresentam melhor compreensão das necessidades 
relativas ao desenvolvimento dos filhos têm resultado em níveis educacionais 
mais elevados e uma melhor comunicação. Em consequência disso, eles 
exigem maior qualidade dos programas e da assistência oferecida pelos 
serviços de atendimentos às crianças pequenas. A compreensão desses 
fatos também pode levar a sentimentos de incerteza e inadequação, o que 
traduz em uma necessidade de oferecer os mesmos serviços a fim de orientar 
e apoiar os pais em suas escolhas educacionais. 

Nesse sentido, com os avanços nas políticas públicas dos governos locais na 

Itália, as propostas educativas começam a ser consideradas por cada governo local, 

simultaneamente com regiões que compartilham do mesmo pensamento educacional. 

A região da Toscana, ao norte da Itália, avança para resolver os problemas 

educacionais, constituindo seus próprios regulamentos e leis, que se materializam nas 

disposições da Lei nº 131/2003 e da Lei nº 3/2001, que fundamentam: 

A Lei nº 131/2003 “Disposições para a adaptação do sistema jurídico da 
República à Lei Constitucional nº3/2001” que no art. 2 promove instrumentos 
que garantam o respeito pelo princípio leal de colaboração entre os diferentes 
níveis de governo local no desempenho de funções fundamentais que 
requerem participação em seu exercício mais organismos, identificando 
formas especificas de consulta, cooperação e montagem. 

E consolidado pelo conselho regional. 

A resolução do Conselho Regional de 17 de abril de 2012, n. 32, com o que 
foi aprovado o "Plano Integrado de Endereços Gerais" (P.I.G.I. 2012/2015"e 
em particular o Objetivo Global no. 1. nas declinações do Objetivos 
Específicos 1.b), 1.c) e 1.d) relacionados à promoção de “caminhos de 
desenvolvimento pessoal, cultural e educacional dos cidadãos através da 
oferta de oportunidades educacionais e o crescimento qualitativo do sistema 
escolar da Toscana como parte de uma abordagem integrada à 
aprendizagem ao longo da vida". 

Entretanto, a garantia de uma legislação organizada por governos locais, 

contribuiria para o surgimento das propostas educativas que apontariam os interesses 

das famílias, e na elaboração de propostas educativas significativas, com o 

surgimento de regulamentos de conselhos e da implementação de planejamentos do 

que irão chama de “abordagem integrada à aprendizagem ao longo da vida”. 
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Figura 1 - Mapa da região da Toscana e suas províncias 

 

Fonte: https://pt.db-city.com/It%C3%A1lia--Toscana--Pisa--San-Miniato 
 
 

A região da Toscana ao norte da Itália é constituída por uma ação entre os 

governos locais de quatro municípios que legitima a legislação sobre a implementação 

de uma política pública regional, setorial que propondo uma educação para todas as 

modalidades desde a infância, incluindo a educação dos adultos, cria um protocolo de 

interesse para Valdarno Inferior. 

Sendo assim, na região de Valdarno Inferior, na Toscana, produziu-se um 

protocolo de interesse entre quatro municípios da área de Valdarno Inferior que inclui: 

munícipio de Castelfranco, município de Montopoli, município de San Miniato e o 

município de Santa Croce no Arno, o que regulamenta as atividades e funções do 

centro de recursos educacionais e didáticos da área de Valdarno Inferior. O protocolo   

está sob responsabilidade de quatro representantes de cada administração municipal 

e contempla a assinatura do regulamento e a própria criação das políticas públicas 

dos serviços educacionais.  

 

 

 

 

 

https://pt.db-city.com/It%C3%A1lia--Toscana--Pisa--San-Miniato
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Figura 2 - Mapa das Regiões da Toscana e de Valdarno Inferior ao centro 

 

Fonte: https://pt.db-city.com/It%C3%A1lia--Toscana--Pisa--San-Miniato 
 
 

Com o regulamento baseado em uma legislação constitucional e regional, 

criou-se a conferência zonal educativa e coordenação escolar, que se efetiva de 

acordo com o documento regional DGR. nº 584/2016 da região da Toscana, que 

concretiza dentro das conferências zonais a autonomia do planejamento, intervenções 

e gestão da prestação de serviços das regiões, isso consolida os trabalhos a serem 

prestados nos serviços educativos5.  

Com DGR n.584/2016 da região da Toscana deu indicações para a 
constituição dentro das conferências zonais de uma estrutura técnica que: 
fornece apoio técnico e organizacional à própria Conferência de anejamento 
e de intervenções, possivelmente cuidando diretamente da gestão e 
implementação das atividades e a prestação de serviços aos destinatários 
chamado “Organismo de Educação Zonal e Coordenação Escolar”.  

A esse respeito, o referido regulamento chamado de “CENTRO” representa 

um instrumento de políticas públicas regionais para a educação da região de Valdarno 

Inferior. San Miniato é o líder dos municípios e gestor dos recursos econômicos 

destinados a operacionalização da implementação em cada município, do que 

intitulam de governança zonal, que concentra os instrumentos de ação, organização 

pedagógica e administrativa dos municípios que, de acordo com o art. 4 do 

regulamento, apresenta: 

 
 
 

                                                             

5 Na Itália o atendimento à educação infantil é chamado de serviços educativos, por esses motivos 
usaremos. 

https://pt.db-city.com/It%C3%A1lia--Toscana--Pisa--San-Miniato
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Sistema de "governança zonal" 
As atividades do Centro estão inseridas nos relacionamentos e conexões do 
sistema de "governança zonal" nos termos do art. 12 do Regulamento para 
funcionamento da Conferência Zonal Educativa do  Valdarno Inferior. 
Em particular, as áreas de programação local sob a jurisdição de Conferência 
Zonal Educativa, apoiando as atividades do Centro são eles: 
• intervenções de educação não formal para crianças e adolescentes jovens 
e adultos; 
• planejamento territorial dos Projetos Educacionais Zonali (P.E.Z.), e o apoio 
ao planeamento de convites nacionais e europeus para o desenvolvimento 
da qualidade do sistema criança / educação; 
• apoio ás açoes de apoio de ensino e ampliação / qualificação da oferta 
integrada de formação. 
• pesquisa, promoção e planejamento de intervenções destinadas a melhorar 
a integração de estudantes de origem não italiana. 
 

Desse modo, a governança zonal apresenta-se como um mecanismo regional 

de interesses públicos e de direitos, um documento de aprovação para os inúmeros 

serviços ofertados à educação de qualidade, à saúde e à juventude. Conserva-se de 

acordo com as medidas de execução de planos anuais, seja nacional ou regional.  

Portanto, representa a organização educacional zonal, com a interferência dos 

comitês, dos coordenadores, mas de uma educação abrangente de Valdarno Inferior 

de uma educação sólida com diretrizes e planejamentos. 

 

Quadro 2 - Governança Zonal – Valdarno Inferior 

GOVERNANÇA ZONAL – VALDARNO INFERIOR 
INFORMAÇÕES CONTÍNUAS 

Aprovação do Plano Educacional 
Zonal (P.E.Z.) - Infância e Idade 
Escolaridade, incluindo o plano de 
implementação financeira 
relacionado; 

Aprovação do plano anual de 
atividades das intervenções em 

matéria de Direito de estudar, 
tendo com objeto: 

Comitês de Programação 
E.D.A. (Educação de Adultos) 
– D.S. (Direito à educação) 

• Aprovação do Plano Trienal e 
Anual de Intervenções Educativas 
não formal de adultos, incluindo o 
respectivo plano financeiro de 
implementação; 
 

• definição de diretrizes para o 
planejamento do Plano 
Educacional Zonale (P.E.Z.) 
Idade Escolar, baseado na 
análise das necessidades do 
território e as prioridades 
identificadas; 

São conferências de serviço 
permanente com funções de 
concertação / cooperação para 
apoiar a Conferência Zonal 
Educacional e eles têm a 
seguinte composição: 

 

Aprovação do Plano Zonal para o 
planejamento da Rede Escolar; 

identificação de ações / 
intervenções para apoiar 
procedimentos preliminares ao 
planejamento da rede escolar; 

Presidente do Comitê - 
assessor para a Conferência 
Zonal Educacional, nomeado 
no momento da liquidação da 
Conferência Zonal 

• Aprovação de ações / objetivos 
zonais para o desenvolvimento de 
políticas para a juventude; 
 

identificação de áreas 
prioritárias relacionadas a 
intervenções de apoio, 
ampliação e qualificação dos 
planos de oferta de treinamento 
do Instituições escolares; 

Representantes dos 
Municípios - Quadros técnicos 
zonais do estudo (Comitato 
D.S.) e Educação de Adultos 
(Comitato E.D.A.); 
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• Aprovação do Plano Financeiro 
da gestão zonal no domínio da 
Serviço Civil Voluntário; 
 

qualquer outro elemento 
considerado útil para 
planejamento, concertação e 
integração também com 
referência a possíveis 
endereços regionais e / ou 
autoridades provinciais 
emitidas sobre o assunto. 

Representantes das 
Instituições Escolares da área 
(Comitato D.S., representante 
de classe de uma Instituição de 
Ensino Secundário); 
 

• Relatório de Aprovação sobre o 
andamento dos projetos ativados 
no campo de Serviço Civil 
Voluntário; 
 

Aprovação, até 31/12, de cada 
ano de referência da proposta 
de atividade anual e do relatório 
final do Centro preparado pelo 
coordenador; 

Representantes da Província 
de Pisa – uficio escolar e 
serviço para formação 
profissional; Representantes 
do Escritório Escolar Territorial; 

Representantes da Autoridade 
Local de Saúde; Representantes 
das agências formação pública e 
privada na área; 
 

Representantes (para o Comitê 
E.D.A.) de organizações de 
trabalhadores e dos 
empregadores presentes na 
Comissão Provincial Tripartida. 

Representante do CPIA 
provincial; As tarefas das 
comissões acima mencionadas 
são as seguintes: 
 

Comitê de Programação E.D.A. - 
Aprovar a proposta do plano 
plurianual e do Plano Anual (até 
30/11 de cada ano de referência) 
em E.D.A. para posterior 
encaminhamento e aprovação 
pelo Conferência Zonal 
Educacional; 

Comitê de Programação pelo 
Direito à Educação. - Aprovar a 
proposta de Plano anual 
(dentro de 30/11 de cada ano 
de referência) sobre Direito de 
estudar para posterior 
encaminhamento para a 
Conferência Zonal Educativa; 

Coordenador da estrutura 
técnica de apoio à Conferência 
Zonal Educativa; 
 

Grupo de coordenação referido na 
estrutura de apoio técnico na 
Conferência Zonal Educativa 
(composta por Gerentes / 
Gerentes de Serviço designado 
aos Municípios da área e pelos 
Representantes da Área); 

Referentes da Área Zonal, 
identificados em relação às 
quatro áreas de trabalho a 
seguir, considerando a 
transversalidade do tema 
Educação Ambiental: 
- Direito à Área de Estudo; 

Área de Educação de Adultos; 
 

Área de adolescentes e jovens; 
Funções atribuídas aos 
representantes técnicos dos 
Municípios da área; 
 

Área da Infância; Função 
atribuída à Instituição do 
Município de San Miniato "La 
Bottega di Geppetto "; 
 

Tabelas de trabalho temáticas 
da estrutura técnica (uma para 
cada uma das disciplinas 
acima mencionadas, 
compostas por um 
representante técnico 
municipal no sujeito de 
referência); 

Serviço Civil Voluntário - 
Coordenação da Estrutura 
Técnica; (composto pelo Chefe da 
Serviço Civil Regional, pelos 
Coordenadores do projetos do 
Serviço Civil e pelos chefes dos 
Serviços Municipais afetados pela 
projetos de serviço civil) 4; 
 

- Mesa interinstitucional 
(adolescência e juventude) no 
campo educacional para 
prevenção primária, promovida 
como uma ferramenta de 
design integrado pela 
coordenação de jovens e 
adolescentes com o objetivo de 
apoiar a integração e a 
coerência das ações dirigidas 
ao alvo de referência no 
território, racionalizando as 
intervenções e monitorar sua 
eficácia; Os interlocutores do 
Centro e, mais geralmente, os 
atores do sistema de 
"governança" zonal ", no âmbito 
da integração interinstitucional 
confiada são: 

Agências Públicas de 
Formação - Institutos 
Superiores Locais 
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Rede de Centros Provinciais de 
Educação de Adultos (C.P.I.A.) e 
do Institutos superiores para 
cursos noturnos (D.P.R. n.º 
263/2012); 
- Rede Regional de C.R.E.D .; 
- Agências de Formação Privada 
que operam no setor não 
educativo formal de adultos - 
Registo da Província de Pisa 
criado com deliberação de G.P. n. 
189/2002 - bem como no sistema 
regional credenciado para 
educação formal; 

  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 

 

Com base no reconhecimento dos serviços educativos, os órgãos 

responsáveis da saúde e do social proporcionam um avanço significativo de políticas 

públicas apreciadas para as crianças e suas famílias, como eixo da construção 

coletiva dos municípios de Valdarno Inferior com a gestão e a coordenação 

pedagógica, ordenando um intercâmbio de experiências vivenciadas na infância nos 

quatro municípios.  

Com base nesse contexto, o município de San Miniato, província de Pisa, é o 

líder identificado pelos outros munícipios como gestor da estrutura zonal em relação 

à educação da infância, na governança zonal, constituem o Centro Internacional de 

Pesquisa e Documentação sobre a Infância Glória Tognetti localizado na ViaVittorio 

Veneto, 06 – Isola – PI, Itália, nasce no ano de 1997 e se consolida na província de 

San Miniato no ano de 1999, é constituído pelo Decreto legislativo nº 267/2000, em 

um espaço pensado para a formação dos professores, wokshop e para a 

disseminação dos serviços educativos para a primeira infância. O centro internacional 

de pesquisa e documentação sobre a infância – Gloria Tgnetti, é responsável pela 

implementação dos serviços educacionais ofertados em toda a região de Valdarno 

Inferior e pela formação continuada dos professores na perspectiva de um currículo 

para a infância.  

Nesse sentido, o centro internacional de pesquisa e documentação sobre a 

infância – Gloria Tognetti, elabora e participa da evolução das políticas públicas para 

a infância, e para a atualização das estratégias elaboradas dos serviços educacionais 

para as crianças e suas famílias. Constitui uma agência credenciada da região da 

Toscana e regulamenta os serviços educativos para a primeira infância da área do 

Valdarno Inferior que tem como presidente o prof. Dr. Aldo Fortunati, como articulador 
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pedagógico na elaboração das políticas públicas para a infância. Tem como objetivos 

um percurso de formação e de relações de serviços no Decreto nº 267/2000. 

 
1. A promoção e implementação de atividades de pesquisa e documentação 
relacionadas ao Sistema de Serviços Educacionais para as crianças do 
município de San Miniato também através de uma ação de apoio aos projetos 
de desenvolvimento de políticas de serviços da Prefeitura Municipal e uma 
função de coordenação das estruturas técnicas municipais envolvidas na sua 
elaboração e implementação; 
2. A promoção de relações com outras realidades locais envolvidas no 
desenvolvimento e qualificação de Serviços Educacionais para as crianças; 
3. Participação e apoio à evolução das políticas de infância e á atualização 
das estratégias educacionais desenvolvidas no âmbito dos Serviços de 
Educação Infantil; 
4. Operar como agência credenciada da região da Toscana para o ensino 
superior e treinamento contínuo de acordo com o decreto nº2426 de 
28/04/2003, publicado no BURT nº 26 de 18/06/2003 bem como uma 
Organização qualificada pela certificação ISS 9001para o design e entrega 
de serviços de formação, consultoria e atividades documentais na família e 
de intervenções educativas para a infância no âmbito das finalidades acima 
mencionadas. 
 

Com a organização da estrutura em San Miniato, outro regulamento, o de 

zona de serviços educativos, apresenta-se em diversos artigos que se fundamentam 

na organização zonal, e na perspectiva dos avanços que regem um serviço de 

qualidade para a infância, sendo o objetivo do sistema com referência ao Título II 

componentes do sistema integrado de serviços educativos para a primeira infância.  

 
1. Os serviços educativos para as crianças constituem um sistema de 
oportunidades educacionais que favorecem, em estreita integração com as 
famílias, o desenvolvimento harmonioso, integral e pleno do potencial de 
crianças. 
2. A realização destes objetivos decorre do reconhecimento das crianças 
como indivíduos sociais competentes e ativas, como sujeitos portadores de 
identidade individuais e originais, como titulares do direito ser protagonistas 
ativos de sua experiência e seu desenvolvimento dentro de uma rede de 
contextos e relações capazes de estimular e favorecer a plena expressão do 
seu potencial individual. 
3. A concretização destes objetivos também decorre da estreita integração 
de serviços com as famílias reconhecidas como co- protagonistas do projeto 
educacional de serviços portadores de valores e culturas originais, bem como 
os direitos à informação, participação e partilha das atividades realizadas 
dentro dos mesmos serviços.   
4. A prossecução destes objetivos contribuí, finalmente, para a realização de 
políticas de pares oportunidades para mulheres e homens em relação à 
integração no mercado de trabalho, bem partilha de responsabilidade 
parentais entre mães e pais. 
5. Os serviços educacionais para as crianças são pontos de referência para 
a implementação de políticas de prevenção e recuperação do desconforto 
físico, psicológico e social. 
6. Na sua operação, serviços educacionais para crianças promovem ligações 
com outras instituições de ensino e escolas da região, com serviços sociais 
e de saúde, bem como com as outras instituições e agências cujas atividades 
tocam a realidade da infância. 
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7. Os serviços educativos para as crianças, são locais de elaboração, 
produção e disseminação de uma cultura atualizada da infância. 
 

 

Figura 3 - Mapa da localização das creches em San Miniato 

 

Fonte:  Fortunati (2016, p. 41). 
 
 

A zona de serviços educativos organiza, como objetivo principal, o 

protagonismo infantil e um serviço ofertado de qualidade para todas as crianças e 

suas famílias que, segundo Fortunati (2016, p. 42): 

 
O desenvolvimento das políticas e da divulgação dos serviços levaram ao 
fortalecimento de experiências dentro da comunidade; educar tornar-se uma 
tarefa social e a educação das crianças, um projeto da comunidade. 
Mas essa experiência se fundamenta no reconhecimento e na identificação 
de uma nova imagem de criança como sujeito ativo e competente, 
protagonista ativo dos processos relacionados ao seu crescimento e ao 
desenvolvimento de sua experiência e de seu conhecimento. 
 

Nesse sentido, a relação com a ideia de uma criança ativa e protagonista, é 

relatada em todo o percurso pesquisado durante a visita e nas entrevistas dos 

professores, nos serviços educativos que trabalham com contextos de aprendizagens, 

cercados por políticas públicas construídas para a primeira infância que se constituem 

nas modalidades pública e privada. Esse formato de modalidade, conhecido em várias 

regiões da Europa e América do Sul, relaciona-se a uma política pública de parceria 

para uma possível diminuição da fila de crianças em listas de espera. Entretanto, para 

a implementação dessa política em San Miniato, é proposto a partir do art.5 da zona 

de serviços educativos das formas de gestão de serviços: 

 
1. O sistema público de oferta de serviços educacionais da primeira infância 
consiste em: a) serviços com propriedade pública e gestão indireta. b) 
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serviços com propriedade pública e gestão indireta, atribuindo os particulares 
garantir a qualidade de serviço educacional através da centralidade do 
projeto pedagógico e do projeto do serviço educacional através da 
centralidade do projeto pedagógico e do projeto educativo dos serviços 
privados. 
2. O município, com referência aos serviços educacionais que tem o direito 
de adquirir, identificar a forma relativa a gestão, no âmbito das possiblidades 
previstas no artigo 113º, do Decreto Legislativo 18/08/2000, nº 267 “Acto de 
consolidação das leis sobre a organização das autoridades locais”. 

 
Contudo, essa modalidade pública privada requer uma atenção no formato de 

uma parceria que se responsabiliza por manter a qualidade dos serviços educativos 

como proposta elencada na zona de serviços educativos. Em nossa visita, foi possível 

rever os aspectos semelhantes em relação às exigências de espaço, brinquedos 

ofertados e a proposta educativa de uma criança ativa e protagonista. Esse formato 

de modalidade exige do município de San Miniato uma escolha e exigências acima da 

qualidade que consiste no Art. 8 da zona de serviços educativos. 

 
1. O município pode estipular relações convencionais com os serviços 
privados credenciados ativos no próprio território. 
2. As relações convencionais referidas no parágrafo anterior estabelecem: 
a)o número de assentos parciais ou totais, reservados pelo serviço privado 
credenciado ao município; b) as formas de gestão de admissões, com sorteio 
de um ranking municipal ou de outra lista formada de acordo com os critérios  
determinados pelo município; c) o sistema de participação do usuário nos 
custos de gestão; d) o montante do empréstimo pago pelo município ao 
serviço privado acreditado  para ou parte do serviço reservado e as formas 
de liquidação relacionadas a serem pagas pelo município; e) formas de relato 
a serem cobradas do serviço contratado.  

 
Nesse sentido, a proposta de parceria público-privado repensa as 

necessidades de oferta para o acesso das crianças na creche, um formato de política 

pública, muito criticada e ao mesmo tempo muito necessária, desde que, os 

regulamentos e o projeto pedagógico estejam de acordo com a legislação vigente, em 

San Miniato é possível a parceira pelo próprio formato de relação da contratação de 

uma empresa do terceiro6 setor e os critérios de acesso.  

                                                             

6  Os serviços educativos de San Miniato e região de Valdarno Inferior aceitam parcerias com 
associações comunitárias para abertura de creches desde que credenciada pelos órgãos responsáveis. 
Essa modalidade é muito utilizada em diversos países para a manutenção da fila de espera e para o 
acesso à educação infantil. Esse formato de parceria se assemelha às creches conveniada no Brasil e 
na cidade de São Paulo, a diferença encontra-se no fato de que em San Miniato/Itália uma ajuda de 
custo é paga pelos pais, como referência à participação na vida das crianças na creche, e por, 
consequência, mais participação da Prefeitura de San Miniato.  
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A relação com as políticas públicas apresenta-se como um organismo vivo de 

ação conjunta entre todos, em consequência de um governo local que direciona as 

ações em contextos sociais e educacionais de acesso à educação da infância. 

O formato de serviços educacionais, ofertado em San Miniato, articula a 

política local de forma dinâmica e incisiva, na proposta de intensificar uma interação 

na construção coletiva de um percurso na gestão e coordenação pedagógica 

municipal, que no art. 9 da zona de serviços educativos se materializa na organização 

de processo político de interação na perspectiva de uma qualidade para a infância. 

 
Art. 9 – Funções de Gestão e Coordenação Pedagógica Municipal. 
1. O Município realiza a gestão e coordenação pedagógica dos serviços 
educativos para assegurar a ligação necessária entre os serviços públicos e 
privados presentes no território e qualificação do sistema integrado. 
2. As funções de coordenação pedagógica e de gestão são levadas a cabo 
com a ajuda do responsável pelos serviços educativos públicos e privados 
que operam na área. 
3. No âmbito das funções referidas no n.º 2, respeitando a autonomia de 
gestão do serviços educacionais individuais, as seguintes atividades são 
realizadas: 
a) definição de diretrizes e critérios para o desenvolvimento e qualificação do 
sistema de serviços educacionais presente no território; 
b) apoio no desenvolvimento de atos regulatórios do município; 
c) processamento de material informativo sobre serviços locais; 
d) promoção da verificação e inovação de estratégias educacionais, bem 
como daquelas à participação das famílias e à educação familiar; 
e) desenvolvimento e coordenação do uso, pelos serviços locais, dos 
instrumentos de observação, documentação e avaliação de experiências 
educativas, bem como de emprego ferramentas de avaliação de qualidade e 
monitoramento de seus resultados; 
f) promoção, de acordo com os coordenadores pedagógicos dos serviços, do 
plano de formação dos operadores e acompanhamento da implementação 
dos mesmos; 
g) análise de dados relacionados à gestão administrativa de serviços locais, 
em colaboração com os gestores de serviços educacionais, na perspectiva 
de um elo entre as funções gerenciais e pedagógicas; 
h) conexão com a unidade de saúde local (empresa USL) para todas as áreas 
de especialização; 
i) promoção de intercâmbios e comparações entre serviços no sistema local; 
l) promoção da continuidade educacional de zero a seis anos, inclusive 
através do envolvimento do Município de Castelfranco di Sotto Município de 
Montopoli em Val d'Arno 
Município de San Miniato diferente do jardim de infância. 
4. O desenvolvimento das funções referidas no número anterior garante 
unidade, coerência e continuidade das intervenções, bem como a verificação 
da eficácia, também no sentido da otimização, dentro dos padrões prescritos 
pela legislação vigente, o uso racional dos recursos. 
5. O Município promove a ativação das funções referidas nos parágrafos 
anteriores pelos serviços particulares autorizados a operar. 
 
 

San Miniato/Itália estabelece e implementa uma política pública para a 

infância, na perspectiva de uma autonomia local, nos interesses de um projeto da 
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comunidade e na construção de ações significativas na visão ativa de um sujeito 

protagonista e construtor de suas aprendizagens.  

 

1.2 O Projeto da Comunidade e sua Relação na Construção de uma Rede 

Educativa Compartilhada 

 

A abordagem de San Miniato/Itália é conhecida como um projeto da família, 

sua participação no âmbito das discussões e do próprio projeto pedagógico. A relação 

com as famílias torna-se considerável quando ponderada em um projeto de serviço 

educacional ofertado para a infância, em um contexto de gestão social participativo e 

regulamentado por uma legislação vigente que esclarece sua participação e gestão.   

 

ART.14 - PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
 
1. Nos serviços de educação da primeira infância são garantidos, no âmbito 
das disposições das no artigo 4º da DPGR de 30 de julho de 2013 n.41 / R, 
formas adequadas de participação das famílias, e são órgãos de participação 
especial. 
2. Os órgãos de participação das famílias, por sua própria iniciativa ou a 
pedido do sujeito  
3. Os órgãos de participação, determinados autonomamente pelos vários 
operadores, possivelmente coordenados em órgãos que também são 
referidos a vários serviços, no entanto, a presença dos seguintes 
componentes: 
a) pais usuários, em pelo menos metade dos membros; 
b) educadores e operadores; 
c) uma pessoa de contato do gerente. 
4. A presidência dos órgãos de participação é atribuída a um dos pais. 
5. O mandato dos órgãos de participação familiar é de 3 anos, seus membros 
eles são imediatamente reelegíveis, os pais podem fazer parte dentro do 
período efetivo e frequência de serviço. 
6. O Município coordena as atividades dos órgãos eletivos da participação 
das famílias nos serviços incluídos no sistema de concurso público através 
da organização, pelo menos um ano, de uma reunião conjunta de seus 
presidentes.  
 

Nesse sentido, se pensarmos no processo pedagógico no desenvolvimento 

natural das crianças, as famílias não constatam a importância desse desenvolvimento 

nos espaços da casa. Ao chegar nos espaços da creche, como primeiro ambiente 

educativo, é que a criança desfrutará de toda a sua potencialidade criativa, emocional 

e cognitiva, consolidando a importância de sua participação na gestão do espaço da 

creche e nas mudanças de uma família na busca de uma conscientização coletiva e 

de direitos. Segundo Mantovani (2002, p. 60): 

As forças de mudança na sociedade italiana trouxeram grandes inovações ao 
campo do atendimento a bebês e crianças na primeira infância. A sociedade 
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testemunhou uma crescente conscientização das necessidades tanto dos 
pais quanto dos filhos. A tradição culturalmente enraizada na participação 
popular juntou se à atenção dedicada ao estabelecimento das técnicas atuais 
de desenvolvimento profissional. Essa união de práticas em respostas às 
forças sociais permitiu que os pais e filhos embarcassem em novas 
experiências referentes aos serviços educacionais para bebês e crianças na 
primeira infância. O papel dos professores também evoluiu, encontrando 
novas definições e responsabilidades.  

Contudo, observamos que a ideia de apresentar às famílias a relevante 

participação na gestão social do espaço educativo caminha na direção de um olhar 

da construção da confiança, das experiências e saberes que seus filhos, consigam 

receber dos professores e do próprio espaço que oportunizará os contextos criativos. 

Uma participação que garante o acesso aos serviços educativos e a informação 

qualificada de acordo com o Art. 13 da Carta dos Serviços que apresenta um 

instrumento na qualidade dos serviços. 

 
1. O município adota a carta de serviços como um instrumento que torna o 
nível transparente e exigível a qualidade dos serviços prestados e que 
regulam as relações entre serviços e usuários. 
2. O cartão de serviço contém os seguintes elementos: 
a) Princípios fundamentais que regem a prestação de serviços; 
b) Critérios de referência para acesso a serviços;  
c) Procedimentos operacionais gerais e padrões de qualidade dos serviços; 
d) Formas de participação e controle pelas famílias; 
e) Direitos compensatórios pelo descumprimento da prestação do serviço. 
 
 

Figura 4 - Famílias reunidas nos laboratórios 

 

Fonte: Fortunati (2016, p. 92-3). 
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Nessa perspectiva, as famílias ao compreenderem a dinâmica dos critérios 

dos serviços ofertados7 e da relação pedagógica, envolvendo o protagonismo infantil 

e a valorização dos contextos organizativos e as interações, seja com o adulto ou 

professores, alteram elementos essenciais na construção desse vínculo, no qual os 

espaços da creche têm a relação de confrontar, desde o início, novas oportunidades, 

alianças e relacionamentos, se as famílias estiverem dispostas a compreender o 

desenvolvimento infantil como algo compartilhado entre a creche, os professores e 

aqueles que cuidam em casa. 

Segundo Fortunati (2016, p. 92), os educadores devem dar voz às 

necessidades e motivações das famílias: 

Principalmente aquelas inconscientes ou ainda não expressadas que levam 
os pais a procurarem os centros educacionais. São situações que vêm de 
muito longe, mas que convergem na interação de criar e sustentar percursos 
de qualidade para a experiência. É sobre tal convergências que se baseia a 
confiança mútua que possibilita o início de um caminho compartilhado. 

Vale ressaltar que em San Miniato a confiança dos professores nasce no 

primeiro encontro com as famílias, na apresentação dos espaços da creche e no 

vínculo afetivo de uma construção coletiva, em uma sinergia com o que ocorre nos 

centros educativos, onde os papéis se conciliam a favor de criar e manter uma cultura 

que valoriza o sujeito em sua plenitude, com isso Fortunati nos apresenta sobre a 

singularidade da criança. 

E é o respeito pela singularidade e pela diversidade de cada indivíduo, 
criança e dos pais que torna possível construir a indispensável confiança 
mútua para atravessar as experiências, acreditando que nada se perde, mas 
sim que se enriquece ao estar em relação com o outro. Só assim podemos 
construir uma aliança entre os educadores e as famílias, capaz de promover 
uma visão construtiva e sistêmica do processo evolutivo de cada criança 
(FORTUNATI, 2014, p. 92). 

A abordagem de San Miniato/Itália representa, em seu contexto, um 

fortalecimento visível no atendimento das crianças e no respeito em oportunizar um 

aprendizado, em que as famílias consigam contribuir de forma ativa e compartilhada 

seus saberes, em um momento de diversidade cultural nos espaços das creches, 

refletindo sobre a sociedade atual. Gandini e Edwards (2002, p. 59-60) nos 

apresentam que “[...] os serviços para a crianças na primeira infância, profundamente 

                                                             

7 O regulamento de zona de serviços educativos para a primeira infância da área do Valdarno Inferior, 
trata de serviços educativos como um sistema educacional para a primeira infância, 
consequentemente, usa a frase serviços ofertados de 0 a 3 anos de idade à comunidade.  
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enraizados na comunidade e mais próximos das famílias são o melhor espaço de 

transição no processo de integração familiar”. Portanto, Fortunati (2014, p. 94) afirma. 

Para que os centros educacionais possam efetivamente atender a essa 
exigência, eles devem saber como se preparar, usando as habilidades dos 
educadores, contextos físicos e relacionais capazes de oferecer a todos a 
oportunidade de se envolver de modo construtivo em percursos educativos 
significativos, nos quais o protagonista é a originalidade de cada um e não o 
presumido conhecimento superior do educador. 

Com base nesse contexto, a centralidade relacional entre os espaços 

educativos e as famílias, são realizados encontros individuais e coletivos para que 

consigam compreender as expectativas e dimensões sociais de cada família e a 

dimensão da gestão social como um articulador. Fortunati (2014, p. 96) “o que é 

produzido e mantido é uma dupla, que conduz cada adulto a reconhecer-se como 

indivíduo e como membro de uma ampla comunidade educativa, dentro do qual se 

esclarece o papel de cada um, juntos as maneiras de explica-los”.  

Na gestão social da participação das famílias nasce o laboratório, com uma 

dimensão informal, refletido como um condutor de possibilidades e diálogos entre as 

famílias e os professores, como uma oportunidade única de observar, planejar 

conjuntamente as brincadeiras e os espaços a serem pensados para que se exerça o 

protagonismo infantil. É um momento dialógico entre a cooperação transparente no 

processo de aprendizagem, que dá significados a contextos de mudanças que 

segundo Fortunati: 

Esse desejo por ser responsável muitas vezes leva os pais a se esquecerem 
de ser eles mesmos, para estarem sempre à altura da situação, receptivos e 
tolerantes, justos em cada circunstância, despreocupados com as próprias 
necessidades e, principalmente, atentos a não repetir os erros que atribuem 
seus próprios pais; mas essas boas intenções acabam por reduzir a 
competência do pai em lugar de aumenta-la; na verdade, um pai 
“competente” é justamente aquele que se permite ser, antes de mais nada, 
pessoa (FORTUNATI, 2009, p. 185).  

A esse respeito, o relato de uma mãe sobre a possibilidade de matricular sua 

filha em uma escola da infância, expõe um diálogo entre o que acontece em sua casa 

e as angústias de como será o cotidiano de sua filha nesse espaço denominado   

educativo. 

Beba (mãe de Emanuele, Noemi e Rachele) extraído do livro “A Educação 

Infantil como Projeto da Comunidade” Aldo Fortunati (2009, p. 195). 

Conhecemos a existência do serviço por meio de um folheto que a prefeitura 
nos enviou quando nasceu nosso primeiro filho, Emanuele, em 1992. No 
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começo tínhamos dúvidas, talvez porque as únicas experiências de que 
tínhamos ouvido falar eram as de meus primos que haviam utilizado uma 
escola de educação infantil em Milão, que era mais um depósito de crianças 
do que outra coisa. Depois, chegou um convite da prefeitura para 
participarmos da inauguração da área de encontro e brincadeira Ïl Paese dei 
Balocchi”. Nessa época, Noemi nossa segunda filha tinha 6 meses. A partir 
daquele momento, fomos nos aproximando de uma realidade nova e 
fascinante; podíamos compartilhar com outras pessoas o oficio de pais, e ali 
tínhamos apoio para enfrentar nossos problemas, nossas preocupações e 
nossa dúvidas, ao mesmo tempo em que nossos filhos de divertiam e eram 
objeto de acompanhamento, decidimos inscrever Noemi na escola de 
educação infantil. A experiência acabou sendo uma verdadeira oportunidade 
tanto para nossa filha quanto para nós, permitindo-nos trocar opiniões com 
outros pais a propósito de nosso papel; também as educadoras nos ajudaram 
a entender um ambiente diferente do doméstico; além disso, Noemi teve a 
oportunidade de viver uma experiência social independente com outras 
crianças e não só em um mundo composto principalmente de adultos. Depois 
dessa primeira experiência, decidimos inscrever Rachele na escola de 
educação infantil, e essa aventura funcionou tão bem como a anterior. Não 
tivemos conflitos com as educadoras, mas, antes, muitas trocas de opinião 
acerca de nossas filhas, a quem fomos descobrindo pouco a pouco sob certos 
aspectos que até então nos eram desconhecidos. Além disso, graças aos 
grupos de trabalho com outros pais e aos encontros de discussão sobre 
assuntos específicos com especialistas, tivemos a oportunidade de trocar 
opiniões com outras pessoas e receber apoio nos momentos críticos como 
crises da criança, doenças etc., de tudo isso, saímos com uma sensação de 
confiança em nossas capacidades e, no fundo chegamos à conclusão de que 
não éramos pais tão ruins.  

Com base nesse relato, apresentamos a proposta para a integração da família 

no contexto educativo da infância. Uma participação que permitiu um laço de amizade 

e de confiança ao compartilhar entre as crianças, professores e famílias, o 

entendimento das relações no percurso familiar, e na devolutiva dos processos das 

experiências das crianças. Segundo Mantovani (2002, p. 63): 

Comparada à experiência de trabalho tradicional, essas novas experiências 
são delicadas e ás vezes difíceis. Entretanto, elas também trazem nova vida 
ao ambiente de trabalho, oferecendo aos professores uma oportunidade de 
renovar os seus repertórios de técnicas, ter acesso a novas formas de 
desenvolvimento profissional e estar em contato com as famílias a fim de 
desenvolver relacionamentos que não são possíveis nas creches tradicionais 
de tempo integral. 

Veremos, no decorrer dos capítulos, que a abordagem de San Miniato/Itália, 

está na busca pelas experiências de vida das crianças, pelos relatos construídos na 

observação dos professores e na possibilidade da experimentação das famílias nessa 

construção.  

O relato dessa família, na busca por matricular sua filha na escola da infância, 

apresenta-se como o caminho percorrido por outras famílias, quando não reconhecem 

a educação para a infância como um projeto educativo significativo na construção dos 

valores das crianças.  
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Nesse contexto, um depoimento cercado pela sensibilidade e amor de uma 

mãe que busca a compreensão de um espaço que acolha sua filha para, em suas 

palavras, “uma realidade nova e fascinante”, o fascinante refletir sobre o espaço e 

sobre as oportunidades que seriam possíveis encontrar. Ela afirma que “a experiência 

acabou sendo uma verdadeira oportunidade tanto para nossa filha quanto para nós”.  

A respeito da possibilidade dos encontros e aprendizados sobre o universo infantil, 

ela diz que acabou “permitindo-nos trocar opiniões com outros pais a propósito de 

nosso papel”, do papel da família enquanto protagonista na ação do ato educativo em 

um ambiente diferente da casa, mas acolhedor no processo de aprendizagem das 

crianças. Ela acrescenta que “Noemi teve a oportunidade de viver uma experiência 

social independente com outras crianças e não só em um mundo composto 

principalmente de adultos”, a experiência de ser uma criança livre no processo de 

interagir com as outras crianças na grande magia do brincar, e ser feliz. Portanto, a 

família, nesse universo infantil, experimenta as possibilidades que o espaço e sua 

participação proporcionam no processo educativo, a ponto de entender que ali 

encontrarão poio nas reflexões e opiniões de outros pais, conforme afirma que 

“saímos com uma sensação de confiança em nossas capacidades e, no fundo 

chegamos à conclusão de que não éramos pais tão ruins”. 

Portanto, observa-se a necessidade de compreender a família, e o quanto a 

ela é significativa no processo educativo das crianças de uma forma a compartilhar 

seus momentos, suas construções e experiências de um ser protagonista.  

Os serviços educativos de San Miniato retratam uma característica comum de 

diálogo que permite a própria comunidade fundamentar seus pensamentos em uma 

participação ativa, construída por anos na busca pelos direitos das crianças. Fortunati 

(2009, p. 181) nos fala de compartilhar o projeto educacional. 

O fato de compartilhar o projeto educacional em todas as suas fases no seio 
de uma relação recíproca entre os pais e os educadores é um pressuposto 
para a qualidade e a produtividade da experiência das crianças, e das 
próprias famílias, dentro do serviço. O contexto da gestão social constitui o 
motor dos fenômenos de participação, dos quais também fazem parte as 
situações, encontros de grupo, conversas individuais, iniciativas culturais e 
festas que ocorrerem durante o ano.   

Contudo, em nosso percurso durante a pesquisa, a participação das famílias 

foi fundamental para a compreensão de uma relação que se estabelece nos encontros 

e nos regulamentos, que efetivam os direitos e que superam todas as dificuldades 
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com uma única proposta de criar uma cultura da infância, seguindo do vínculo afetivo 

de todos os atores sociais que constituem os serviços educativos.  

Com base nesse contexto, a abordagem de San Miniato reproduz uma política 

pública de incentivos a outros municípios que se fundamentam na participação da 

comunidade, como função importante nas diretrizes para a educação da infância, que 

segundo a pesquisa de Ghedini (2002, p. 71) sobre a política nacional Italiana para as 

crianças de 0 a 3 anos de idade, “reconhece uma nova estratégia de reformas na Itália 

que se constrói a partir dos princípios de uma política pública que garantam os direitos 

das crianças”. 

Os serviços ofertados pelo município de San Miniato, consolidam as diretrizes 

e avançam nas políticas públicas sociais e de saúde, no âmbito dos regulamentos e 

da ampla participação da comunidade, ou seja, a referência de uma qualidade na 

cultura da infância que se materializa na comunicação e no respeito aos direitos das 

crianças e na qualidade de sua vida. Fortunati (2009, p. 185) “[...] É preciso ser pais 

competentes, mas não se é competente pelo fato de ser pai”. 
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CAPÍTULO II - A CONSTRUÇÃO DO PROTAGONISMO NO CURRÍCULO DA 

INFÂNCIA E NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA 

ABORDAGEM DE SAN MINIATO 

 

Por ideia de criança ativa, guiada, na experiência, por uma extraordinária 
espécie de curiosidade que se veste de desejo e de prazer. 

Aldo Fortunati 

 

Para a compreensão da abordagem educativa da infância de San Miniato/ 

Itália, apresentamos um currículo aberto ao possível, de acordo com o pesquisador 

Dr. Aldo Fortunati, faremos uma reflexão sobre o currículo considerado por Gimeno 

Sacristán, como base teórica de nossa pesquisa e como compreensão para o 

currículo da infância de San Miniato/Itália, ao se tratar de argumentos como relação, 

função social, projeto educativo, campo prático e comunicação educativa. Para a 

formação dos professores, usaremos como base teórica Imbernón, Feldman, Marcelo 

García e Tardif e Lessard, com a ideia da ação do professor na escola em uma 

formação permanente e nas relações entre os atores sociais, por fim, conduziremos 

as considerações de Fortunati e Carla Rinaldi, com os elementos que levam as 

crianças a se reconhecerem como protagonistas de sua aprendizagem. 

 

2.1 Formação dos Professores: um Percurso das Experiências e Observações 

 

A educação contemporânea significa um desafio para a formação dos 

professores, no entendimento dos avanços e retrocessos nas políticas públicas de 

formação, tanto nas formações de cursos iniciais quanto na formação continuada.  

Antes, prevalecia a visão centralizadora e transmissora do século passado, e, na 

atualidade, a formação exige do professor novas competências para a compreensão 

de novas habilidades e novas abordagens em sua prática.  

A abordagem de San Miniato/Itália, para a educação da infância, busca um 

entendimento de uma educação que seja compartilhada nas relações entre os grupos 

sociais, a comunidade e todos os atores sociais da creche. Portanto, o destaque da 

abordagem é diferenciado de vários municípios da Itália, que buscam ainda uma 

política pública que reconheça a criança como ponto principal do currículo, de um 

sujeito ativo e competente, e que busca uma formação dos professores que ainda 

percorrem um currículo escolarizado em maior parte da Itália. 
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Dentro desse contexto, além da compreensão de um currículo para a infância 

que valoriza a criança em sua integralidade como sujeito protagonista, a formação dos 

professores da infância caminha para a compreensão de mudanças e de novas 

abordagens educacionais, como a pesquisa apresentará nesta tese.  

Nesse aspecto, a formação de professores contribuirá para o mapeamento de 

uma ação coletiva e social na busca que segundo Imbernón (2013, p. 19). 

Assume um papel que vai além do ensino que pretende uma mera 
atualização cientifica, pedagógica e didática e se transforma na possibilidade 
de criar espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas 
aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e com a 
incerteza.  

Para compreendermos essas relações sociais, é evidente estabelecer que 

todos são protagonistas, mas, o ser professor, transfere em sua virtude profissional 

uma característica nos dias de hoje, de entender seu real papel, sua função dentro de 

novos conceitos e tendências estabelecidas pelas políticas públicas educacionais, 

que o transforma em um tarefeiro e burocrata ao invés de lhe proporcionar caminhos 

para a compreensão de um agente social e de transformação do espaço que ocupa a 

escola. Segundo Feldmann (2009, p. 76) “professor, sujeito que professa saberes, 

valores, atitudes, que compartilha relações e, junto com o outro, elabora a 

interpretação e reinterpretação do mundo”. 

Na formação dos professores, vivenciamos momentos nessa amplitude 

neoliberal e mundializada, em que a educação torna-se um desafio na estruturação 

de uma política pública que possa efetivamente contribuir para os interesses daqueles 

que fazem parte dos espaços escolares, o que chamamos de atores sociais. 

Sendo assim, a formação de professores deve ser repensada na possibilidade 

de uma construção presenciada no espaço escolar e pelos atores que nela habitam, 

sendo necessário buscar nas vozes, as intenções, as propostas pedagógicas e a 

resolução dos conflitos cotidianos. 

Portanto, o ato de ensinar e de se formar, embora tenha característica de 
individualidade, é sempre um trabalho coletivo. A ação do professor na escola 
é construída na relação e a partir da ação dos outros professores, de modelos 
ético-pedagógicos presentes, das finalidades do sistema escolar e do projeto 
pedagógico de cada contexto escolar (FELDMANN, 2009, p. 79). 

Marcelo García (1999) nos expõe uma série de princípios da formação dos 

professores, apresentando embasamento teórico de outros autores e possibilitando o 

entendimento do que pensamos como essencial diante de tantas concepções 
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existentes sobre a formação de professores, para que ocorra a efetivação de um 

vínculo produtivo nos espaços escolares, mantendo os princípios éticos-pedagógicos 

e didáticos que a formação demanda para sua maduração intelectual e de processo 

contínuo.  

Entendermos a formação dos professores e a organização da escola 

enquanto um espaço de cidadania e construção coletiva, que Marcelo García (1999, 

p. 26) conceitua como: “a formação de professores é a área de conhecimento, 

investigação e de propostas e práticas”. 

Desse modo, a formação dos professores projeta-se em um contexto onde 

diversos autores contribuem para seu conceito, criando possibilidades para um 

avanço na qualidade da educação. Compreendendo a formação como um projeto, 

uma construção coletiva, um ensino profissionalizante com outros olhares e princípios. 

O princípio de formação contínua de Marcelo García (1999) estabelece que a 

formação inicial e a formação permanente sejam adequadas para que ocorra uma 

interlocução entre o processo aprendido e a continuidade do processo nos espaços 

escolares ou fora dele, possibilitando o acompanhamento de novas tendências que a 

educação nos oportuniza diariamente que segundo Imbernón (2009, p. 22): 

O fator da diversidade e da contextualização como elementos imprescindíveis 
na formação (a preocupação pela cidadania, pelo meio ambiente, pela 
diversidade, pela tolerância etc.) e que o desenvolvimento e a diferença entre 
as pessoas sempre tem lugar num contexto social e histórico determinado, 
que inclui em sua natureza. Isso desencadeará um questionamento de 
práticas uniformizantes e potencializaria a formação a partir de dentro, na 
própria instituição ou no contexto próximo a ela, onde se produzem as 
situações problemáticas que afetam o professorado.  

Marcelo García (1999) fala sobre a importância de a formação manter 

efetivamente princípios essenciais de ética, didático e pedagógicos comuns. O que 

possibilita a formação contínua em um discurso comum de mudanças, verificando com 

um olhar humano as relações que se estabelecem naquele espaço escolar. Isso 

oportuniza aos professores uma maior participação, um posicionamento e uma nova 

cultura. 

Entretanto, os processos de formação elencados por Marcelo García 

apresentam princípios colaborativos e de investigação, justificando as potencialidades 

de um grupo de professores quando em exercício de sua prática e construção coletiva 

no ambiente escolar. Marcelo García nos fala de não negar outras formações (1999, 

p.28) “[...] mas sim salientar que é a formação que adapta como problema e referência 
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o contexto próximo dos professores, aquela que tem maiores possibilidades de 

transformação da escola”. 

Para Imbernón (2013) não se pode confundir a colaboração com processos 

forçados. E nos apresenta que a formação permanente dos professores deve seguir 

caminhos de compromisso e responsabilidade de todos os agentes envolvidos. 

 

Quadro 3 - Formação dos Professores Colaborativa e Permanente 

Formação Colaborativa Formação Permanente 

Realizar uma formação colaborativa do coletivo 
docente, com o compromisso e a responsabilidade 
de coletiva, com interdependência de metas para 
transformar a instituição educativa num lugar de 
formação permanente como processo 
comunicativo compartilhado, para aumentar o 
conhecimento profissional pedagógico e a 
autonomia. Porém, essa formação coletiva supõe 
também uma atitude constante de diálogo, debate, 
consenso não imposto, não fugir do conflito, 
indagação colaborativa para o desenvolvimento da 
organização, das pessoas e da comunidade que 
as envolve. 

Desenvolver uma formação permanente em que 
a metodologia de trabalho e o clima afetivo   
sejam pilares do trabalho colaborativo. Um clima 
e uma metodologia formativa que situe o 
professorado em situações de identificação, 
participação, aceitação de críticas, de 
discordâncias, suscitando a criatividade e a 
capacidade de regulação. A capacidade de 
respeitar a diferença e de elaborar itinerários 
diferenciados com diferentes ferramentas com 
um caráter aberto e gerador de dinamismos e 
situações diversas. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 

 

Nesse contexto, a partir do quadro acima, o autor nos propõe a pensar que a 

formação dos professores, de forma colaborativa e compartilhada, constitui que o 

professor consiga reconhecer as possiblidades e avanços em uma leitura sobre a sua 

formação, e o conjunto de novos diálogos quando compartilhados com outros sujeitos, 

na possibilidade de enxergar a sua realidade de uma outra maneira. Este formato de 

reflexão epistemológica, que nasce na formação permanente, transforma o cenário 

escolar. É o que Marcelo García (1999, p. 27) nos apresenta como “[...] a necessidade 

de integrar a formação de professores em processos de mudança, inovação e 

desenvolvimento curricular”. 

Assim sendo, assumir novas mudanças no processo de formação dos 

professores, requer pensar na lógica da formação colaborativa em conjunto com o 

compromisso do diálogo perante os conflitos existentes no ambiente escolar, seja o 

momento de organizar os processos que conduzem ao conhecimento amplo de seu 

contexto escolar e social. Contudo, uma nova visualização das ações já realizadas 

para uma nova construção, de uma ação do planejar ou na elaboração de um currículo 

humanizado e coerente, para que o professor consiga a compreensão entre os 

conceitos e a prática pedagógica. 
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Tardif e Lessard (2008) nos apresentam que os professores precisam 

aprender a funcionar com diferentes grupos de agentes. Portanto, a parte integrante 

do fazer pedagógico num conjunto de ideias que se multiplicam nos diferentes campos 

de trabalho e de ensino. 

Propõe a ideia de que a organização do trabalho escolar não tem nada de 
estático, mas é constantemente mobilizada e investida por atores sociais que 
estão em relação de poder uns para com os outros, e que procuram 
conquistar aí um lugar e beneficiar-se dela para atingir o seus próprios 
objetivos. Esses atores utilizam diversos recursos para impor seus pontos de 
visa e promover seus interesses. Além disso, constata-se, nem todos esses 
atores possuem os mesmos recursos (TARDIF e LESSARD, 2008, p. 99). 

Nessa perspectiva, entende-se que a construção de uma formação de 

professores ultrapassa os muros das salas de aulas, em um contexto que engloba 

todo o ambiente escolar, ou seja, todos os atores sociais que ali contribuem para o 

andamento pedagógico, didático e de construção dos saberes, o que Tadiff e Lessard 

(2008, p. 28) chamam de objeto humano. 

As transformações atuais que caracterizam o mundo do trabalho constituem, 
em nossa opinião, um momento intelectualmente propício para refletir melhor 
e de maneira crítica sobre os modelos teóricos do trabalho que tem servido, 
até hoje, de referências a análise da docência. Na verdade, acreditamos que 
a presença de um “objeto humano” modifica profundamente a própria 
natureza do trabalho e a atividade do trabalhador. 

Observa-se que nos princípios de formação de Marcelo García (2009) se vê 

a possibilidade de uma educação e formação que contempla uma humanização, e 

uma verdadeira busca no entendimento que possibilite ao professor exercer a real 

representatividade no ambiente escolar, na construção coletiva entre seus pares, de 

uma organização didática e de uma prática efetivada no âmbito escolar de 

transformação social e de uma reflexão epistemológica de sua prática. 

Entretanto, a perspectiva da infância aborda esse profissional que seja capaz 

de promover as interações em respeito às múltiplas linguagens das crianças na 

possibilidade que envolve o acolhimento, o afeto e, o que é mais significativo, uma 

formação contemplada no coletivo e no envolvimento entre seus pares para a 

transformação social. Que o professor da infância possa com sua formação organizar 

momentos diferenciados a uma pedagogia para a infância mais humanizadora e 

repleta de conhecimentos, na interação com as crianças e na observação de suas 

pistas e construções do conhecimento proposto no protagonismo infantil. Fortunati 

(2016, p. 20) nos apresenta que conhecimento e aprendizagem estão vinculados a 

contextos acolhedores 
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Não existem relações, conhecimento e aprendizagem que possam se 
desenvolver positivamente senão dentro de contextos acolhedores. Isso não 
é uma questão relacionada com clareza das intenções somente em termos 
as próprias intenções e até mesmo as próprias expectativas proporcionando 
condições, oportunidades e tempo dentro do qual seja possível verificar 
concretamente o protagonismo da experiência das crianças e acompanha-las 
em sua progressiva evolução. 

Na abordagem de San Miniato/Itália, em relação à formação dos professores 

e na concepção de infância, a criança é o centro do currículo. No que se refere ao 

protagonismo infantil, não percorre elementos engessados e um currículo pronto e 

acabado, mas uma formação de professores com princípios comuns na elaboração 

de um planejamento pensado e direcionado para as experiências das crianças, a 

proposta educativa de San Miniato observa a relevância de um caminho a ser 

construído e percorrido pelo professor e a criança nos contexto que segundo Fortunati 

(2016, p. 21): 

A atribuição e o reconhecimento às crianças de uma identidade rica em 
protagonismo requerem uma transformação no papel do adulto em uma 
direção na qual sua ação seja conduzida muito mais sobre a organização de 
contextos estruturantes do que sobre estímulos diretos na ação das crianças; 
muito mais na capacidade de reconhecimento e expansão da diversidade de 
estilos comportamentais das crianças do que na ansiedade de levá-las a um 
desempenho preciso e predefinido; muito mais na atenção aos processos da 
ação como expressão de uma estratégia evolutiva do que do desejo de 
certificar-se sobre o estágio de desenvolvimento alcançado a partir de 
supostos parâmetros gerais: a dimensão que surge é do diálogo, da partilha, 
das trocas e da comparação. 

Nesse sentido, a organização dos serviços para a infância dispõe de dois 

instrumentos pedagógicos para a elaboração dos objetivos que implementa a ação 

pedagógica nas creches e sinaliza a formação dos professores partindo do Centro 

Internacional de Pesquisa e Documentação sobre a Infância – Gloria Tognetti, para 

uma construção na organização do trabalho: o projeto pedagógico e o projeto 

educacional. 

O projeto pedagógico tem a dimensão de apresentar as diretrizes e 

orientações da gestão dos serviços educativos e implementa o projeto educativo nos 

seguintes tópicos: 

 
a) a estrutura organizacional do serviço educativo, em particular o 
calendário, os horários, as modalidades de registro, organização do 
ambiente, organização de grupos de crianças e turnos de pessoal; 
b) os elementos constituintes do planejamento educacional, em particular 
a organização do dia educacional, o uso de ferramentas de observação e 
documentação, a organização do tempo de trabalho não frontal; 



51 

 

c) contextos formais, como entrevistas individuais e não formais, como 
festas, encontros, bem como outras atividades e iniciativas para a 
participação ativa das famílias na vida do serviço educativo; 
d) as formas de integração do serviço educativo no sistema local de 
serviços educativos e escolares e social. 
 

A abordagem de San Miniato/Itália tem a compreensão de organizar a 

estrutura de atendimento nos espaços das creches envolvendo a participação das 

famílias como mediadoras do processo, da organização dos espaços e ambientes nas 

modalidades de observação e registro. Essas estratégias adquiridas na formação dos 

professores incluem, de forma organizada, a observação, os contextos organizativos, 

a documentação pedagógica e a escuta, elementos importantes que organizam os 

trabalhos em serviços. Segundo Fortunati (2016), para pensar na organização 

curricular das crianças, é necessário refletir sobre as intenções. 

 

Quadro 4 - Organização do trabalho em Serviços nas Creches 

Organização do Trabalho em Serviços 

O pessoal 
educacional e 
auxiliares 
constitui 
também o Grupo 
dos operadores. 

É atribuído aos serviços individuais em conformidade com os 
regulamentos, disposições legislativas e contratuais aos perfis dos 
profissionais e a razão numérica pessoal/infantil tendo em conta o horário 
geral e articulação dos turnos. 

Grupo de 
Operadores 

No âmbito dos endereços de dados, é responsável pelo processamento e 
a atualização permanente do projeto educacional do serviço e adota, para 
esse fim, como estratégia privilegiada, a maneira colegiada de organizar o 
próprio trabalho. Um dos educadores presentes no Grupo de Operadores 
tem funções de referência. 

Famílias e 
Educadores 

Os educadores garantem uma conexão contínua com as famílias, 
promovendo a sua participação nas atividades e vida dos serviços e 
organização de um programa orgânico para este fim coerente de situações 
de reuniões, palestras, assembleias e discussões, que acontecem 
regularmente durante o ano letivo. 

Educadores e 
Operadores 

Os educadores e operadores, para o desempenho das funções referidas 
acima, usam uma quantidade diferente de tempo para garantir o horário do 
funcionamento do serviço para os usuários. 

Tempo de 
Trabalho dos 
Educadores 

Prevê a disponibilidade de um número anual de horas e algumas horas de 
atividades de formação para programação, gestão social e atualização. 

Atividades 
Educacionais 

Dentro dos serviços são organizadas favorecendo situações de pequenos 
grupos e visam melhorar a diversidade individual. Estratégias adequadas 
são adotadas para permitir um enquadramento gradual e ativo das crianças 
à nova situação dos primeiros dias de participação, incluindo a previsão da 
presença de um membro da família nesse período. Uma cuidadosa 
predisposição do meio ambiente de recursos dos materiais dentro dele 
promove nas crianças a capacidade de orientar de forma ativa e, 
consequentemente, entre as diferentes possibilidades de jogo, 
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favorecendo a progressiva autonomia das escolhas e a estruturação de 
contextos de relacionamento entre crianças e adultos. A organização dos 
tempos diários, de acordo com uma matriz de regularidade e continuidade, 
estimula a estruturação em crianças de expectativas e intenções para as 
diferentes experiências. A organização global e harmoniosa, pelos 
educadores, dos diferentes cuidados, brincadeiras e situações sociais visa 
tornar a experiência das crianças agradável dentro dos serviços. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador de acordo com o regulamento da zona de serviços educativos. 
 
 

A organização dos serviços educativos destinados ao cotidiano das creches 

em sua rotina envolve, de forma significativa, um planejamento dentro do tempo 

caracterizado no atendimento, nos horários e nas relações entre a família, o professor 

e a criança. Essa organização estabelece um gerente8 que construirá no espaço da 

creche em horários estabelecidos no calendário, uma formação permanente com o 

desenvolvimento de programas e do projeto educativo de San Miniato e da própria 

unidade em respeito às suas especificidades locais. 

 Contudo, em nosso percurso sobre a formação dos professores, a construção 

da ideia de um professor observador nas práticas cotidianas nos contextos 

organizativos, nos fez contemplar a importância da observação como instrumento 

pedagógico na elaboração de novas descobertas e propostas de experiências para 

as crianças e a documentação pedagógica como um registro que caminha em duas 

direções aos professores e aos pais. 

A palavra observação constitui sentidos aprofundados na experiência e torna-

se uma característica do ser humano, em ter um olhar direcionado a algo, e sensível 

aos olhos de todos, a observação evidencia os detalhes de conhecer e reconhecer o 

outro. Contudo é um elemento fundamental para a pesquisa e considerada como 

método de investigação.  Na abordagem de San Miniato, o caminho na formação dos 

professores da infância, requer desse profissional a observação das práticas 

cotidianas. Requer um professor que, ao observar as relações construídas no 

cotidiano de um espaço educativo, consiga com sua experiência, construir 

significados ao invés de predefinir metas e de antecipar processos de escolarização. 

                                                             

8 Gerente de um serviço educacional para a primeira infância inserido no sistema público prevê a 
organização de programas permanentes de formação, o desenvolvimento do que se enquadra na 
utilização do total anual de horas previsto para programação, gestão social e a atualização. A carga 
horária de formação durante o ano letivo é de 170 horas, realizada no Centro Internacional de Pesquisa 
e Documentação sobre a Infância Glória Tognetti.  
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Desse modo, a formação dos professores segue três importantes elementos que 

serão apresentados no percurso da pesquisa. 

a) Formação dos Professores; 

b) Espaços e Laboratórios; 

c) Observação dos Professores; 

d) Documentação Pedagógica. 

Observa-se que o palco para o contexto de San Miniato encontra-se nos 

espaços educativos e nos materiais ofertados às crianças, oportunizando as 

experiências e a observação do professor nos movimentos de escolhas feitas por 

essas crianças. Por exemplo, como se relacionam com os objetos colocados à sua 

disposição? É a primeira oportunidade do professor da infância ofertar materiais que 

consigam instigar a construção e curiosidade dos vários significados que ali podem 

surgir. 

Sendo assim, ocorre a construção de um espaço de oportunidades nos 

diversos ambientes da creche. Observamos que o professor seja capaz de 

acompanhar e documentar o percurso desse pequeno grupo em um ambiente cercado 

por experiências e explorações. Com essa experiência, o professor pode dar pistas 

no ambiente que permite a descoberta de uma nova brincadeira ou de uma nova 

interação com o grupo. 

Rinaldi (2017, p. 123), ao falar sobre a subjetividade nas relações diz: 

Eis, então, as razões para muitos das nossas escolhas metodológicas, tais 
como observação e documentação, trabalho em pequenos grupos, 
organização do espaço, uso dos ateliês, e assim por diante. Com tudo isso, 
tentamos contribuir para que a subjetividade e cada criança e de cada 
educador se mostre vinculada aos seus relacionamentos com os outros. 

Contudo, Fortunati (2016, p. 23) afirma que as relações acontecem nas 

interações.  

A relação entre professor e criança acontece ao colocar em relação as 
respectivas contribuições de estratégias dentro da interação, não tanto com 
o objetivo de tornar uniformes e coerentes, diferentes pontos de vista, mas a 
fim de compreender como diferentes pontos de vistas se constituem 
reciprocamente, permanecendo ao mesmo tempo abertos a curiosidade e ás 
mudanças. 

Na abordagem de San Miniato/Itália, o espaço torna-se um professor de 

possibilidades, descobertas e de transformações ricas, vivenciadas nas 

potencialidades das crianças em seus deslocamentos no ambiente. Desse modo, as 

estratégias usadas pelos professores na observação devem levar em consideração 
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um espaço construído pelo grupo de professores da creche, em seus ambientes com 

oportunidades de contextos pedagógicos e com experiências provocativas. 

Acerca disso, escolher e valorizar a observação como estratégia pedagógica 

observamos que permite ao professor dar significados ao percurso da criança em seu 

aprendizado, na elaboração de uma documentação que possa servir de subsídio para 

os professores compreenderem que as crianças vivenciam microculturas, e que 

estabelecem contato com o objeto ofertado pelo adulto ou professor, na perspectiva 

de se aprofundarem nas inúmeras formas de buscar compreender o objeto em sua 

plenitude, mas com o olhar de criança. 

Nesse sentido, existe um laço de cuidado, de pertencimento quando uma 

criança se depara com um objeto desconhecido, seja um brinquedo ou algo que 

colheu em seu jardim. A criança busca interpretar o objeto, conhecer e buscar 

significados. O olhar da criança passa a ser de descoberta e curiosidade. Nesse 

momento da observação, que o professor seja capaz de criar possibilidades e 

compreender a capacidade das crianças estarem no seu processo de 

desenvolvimento, sendo necessário que alguém o ajude nessa descoberta 

reconhecendo que o professor perceba sua ação e prática nesse contexto da 

aprendizagem. Fortunati (2009) nos fala sobre dois elementos importantes sobre a 

observação. 

 

 Constitui o motor do processo de remodelação das hipóteses de 
trabalho, enquanto estratégia que volta a lançar luz sobre o significado das 
situações propostas, do ponto de vista de sua validade e relevância; 

 Representa, enquanto exame da significatividade do que antes havia 
dado um resultado positivo, um instrumento para pôr em evidencia, do ponto 
de vista da criança, os estilos, as estratégias, as competências e as 
habilidades que foram sendo exibidas no curso do tempo (FORTUNATI, 
2009, p. 80). 
 

O percurso da observação dos professores nas experiências das crianças, 

possibilita a construção de um registro, o que chamam de documentação pedagógica, 

a documentação passa a exercer um papel fundamental na visualização dos 

processos e acompanhamentos das novas possibilidades de enxergar as 

potencialidades das crianças. 

Nesse contexto, observamos que a documentação pedagógica tem um 

percurso no processo de ensino aprendizado do ponto de vista epistemológico, no 

momento que as oportunidades são oferecidas para que as experiências e as 

potencialidades consigam ser vivenciadas, o professor observador utiliza-se dessa 
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ferramenta pedagógica como diz Rinaldi (2017, p. 109) [...] “o valor da documentação 

como ferramenta para avaliação, apreciação e para a auto avaliação e auto 

apreciação”. 

Observa-se que, ao longo da história, a proposta de documentar as 

experiências das crianças no contexto educativo, apresenta-se pela primeira vez na 

concepção de infância regiana, conhecida como Reggio Emília com a parceria de 

Loris Malaguzzi e Gardner com o projeto Zero 9  e sua centralidade com o tema 

documentação.  

O percurso da documentação, hoje estendida por vários países, fortaleceu a 

possibilidade de se garantir que as experiências e potencialidades das crianças 

pudessem ser compartilhadas na reflexão de seus significados, na valorização do 

pensamento infantil, em suas múltiplas linguagens e no desenvolvimento cognitivo e 

humano. 

Nesse sentido, a documentação pedagógica como uma ferramenta no 

processo educativo se efetivou na busca de dar significados às ações das crianças 

em suas produções, experiências e para que o professor em sua observação pudesse 

interpretar e reconstruir as etapas do processo, entendemos processo como contexto 

organizativo construído e explorado pelas crianças. 

Fortunati (2016) nos apresenta que a documentação é a voz da observação 

e que: 

É dar voz ao protagonismo das crianças e aos seus processos originais de 
crescimento e desenvolvimento, é fácil compreender como as competências 
dos adultos no que diz respeito a essas práticas se revelam fundamentais 
também falando de intervenções precoces no caso das crianças com 
dificuldades. Observações e documentações pontuais e divididas com o 
grupo de educadores permitem ativar o botão de alarme para a compreensão 
e a discussão de possíveis problemáticas (FORTUNATI, 2016, p. 105). 

Contudo, Rinaldi apresentará que a documentação como o alcance dos 

significados. 

A documentação é uma parte substanciosa do objetivo que sempre 
caracterizou nossa experiência: a busca pelo significado encontrar o 
significado da escola, ou melhor, construir a significação da escola como 
lugar que desempenha papel ativo na busca das crianças pelo significado e 
na nossa própria busca por significados (RINALDI, 2017, p. 121-122). 

                                                             

9 Projeto Zero – Trata-se de um projeto de pesquisa em conjunto com Gardner e Loris Malaguzzi, com 
o nome de “O relacionamento entre documentação e avaliação/apreciação” o projeto teve a duração 
de 3 anos. 
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Com base nesse contexto, sendo a criança um ser potente e 

extraordinariamente curiosa e imaginativa, a documentação pedagógica não estaria 

apenas em uma situação de documentar, mas na sua interferência encontraria nos 

contextos organizativos com as intenções do ambiente, levar as crianças a suas 

diversas experiências no processo educativo, e a parti dali, dar os significados a tudo 

que fosse apresentado por um grupos de crianças ou individualmente, seria dar vozes  

às crianças em seu percurso de aprendizagem. Fortunati (2009, p. 80) “[...] nos fala 

sobre uma relação negociada recíproca e cooperativa entre os sujeitos envolvidos e 

para uma circularidade que tem que se determinar entre as diferentes dimensões do 

planejar, do fazer e do observar-documentar-averiguar”. 

 Dar valor aos aspectos estratégicos e construtivos das condutas das 

crianças e não só aos que se acham relacionados com sua recepção de estímulos por 

parte do ambiente; 

 Reconhecer como constitutivos do desenvolvimento infantil tanto os 

aspectos que reproduzem seus itinerários de evolução quanto os que representam, 

em cada fase diferente, sua estrutura; 

 Assumir as condições da experiência que se oferecem às crianças não 

como meios para alcançar certos objetivos, mas como condições que solicitam uma 

ação construtiva autônoma e em grande medida não demasiada previsível por parte 

das crianças. 

Vale ressaltar que a razão de documentar as experiências das diferentes 

formas, sejam elas fotografadas, filmadas ou escritas, levariam o professor a 

compreender o desenvolvimento cognitivo, os significados e a criação extraordinária 

de uma prática que se materializaria na reflexão de uma pedagogia da escuta.  

Portanto, a razão de documentar as experiências das crianças, levaria aos 

seus significados partindo de uma abordagem da observação e de uma escuta 

sensível que Rinaldi (2017, p.117) nos apresenta [...] “como metáfora para a abertura 

e sensibilidade de ouvir e ser ouvido, não somente com as orelhas, mas com todos 

os nossos sentidos”. 

A pedagogia da escuta não é composta por uma abordagem teórica, mas por 

uma abordagem que acredita nas potencialidades das crianças, no entendimento que 

essa criança possa relatar, experimentar e produzir conhecimento. A escuta trabalha 

com as emoções, sentimentos e interpretações na descoberta empírica de algo a ser 

descoberto pela criança, quando oportunizada uma brincadeira ou um projeto. 
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Observamos que o espaço nas creches na educação da infância tem sido um 

dos importantes percursos na formação dos professores em relação ao entendimento 

de um espaço que tem uma dimensão na organização dos saberes. Portanto, um 

espaço chamado por muitos como “terceiro educador”10, um espaço de qualidade que 

oportuniza conexões que segundo Fortunati (2016, p. 49): 

O espaço deva oferecer oportunidades de conexão e integração entre as 
seções, deixando claro desde o início que esta forma de relação nunca irá 
representar o que os ambientes escolares tradicionais, na maioria das vezes, 
utilizam neste caso, ou seja, o corredor como um ingrediente arquitetônico 
que estimula ao mesmo tempo a conexão e a separação complexa, além da 
independência entre os elementos que conecta.  

Rinaldi (2017, p. 149) completa em um espaço ser social e cultural. 

Projetar o espaço de um nido ou uma scuola dell`infanzia ou talvez 
pudéssemos dizer apenas projetar uma escola é um processo altamente 
criativo, não apenas em termos de pedagogia e arquitetura, mas também de 
modo geral, em termos sociais, culturais e políticos.  

Com base nessa temática, a construção do espaço nas creches de San 

Miniato/Itália, tem uma proporção além da educativa, que denominaremos de relação 

nos ambientes, em nossa visita nas creches foi observado o cuidado com o espaço e 

os ambientes, que difere de outros locais conhecidos por nós, uma relação que se 

inicia no número de crianças por espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

10 Terceiro educador – termo que começa a ser utilizado na abordagem de Reggio Emília/Itália, para 
identificar a importância do espaço da creche. 
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Figura 5 - Crianças no laboratório em uma creche em San Miniato 

 

Fonte: Fortunati (2016, p. 73). 
 
 

Diante disso, a abordagem de San Miniato/Itália fundamenta-se no 

reconhecimento de um número reduzido de crianças por creche e professor em seus 

ambientes, entre 16 a 42 crianças por creche em idades diferentes entre 0 e 3 anos 

de idade, em uma metragem de 5 a 6 metros por criança. 

Acerca disso, somente em San Miniato, essa realidade é possível por 

acreditarem em uma proposta educativa para a infância, onde além do número 

reduzido de crianças é possível verificar grupos mistos de crianças interagindo entre 

eles com várias idades, em um trabalho compartilhado no brincar e interagir nos 

espaços internos e externos da creche, construída uma aprendizagem em pequenos 

grupos de crianças. Segundo Fortunati (2016, p. 17) sobre as experiências das 

crianças: 

A dimensão diferente da comunidade de crianças atendidas aparentemente 
parece distinguir ainda uma possibilidade diferente de realizar experiências 
em pequenos grupos, talvez favorecida pelas dimensões sociais mais 
tranquilas. 
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Observa-se que a proposta educativa de trabalhar com pequenos grupos de 

crianças nos espaços da creche, para a abordagem de San Miniato/Itália, seria o 

diferencial 11 , visto que o processo de aprendizagem das crianças, na forma de 

experimentações e produções de um sujeito ativo e protagonista, se tornaria um 

aprendizado nas relações que se estabelecem nos encontros ou em um projeto 

específico. Fortunati nos chama atenção em relação à creche funcionar como um 

sistema.  

O ponto mais importante e acreditarmos que é certo ressaltar que a ideia de 
realizar uma boa pedagogia nos centros para a primeira infância não significa 
desenvolvimento de modelos exclusivos, mas, sim, consiste em manter, em 
diferentes condições, a coerência nos aspectos verdadeiramente 
fundamentais, é que marca a diferença entre querer ou não manter a 
identidade das crianças, sua capacidade de permanecer dentro das 
experiências como protagonistas e, portanto, realmente serem protagonistas 
no processo de seu crescimento e do seu desenvolvimento das suas relações 
e dos seus conhecimentos e aprendizagens “não” passa por esta ou aquela 
escolha organizacional especifica, mas pelo fato de fazer com que funcione 
como um sistema, no qual oportunidades diferentes e contemporaneamente 
disponíveis em todo seu potencial possam se acessíveis e, com o tempo o 
sejam para todas as crianças, marcando o sentido e o valor do conjunto de 
oportunidades e relações que está a cargo da escola (FORTUNATI, 2016, p. 
17-8). 

Corroboramos com o autor, ao se referir à escola como um sistema de 

oportunidades e, em sua análise, de oferecer às crianças diversas experiências 

possíveis, portanto, observamos que o espaço e os ambientes das creches, possuem 

uma dimensão de uma leitura, do ponto de vista pedagógico de compreender o que 

cada ambiente consiga oportunizar de experiências às crianças como apresentado na 

figura 5, com vários ambientes sendo uma cozinha, um ateliê12 e um ambiente de 

trocas de roupas. Contudo, a abordagem de San Miniato trabalha com a compreensão 

de laboratórios e não ateliês como o caso de Reggio Emília. 

Nesse sentido, o laboratório tem duas dimensões pedagógicas, o interno e o 

externo da creche, são ambientes diversificados que possibilitam no processo de 

aprendizagem algo mais participativo, criativo e natural, no sentido que as explorações 

e experiências se materializam em torno da natureza. 

                                                             

11 Na proposta educativa da abordagem de San Miniato/Itália – o que chamamos de diferencial diz 
respeito a valorizar em seus espaços da creche, um trabalho que possibilita em pequenos grupos de 
crianças uma dimensão que possa ajudar o professor na observação e na organização das 
oportunidades. 
12 A palavra Ateliê nasce na abordagem de Reggio Emília que se associa no espaço da creche, como 
um ateliê central e pequenos ateliês dentro das salas.  
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Figura 6 - Crianças trabalhando no laboratório com objetos da natureza 

 

Fonte: Fortunati (2009, p. 167). 
 
 

Com base nesse contexto de laboratórios, os espaços das creches são os 

elementos importantes para a formação dos professores, na dimensão de uma 

ferramenta que oportuniza as mais variadas experiências para as crianças já 

observados por nós anteriormente. Portanto, Fortunati faz uma leitura sobre o espaço 

e o ambiente ter significados importantes. 

San Miniato aposta neste aspecto fazendo a leitura ou pelo menos tentando 
ler e interpretar de cada um dos recursos existentes, e também o todo, o que 
significa o espaço, o mobiliário, os materiais, a composição dos murais e, em 
seguida, as crianças e os educadores e as várias iniciativas postas em 
prática, como peças que constituem vínculos úteis para liberar energias e 
estratégias de uma experiência de protagonismo que o projeto de um centro 
educacional deve especialmente, antes de fazer leituras e conquistas a partir 
de normas impostas (FORTUNATI, 2016, p. 18). 

Nesse contexto, a formação dos professores percorre nessas leituras 

propondo significados nas experiências das crianças em uma pedagogia para a 

infância, em um percurso para o protagonismo infantil que, segundo Fortunati (2016, 

p. 19) é “[...] para afastar a sensação da cultura adulta rumo a um novo respeito e 

reconhecimento de sua identidade como pessoa”. 
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2.2 Pedagogia da Infância na Perspectiva de um Currículo Aberto ao Possível 

 

A abordagem de San Miniato/Itália 13  e a formação dos professores se 

contextualizam na construção de um currículo aberto ao possível 14 , como 

manifestação de um quadro de oportunidades que se constitui nos princípios 

curriculares para as crianças, oportunizando possibilidades de experiências em uma 

relação afetiva entre o professor e a criança que segundo Fortunati (2016, p. 09) [...] 

“o tema currículo aparece como uma oportunidade onde tentamos resolver, 

positivamente, um conjunto de preocupações que agitam, desde sempre, o mundo da 

educação infantil”. 

Portanto, pensar no currículo escolar que se efetiva e deva ser pensado por 

todos os sujeitos e atores sociais que colaboram no desenvolvimento das relações, 

assim dizendo, entre os professores, alunos, famílias e comunidade, a escola tem um 

papel fundamental na elaboração de compreender que em suas instâncias ocorre o 

acesso ao conhecimento cientifico, nas interações e no poder de transformação social, 

quando exercido no coletivo dos professores. Gimeno Sacristán (2000, p. 160) nos 

apresenta [...] “que os currículos de fato desempenham distintas missões em 

diferentes níveis educativos de acordo com as características destes, à medida que 

refletem diversas finalidades desses níveis”. 

Nesse sentido, são diversos os autores que definem o currículo, cada um com 

suas contribuições e perspectivas, seja analisando um currículo na perspectiva 

reprodutora, ou mesmo um currículo com perspectivas na busca de um protagonismo 

infantil como currículo da abordagem de San Miniato/Itália. Todos colaboram com um 

seu olhar epistemológico sobre o currículo, com suas intencionalidades e seu 

movimento curricular. 

Sendo assim, o currículo pode ser definido à luz dos estudos de Gimeno 

Sacristán que, ao definir o currículo como missões em diferentes níveis, partiu da 

                                                             

13 Nos regulamentos pesquisados, em San Miniato e na região de Valdarno Inferior, utilizam se de 
abordagem de San Miniato e de Projeto Educativo. 
14 Utilizaremos “Currículo Aberto ao Possível”, pois é o termo que a abordagem de San Miniato acredita 
ser o essencial para dar as crianças todas as possíveis experiências e construções para se chegar ao 
protagonismo infantil. Aldo Fortunati e Gloria Tognetti, afirmam “que a ideia de um currículo que em 
seu desenvolvimento é capaz de dar importância e dar visibilidade aos caminhos originais e individuais 
das crianças”. 
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observação de outros autores, considerando cinco análises que seguem no quadro 

abaixo, e nos levarão a semelhanças de um currículo da infância de San Miniato/Itália. 

 

Quadro 5 - Definição de Currículo na visão de Gimeno Sacristán 

Currículo na visão de Gimeno Sacristán. 

- O ponto de vista sobre sua função social como ponte entre a sociedade e a escola. 

- Projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de diferentes aspectos, experiências, 
conteúdos, etc. 

- Fala-se do currículo como expressão formal e material desse projeto que deve apresentar, sob 
determinado formato, seus conteúdos, suas orientações e suas sequências para abordá-lo, etc. 

- Referem-se ao currículo os que entendem como um campo prático. Entendê-lo assim supõe 
a possiblidade de 1) analisar os processos instrutivos e a realidade da prática a partir de uma 
perspectiva que lhes dota de conteúdo; 2) estudá-lo como território de intersecção de práticas 
diversas que não se referem apenas aos processos de tipo pedagógico, interações e 
comunicações educativas; 3) sustentar o discurso sobre a interação entre a teoria e a prática 
em educação. 

- Referem-se a eles os que exercem um tipo de atividade discursiva acadêmica e pesquisadora 
sobre todos estes temas. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador após a leitura das definições. 
 
 

Nas análises de Gimeno Sacristán (1999), é possível compreender o currículo 

como um diálogo entre o que possa ser construído em um determinado espaço, a 

escola 15 , em um grupo colaborativo, nas relações, nos contextos e nas 

intencionalidades, o currículo torna-se algo social e um fenômeno transformador que 

dependerá exclusivamente da ação educativa. 

Para Gimeno Sacristán (1999, p. 31) “[...] as ações não só expressam a 

singularidades do eu, graças a qual podemos esperar o inesperado e o imprevisível, 

mas que por meio delas cada um constrói a própria diferença em relação aos demais 

e se torna singular ator de sua própria vida”. Um ato humano na ação educativa nas 

relações que exerce o professor no espaço de trabalho, tornando-se um agente com 

a intencionalidade de transformar sua realidade. O autor nos lembra também que “[...] 

o papel da intenção na ação é decisivo a tal ponto que, para entender o que é qualquer 

delas, mais que indagar pelas causas, o que necessitamos é interpretar a intenção ou 

proposito do agente” (1999, p. 33). 

A esse respeito, a escola exerce seu papel na construção social dos 

educandos, isso acontece quando o exercício da cidadania e a colaboração do grupo 

de professores possibilita que haja um diálogo epistemológico, somente nesse 

                                                             

15  A escola na fala do Gimeno Sacristán tem apenas uma representação contextualizada, nossa 
proposta na pesquisa é a creche como um espaço educativo e de possibilidades construídas nos 
contextos organizativos. 
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momento, que o conjunto de articulações no diálogo e na práxis, seja possível para a 

conexão da construção de um currículo humanizado e com princípios próprios de uma 

realidade da escola e de seu entorno social. 

Gimeno Sacristán (1999, p. 16) nos apresenta que um currículo baseado em 

planos nos ajuda a concretizar sua verdadeira função social. 

É uma prática que se expressa em comportamentos práticos diversos. O 
currículo, como projeto baseado num plano construído e ordenado, relaciona 
a conexão entre determinados princípios e uma realização dos mesmos, algo 
que se há de comprovar e que nessa expressão prática concretiza seu valor. 
É uma prática na qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre 
agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, 
professores que o modelam, etc.  

O argumento de Gimeno Sacristán (1999) sobre a prática de exercer uma 

função dialógica na escola contribuirá para que as relações possam determinar os 

princípios relevantes a serem construídos no planejamento e na ação educativa. As 

diversas experiências que os professores trazem em qualquer modalidade de ensino, 

contribuem na ação pedagógica e na elaboração do currículo. 

A escola em geral, ou um determinado nível educativo ou tipo de instituição, 
sob qualquer modelo de educação, adota uma posição e uma orientação 
seletiva frente á cultura, que se concretiza, precisamente, no currículo que 
transmite. O sistema educativo serve a certos interesses e eles se refletem 
no currículo. Esse sistema se compõe de níveis com finalidades diversas e 
isso se modela em seus currículos diferenciados (GIMENO SACRISTÁN. 
1999, p. 17). 

Na visão epistemológica de Gimeno Sacristán (1999), o currículo assume uma 

transformação quando articulado em diversos processos na ação do ensinar. Os 

diversos processos e subsistemas que colaboram com o currículo, sejam eles: 

competências, habilidades, processos pedagógicos e os próprios componentes 

curriculares, todo esse arcabouço pedagógico permanecerá na ação da prática, e o 

professor nessa articulação passa a ser o elemento principal. Conforme Gimeno 

Sacristán, (1999, p.165) “[...] nos vemos obrigados a analisar os agentes ativos no 

processo, é o caso dos professores, o currículo molda os docentes, mas é traduzido 

na prática por eles mesmos – a influência é reciproca”. 

Nesse sentido, o currículo articula-se nas ações dos processos pedagógicos 

e avança para uma construção social, relacionando-se com os processos de ensino-

aprendizagem dos alunos, em uma dimensão do ensino e da prática envolvida nos 

conteúdos e na forma de se materializar nas experiências e vivencias dos alunos. 
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No cotidiano escolar e nas relações que se estabelecem na construção do 

currículo, Gimeno Sacristán (1999, p. 21) nos fala que: 

O currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, dirige-se 
determinados professores e alunos, serve-se de determinados meios, 
cristaliza, enfim, num contexto, que é o que acaba por lhe dar o significado 
real. Daí que a únicas teoria possível que possa das conta desses processos 
tenha de ser do tipo critico, pondo em evidencia as realidades que o 
condicionam.  

Para Gimeno Sacristán (1999), o currículo se materializa como uma prática 

pedagógica, ou seja, o cruzamento de diversas práticas que se encontram na 

construção social, na cultura da escola e nas relações que se estabelecem no 

cotidiano escolar. 

Vale ressaltar que o currículo torna-se nessa dimensão, o caminho do 

processo evolutivo da escola de compreender os interesses e intencionalidades dos 

agentes sociais, na busca do entendimento de que o processo de aprendizagem seja 

humanizado com a prática pedagógica da compreensão do currículo construído por 

todos. 

Nessa proposta de um currículo humanizado e transformador, a construção 

de um currículo para a infância contemplada nos eixos das brincadeiras e interações, 

contribuirá para um diálogo entre a compreensão de um currículo escolar e um 

currículo para a infância, de um currículo escolarizado para o currículo que contemple 

todas as formas de ser criança e de seus direitos. 

Nesse sentido, como anteriormente mencionado, a abordagem de San 

Miniato nasce de um projeto da comunidade, uma qualidade na busca de uma 

educação da infância, que possibilita seu pertencimento na sua singularidade e o 

respeito a uma criança ativa, construtora e protagonista, na elaboração de um adulto 

como observador e um currículo centrado na criança e na formação dos professores. 

Segundo Fortunati (2016, p. 12): 

O nosso discurso sobre currículo começa daqui e procura a seu próprio centro 
de gravidade, especialmente na nossa capacidade de refletir sobre como 
construir as condições para oferecer às crianças oportunidades adequadas 
para apoiá-las em seu processo de desenvolvimento das experiências das 
relações, do conhecimento e da aprendizagem. 

Afirma, o currículo como a possibilidade de reflexão sobre as intenções. 

E é evidente que, para isso, é necessário que os adultos sejam capazes e 
explicitar e refletir sobre as suas intenções, dando peso à capacidade de 
planejar, gostaríamos de sugerir que o currículo das crianças não fosse 
exclusivamente, nem mesmo principalmente, o simples reflexo do modo 
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como o adulto testemunha no papel a sua capacidade de organizar as 
próprias intenções. Temos a necessidade de algo bem diferente 
(FORTUNATI, 2016, p. 12). 

Com base nesse contexto das intenções, a abordagem de San Miniato, no 

que se refere ao currículo, não é construída a partir de objetivos pré-determinados e 

estabelecidos por uma legislação engessada, mas que possibilita a uma dimensão 

maior, na busca de novos princípios pedagógicos de uma infância e de contextos 

organizativos como o espaço e o ambiente pensado para a criança. Fortunati (2016, 

p. 39) nos fala sobre a não antecipação da escolaridade na infância. 

Tratamos de mostrar que uma criança ativa e construtiva solicita que o adulto 
concentre sua atenção mais sobre a organização da oportunidade que sobre 
a pre-definição dos objetivos: trata-se de uma articulação crucial, que desloca 
completamente os termos do planejamento educacional. Já não se trata 
apenas de organizar algumas oportunidades úteis para se consumar certos 
objetivos identificados anteriormente, mas de pensar na oportunidades 
organizadas e continuamente presentes no contexto como abrangedor de 
possibilidades a alcançar por meio de múltiplas e variadas experiências, 
sempre mantendo um desembaraço positivo uma vantagem entre o que se 
pode fazer e o que efetivamente se faz. 

Observa-se que o currículo de San Miniato, que não segue objetivos pré-

determinados, requer buscar novas possibilidades de um currículo flexível aos olhos 

da infância. Uma relação que se contempla no cotidiano da creche e nas 

possibilidades que o professor oportunize as crianças, o que chamam de 

“experiências significativas de aprendizagem”16, que contemple um aprendizado real 

e cheio de descobertas, nas interações ou nas experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

16  São as experiências vivenciadas pelas crianças nos espaços da creche, que envolvem vários 
elementos como o espaço, os ambientes e os laboratórios que os oportuniza as diversas formas de ser 
criança ativa e protagonista. 
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Figura 7 - Princípios Pedagógicos para o Currículo Aberto ao Possível 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador após as leituras. 
 
 

A figura acima reflete a concepção de infância que seja possível para a 

instrumentalização da construção do currículo aberto de San Miniato, que possa vir a 

surgir, como proposta curricular pensada na criança ativa e protagonista, nas 

potencialidades de ser um material construtivo, e com definição positiva e muito 

diferenciada do que vem sendo interpretado há anos sobre uma infância no mundo. 

Portanto, San Miniato, ao apresentar esses princípios, colabora na efetiva construção 

pedagógica que envolve possibilidades. Por isso, Fortunati (2016, p. 15) chama de 

“por um currículo aberto ao possível”, um currículo com uma dimensão extraordinária 

nos contextos organizativos, que surgirão em todo o projeto educativo.  

Observa-se que o currículo perpassa por uma ação simples para uma 

transformação do sujeito nos contextos educativos ou nos contextos organizativos 

criados pelo professor nos laboratórios que a proposta utiliza como aprendizagens. 
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Figura 8 - Laboratório - Contextos Organizativos 

 

Fonte:  Fortunati (2016, p. 41). 
 
 

Consideramos que o currículo em San Miniato tem como definição um 

trabalho em parceria com as famílias e que se constrói com estímulos, intenções, 

expectativas com o tempo da observação e a mediação da própria concepção de 

infância, um currículo de uma criança ativa, construtora e protagonista, por meio de 

uma ação educacional elaborada nos princípios curriculares da infância. 

Fortunati (2016, p. 39) organiza a ação a partir da oportunidade que darão as 

crianças como: 

 
• Tende a permitir que a atenção se centre no exame completo dos 
acontecimentos no quais a criança está envolvida no curso de sua 
experiência, dando a isso, em seu conjunto, um valor significativo; 
• Permite evidenciar os processos e as estratégias empregadas 
individualmente por cada criança, valorizando suas diversidades; 
• Tem seu próprio fundamento na assunção do contexto em que se 
desenvolvem as experiências como elemento em permanente relação com 
essas experiências, no sentido que o campo das possibilidades gera, dentro 
dos mesmos, vínculos organizativos, ou no sentido que reúne seus traços, 
modificando-se e situando-se dentro de um contexto histórico no curso de 
seu desenvolvimento.   
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Figura 9 - O Contexto Organizativo da Experiência 

 

Fonte:  Fortunati (2009, p. 155). 
 
 

Nesse sentido, o formato educativo da experimentação de uma criança nos 

contextos organizativos, oportunizados pelo professor na construção de caminhos 

significativos, busca ao entendimento de uma relação entre professor e criança na 

construção do protagonismo infantil. 

Outro aspecto observado, são as implicações de ordem metodológica como a 

observação, a organização do espaço, a construção de laboratórios, nos apresentar 

a subjetividade das crianças que pressupõe a procura pelas experiências e 

construções no cotidiano da creche, que se materializa no protagonismo infantil, e que 

sejam capazes de levar as crianças a um contexto de aprendizagem, de modo a 

organizar sua forma criativa e imaginativa. Essa possibilidade só é possível, quando 

os professores compreendem que as estratégias consolidadas e impostas para um 

grupo de crianças, não as proporcionam novos significados. Fortunati (2016, p. 23) 

fala do projetar a ação educativa. 

A partir da organização de oportunidades representa para os adultos deslocar 
a atenção sobre o que as crianças sabem fazer para a maneira como as 
crianças desenvolvem as suas experiências. Isso traz para um cenário um 
educador muito especial, um pesquisador, uma pessoa que consegue 
conviver com a incerteza, assumindo que ela seja a responsabilidade da 
escolha e condição indispensável para experimentar, discutir, refletir e mudar, 
concentrando-se nos processos da experiência e não nos resultados, e 
mantendo no trabalho o prazer de espanto e da maravilha. 

Observamos que o contexto organizativo, quando elaborados pelo professor, 

seja para a construção de um projeto ou nas atividades diárias da creche, abrange 
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vários elementos quando o espaço e a organização dos materiais dialogam na busca 

das experiências que serão oportunizadas. Esse momento será o nascimento das 

relações afetivas ou de pertencimento que ocorrerá nas brincadeiras ou nas 

assembleias17. Para Rinaldi (2017, p. 137): 

A tarefa não é encontrar (e ensinar) uma série especifica de regras, ou 
apresentar certas proposições organizadas em fórmulas que podem ser 
facilmente aprendidas, ou mesmo ensinar um método que possa ser 
replicado sem modificações. 

 

Figura 10 - Crianças interagindo e brincando no Espaço da Creche 

 

Fonte: Fortunati (2017, p. 28). 
 
 

Na imagem acima de uma creche em San Miniato, a representação da oferta 

de materiais, reflete o momento dos acontecimentos do encontro, do olhar ao outro, 

dos diálogos, da forma que exploram os objetos e dão significados aos sujeitos que 

ali vivenciam as experiências, em San Miniato falam da necessidade do tempo da 

experiência ser proveitosa, respeitada para que não ocorram as interrupções.  

A relação cotidiana permite reconhecer que estão juntos os semelhanças e 
os diferentes; isso já é um pré- requisito para a construção de significados 
compartilhados, de empatia, identificação e projeção, de negociação sobre 
os desejos mútuos, de conflito que requerem argumentação antes mesmo 
que as palavras sejam dominadas, experimentando as frustações e os erros, 
bem como a espera de novas oportunidades (FORTUNATI, 2016, p. 28). 

                                                             

17 Assembleias – termo utilizado na Concepção de Infância de Reggio Emilia, quando as crianças se 
reúnem com a educadora para a discussão de um projeto realizado no espaço da creche.  
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A organização dos contextos do currículo de San Miniato reflete uma 

possibilidade única em oportunizar às crianças uma relação de colaboração com seus 

espaços e ambientes na compreensão de vínculos, de possibilidades na relação entre 

os professores e as outras crianças e na dinâmica de relação das experiências. 

Acerca disso, o professor torna-se um instrumento importante na elaboração 

da construção dos contextos organizativos para receber as crianças em seus espaços, 

um ambiente cercado de oportunidades, produções e acima de tudo intencional, para 

que as experiências possam obter significados, o que chamam de “pensar as 

necessidades” e “provocar as possibilidades”. Rinaldi ao tratar sobre o professor e sua 

relação com a criança afirma. 

“A pedagogia das relações” como Malaguzzi adorava definir a pedagogia 
encenada em nossas escolas, descobriu que a troca era fácil e imediata com 
aquela área da arquitetura chamada relacional. Esse diálogo e essa troca têm 
sido particularmente frutíferos e jamais se esgotaram, exatamente porque 
hoje mais de que um diálogo eles se transformaram num projeto de pesquisa 
comum não apenas acerca da arquitetura das escolas, mas também de 
crianças e adultos e suas formas de habitar o mundo (RINALDI, 2017, p. 307, 
grifos da autora). 

Nesse sentido, a relação que se materializa nas experiências e oportunidades 

ofertadas às crianças, o professor  pratica a observação como um instrumento que o 

faz acompanhar o percurso da experiência, interagindo e provocando as crianças, 

como apresentado na imagem abaixo, no qual a professora organizou o contexto 

organizativo com diversos materiais da natureza, e com a sensibilidade de participar 

da ação junto com as crianças, nesse momento  interagindo e ao mesmo tempo, com 

a possibilidade de investigar a curiosidade das criança contribuindo como 

coprotagonista. 
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Figura 11 - Relação no Processo Educativo 

 

Fonte:  Fortunati (2016, p. 32). 
 
 

O professor como coprotagonista é o percurso que a proposta educativa de 

San Miniato sustenta, na observação dos acontecimentos e nos processos de 

experiências das crianças. Uma ação que se torna um caminho pedagógico para a 

construção da documentação pedagógica das crianças e um currículo das 

oportunidades. 

Para a efetivação do currículo da infância de San Miniato, vários princípios 

pedagógicos foram elencados como possiblidades de um currículo do possível, que 

possa ser transformador nos espaços das creches, com isso o que observamos como 

protagonismo infantil, ou a busca por uma criança protagonista, vivenciada no 

currículo, vamos definir segundo os escritos de Fortunati. 
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Figura 12 - Elementos que compõem o Currículo aberto ao possível 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador após as leituras. 

 

 

Contudo, o percurso do currículo de San Miniato é vivenciado na busca 

permanentemente ativa do protagonismo infantil, que terá dois momentos: o dos 

princípios pedagógicos citados no quadro anterior, e nos diversos movimentos do 

olhar diferenciado sobre o currículo e seus desafios, na proposta de definir o 

protagonismo infantil com uma história de um percurso, construído a partir do que é 

oferecido e a proposta oportunizada às crianças. Fortunati defende que (2016, p. 21) 

[...] “devemos começar a partir de investimento na organização de um quadro de 

oportunidades capaz de ser gerador de possíveis experiências e assumir o 

compromisso de documentar o valor da observação e da história de seu processo”. 

Nesse sentido, Fortunati (2016, p. 21) nos apresenta três importantes 

movimentos para o protagonismo infantil: 

 
1. Confiança, nas habilidades e potencialidades construtivas de crianças; 
2. Oportunidades como investimento para a construção de experiências 
possíveis; 
3. Tempo, como capacidade de se sintetizar no tempo das crianças sem 
invadi-lo.  
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Vale ressaltar que a concepção de infância18 de San Miniato é sua própria 

construção de um currículo que possibilita a uma criança ativa e protagonista, com as 

possibilidades de um aprendizado, a partir de suas experiências. Portanto, a proposta 

educativa apresenta elementos importantes no currículo, o que chamam de 

“ferramentas para a avaliação da qualidade”, trata-se de diversas fichas para a 

organização pedagógica das creches que incluí uma especifica para o currículo. 

Segundo Fortunati e Tognetti (2018, p. 81) [...] “pensar em uma criança protagonista 

nos processos de sua própria educação inevitavelmente leva a transformar e a 

reconfirmar nossa ideia de currículo”. 

 

Quadro 6 - Currículo Aberto ao Possível para a avaliação da qualidade 

Currículo para a avaliação da qualidade 

1 Adaptação 
Respeito aos tempos, aos ritos da criança e ao seu modo particular de entrar na proposta. 

2 Higiene 
Respeito às individualidades e garantia de uma forma de relação individualizada que 
compreenda o estímulo à autonomia. 

3 Almoço 
Garantia de uma situação social não excessivamente numerosa que permita trocas e 
partilhas entre as crianças em uma verdadeira experimentação da autonomia possível 
para cada um. 

4 Repouso 
Respeito aos ritmos de cada um e garantia de uma forma de relação individualizada, 
incluindo a observação atenta aos possíveis rituais. 

5 Acesso às Oportunidades 
Visibilidade direta dos brinquedos e dos materiais. Acessibilidade geral e imediata, sem 
a necessidade da intermediação do adulto. 

6 Jogo livre das crianças nos ambientes disponíveis 
Possibilidade de transitar nos diferentes ambientes ao longo da jornada, acessibilidade 
direta às possíveis experiências, possibilidade de autonomia e de auto-organização, 
tranquilidade em todas as situações, ausência de situações de desconforto prolongadas 
por muito tempo. 

7 Jogo Estruturado 
Variedade e clareza nas propostas do adulto e possibilidade de contribuir ativamente e 
de maneira original por parte da criança em beneficio a seu próprio desenvolvimento. 

8 Trabalho fora de sala de aula 
Quantidade e qualidade da organização do tempo de trabalho fora da sala de aula para 
planejar e documentar as experiências. 

9 Instrumentos de Documentação 
Presença e utilização regular de instrumentos de observação e documentação para 
construir as memórias do processo de experiência das crianças.  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador após as leituras. 
 
 

                                                             

18 A concepção de infância para San Miniato está em acreditar em um sujeito potente, ativo e acima de 
tudo protagonista em um currículo que oportuniza as diversas experiências.  
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Nesse sentido, existe a elaboração de um movimento curricular para a 

avaliação da qualidade das crianças em seu percurso das experiências em San 

Miniato. A ideia da rotina da creche representa um elemento significativo no contexto 

do espaço e dos elementos que constituem desde a adaptação, higiene, almoço e 

repouso. 

Contudo, em nossa visita percebemos o quanto a rotina se mostra em um 

movimento não engessado, diferentemente de nossas experiências nas creches do 

Brasil. A possibilidade de uma rotina construída a partir do espaço da creche, que tem 

a capacidade de oferecer às crianças oportunidades em cada tópico do quadro da 

avaliação, uma relação de aprendizagem constante, em um espaço que contemplará 

todas as manifestações “possíveis” de aprendizagens. Segundo Fortunati e Tognetti 

(2018, p. 82-3). 

Introduzimos o tema do currículo como construído em torno das 
oportunidades e é claro que é espaço que acolhe esse todo, esse sistema, 
essa rede de oportunidades que pode favorecer o desenvolvimento das 
experiências das crianças e ainda sustentar a possibilidade do adulto 
participar de um modo menos diretivo e certamente muito mais eficaz ao 
desenvolvimento das experiências que ali acontecem.  

Na compreensão sobre o currículo, foi observado um movimento que 

denominam de “Nova Imagem da Criança”, a saída de um currículo escolarizado 

refletido por anos em legislações pelo mundo, para uma ideia de criança que procura 

sua própria identidade no mundo, em seu tempo e nas suas escolhas, e que consiga 

se apresentar ao mundo dos adultos, com um potencial extraordinário nas 

descobertas e experiências que realizou durante seu percurso na infância. 

Nessa perspectiva das oportunidade, o currículo aberto ao possível de San 

Miniato, será compreendido por nós, por um caminho das relações, das oportunidades 

de um projeto educacional construído por todos os agentes sociais, na possibilidade 

que a criança tenha o papel principal, na busca de sua identidade social, educacional, 

emocional, e de direitos. 
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CAPÍTULO III – CONTEXTO DA PESQUISA - TRAÇANDO CAMINHOS DE UMA 

EDUCAÇÃO DO POSSÍVEL PARA A INFÂNCIA 

 

Por uma ideia de criança forte, que rejeita que sua identidade seja 
confundida com o do adulto, mas que a oferece a ele nas brincadeiras de 

cooperação. 
Aldo Fortunati 

 
3.1 Metodologia da Pesquisa 

 

A metodologia é o caminho que o pesquisador irá compartilhar seus 

pensamentos e objetivos na perspectiva da compreensão de uma pesquisa 

quantitativa ou qualitativa. A partir de sua escolha, responder ao seu problema 

investigado, utilizando para sua fundamentação e escrita, métodos e técnicas 

adequadas para que a pesquisa detenha um teor cientifico e epistemológico.  

Pesquisar sobre a formação dos professores e o currículo na educação 

infantil, requer pensar nas possibilidades de entender os caminhos da infância de 0 a 

3 anos de idade, o olhar observador do professor na dinâmica de um currículo que 

oportunize as vivências e experiências encontradas nas culturas infantis. O trabalho 

de pesquisa se configura, segundo Chizzotti (2013, p. 93): 

A pesquisa significa investigar sistematicamente uma situação problemática 
em uma dada comunidade ou em uma organização, propondo se dos 
membros de um grupo participarem, ativamente, com pesquisadores 
treinados, da definição do problema a ser investigado.  

Portanto, a metodologia utilizada na pesquisa no presente estudo está 

vinculada à pesquisa qualitativa, compreendendo como pesquisa que analisa os 

fenômenos sociais. Chizzotti (2013, p. 28-9) chama de pesquisa qualitativa como 

transdisciplinar. 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 
significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível. Após este tirocínio, o autor interpreta e traduz, zelosamente escrito, 
com perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou 
ocultos do seu objeto de pesquisa.  

A presente pesquisa será construída a partir do método de estudo de caso.  

Segundo Yin (2010, p. 77), “[...] o estudo de caso pode conter mais do que um único 

caso”. 
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O estudo de caso apresenta uma perspectiva detalhada quando a pesquisa 

observar sobre um contexto, uma fonte de documentos ou algo específico. A principal 

característica do estudo de caso se baseia na busca do investigador estar atento às 

fontes de dados do objeto de estudo. Com características de um estudo na 

perspectiva histórica de observação ou múltiplas, que segundo Bogdan e Biklen 

(1994, p. 91), “[...] o investigador tem de observar a organização para escolher quais 

locais, grupos ou programa que proporcionam agrupamentos realizáveis”. Yin, nos 

lembra que o método de estudo de caso pode ser explicado acima de sua pesquisa. 

Não existe fórmula, mas a escolha depende em grande parte de sua questão 
de pesquisa. Quanto mais suas questões procuram explicar alguma 
circunstância presente (por exemplo “como” ou “por que” algum fenômeno 
social funciona), mais o método do estudo de caso será relvante. O método 
também é relevante quando suas questões exigirem uma descrição ampla e 
profunda de algum fenômeno social (YIN, 2010, p. 24).  

O estudo de caso consiste na observação sistemática de um contexto a ser 

pesquisado, de forma a apresentar seu caminhar metodológico definido no estudo 

com aprofundamento na busca das informações relevantes, interpretando e 

reinterpretando as ações, os problemas e as interações que o estudo permitir. O que 

Lüdke e André (1986, p. 19) dizem é que “[...] os estudos de caso buscam retratar a 

realidade de forma completa e profunda”. 

O pesquisador, ao retratar seu estudo de caso, irá pensar na complexidade 

de seu problema de pesquisa, compreendendo todas as informações ou contextos 

investigativos, na possibilidade de interpretar e reinterpretar os fatos.  

[...] as questões “como” e “por que” ocorrem porque essas questões lidam 
com os vínculos operacionais que necessitam ser traçados ao longo do 
tempo, mais do que as meras frequências ou incidências”. Trata-se de uma 
justificativa para a implementação do estudo de caso se direcionar (YIN, 
2010, p. 30, grifos do autor). 

Nesse contexto, algumas de nossas preocupações neste estudo de caso 

estão nas seguintes questões do investigador. 

 Como se estruturam os regulamentos e uma legislação regional na 

Itália? 

 Como se organiza uma comunidade em uma política pública para a 

infância? 

 Como se organiza uma formação de professores refletida no 

protagonismo infantil? 

 Como se organiza um currículo da infância do possível? 



77 

 

Portanto, este estudo de caso nos dará a compreensão do conjunto de 

instrumentos e decisões tomadas para a implementação do percurso. Mostrará 

também como são realizadas, por meio do centro internacional de pesquisa e 

documentação sobre a infância, as políticas educacionais de formação de professores 

e o currículo da infância a partir de um projeto da comunidade. 

 

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

Em nossa pesquisa, utilizamos na elaboração de análise de documentos 

entrevistas semiestruturadas com 4 questões sobre formação dos professores e 3 

questões sobre o currículo da infância. Os participantes deste estudo foram escolhidos 

para responder o questionário, sendo 3 coordenadoras pedagógicos que trabalham 

de modo direto com os cursos de formação, e 11 professoras que trabalham nas 

creches do município de San Miniato/Itália, todas com experiências e estágio realizado 

no Centro Internacional de Pesquisa e Documentação sobre a Infância Gloria Tognetti. 

Desse modo, foram coletados documentos sobre o processo das políticas 

educacionais do município, compreendendo as relações na formação dos professores 

e na construção do currículo da infância.  

Portanto, este estudo configura-se como um estudo de caso com teor 

qualitativo, que valoriza o envolvimento emocional e interpreta as informações 

sujeito/objeto. 

 

3.3 Etapas do Processo 

 

 Iniciamos o primeiro passo da pesquisa buscando em San Miniato/Itália, nos 

anos de 2013 e 2018, informações a respeito da compreensão sobre a concepção de 

infância e o olhar observador sobre as experiências das crianças no contexto 

educativo, realizando coletas de dados sobre a cidade e o Centro Internacional de 

Pesquisa e Documentação sobre a Infância Gloria Tognetti.  

Nosso encontro foi com o professor Dr. Aldo Fortunati e a coordenadora 

pedagógica professora Barbara Pagni. Ela nos apresentou a estrutura da abordagem 

de San Miniato para a primeira infância de 0 a 3 anos de idade, com o sistema de 

cuidados e a educação na cidade, com a participação da família como um instrumento 

importante nas políticas públicas do município. 
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Nesse contexto, visitamos as creches para vivenciar as experiências de 

observação, um momento único, na possibilidade de dialogar com os professores em 

sua prática diária, e de contemplar os espaços e os ambientes que oportunizam as 

diversas formas da criança alcançar o protagonismo infantil. 

Roteiro do Estágio Educacional 

 Exibição e discussão do vídeo: A educação na primeira infância como 

um projeto da comunidade; 

 Nido d’ infanzia Lucignolo: visita e observação das atividades 

desenvolvidas; 

 Nido d’infanzia privato Pollicino: visita e observação das atividades e 

discussão com os proprietários; 

 Nido d’ infanzia mastro Ciliegia: Visita e observação das atividades 

desenvolvidas; 

 Nido d’infanzia Fata Turchina: visita e observação das atividades na 

área, Incontro e Gioco II Paese dei Balocchi (Centre for Families and Children); 

 Nido d’inzanzia Il Gatto e la Volpe: visita e observação das atividades; 

 Sistematização sobre as observações e documentação pedagógica. 

Compreendendo a estrutura pedagógica e curricular de uma concepção de 

infância que tem a criança como elemento primordial no processo de construção do 

sujeito potente e protagonista, pudemos compreender as relações efetivas entre um 

grupo de atores sociais como gestores, professores e família, na construção coletiva 

do currículo da infância, baseado na observação e na organização das oportunidades, 

e no pertencimento de uma criança que produz seu próprio conhecimento no momento 

que se oportuniza um universo de interações e brincadeiras. 
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Figura 13 - Reunião em San Miniato/Itália com representantes do 

 Departamento de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Imagens do pesquisador, 2013. 
 
 

Contudo, para a concretização dos documentos que regem a abordagem de 

San Miniato, utilizamos os seguintes regulamentos. 

 

1. Regulamento Municipal dos Serviços Educacionais para Crianças 

2. Regulamento do Conselho Nacional do Trabalho Econômico – ninhos e 

serviços educacionais. 

3. Regulamento da Formação dos Educadores. 

4. Regulamento do Monitoramento e registros zonal. 

5. Registro Zonal do Educadores. 
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A coleta de dados foi realizada em duas etapas: pesquisa documental e 

entrevistas. A primeira constitui em selecionar a bibliografia e os diversos documentos 

como regimentos e uma legislação educacional. 

Decidimos encaminhar a pesquisa por meio de entrevistas, por entendermos 

ser o instrumento adequado para compreender atitudes, valores e motivações. 

Trabalhando com entrevistas semiestruturadas, pudemos melhor compreender as 

entrevistadas. As perguntas abordaram temas especificamente direcionados às 

categorias de análise, formação dos professores e currículo da infância. Será possível 

nas entrevistas identificar como se realiza a formação dos professores e a construção 

do currículo da infância de uma criança ativa e protagonista. 

 

Questionário para Tese de Doutorado na PUC/SP  

Nome Participante:____________________________________________________ 

Obs. Essas informações são para o uso do prof. Claudio Amaro. Pode ultrapassar a 

quantidade de linhas, e se possível escrever a caneta. 

 

1) O currículo tem permitido aos professores fazer uma reflexão que lhes 

permita superar as concepções que somente haviam contemplado os elementos 

técnicos e reprodutivistas das relações de poder, ou permanecem na instrução e 

reprodução de conteúdo? 

2) Os professores reconhecem o que seja um currículo da infância e sua 

importância nos contextos do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades de 

entender esse currículo do possível e colocá-lo em prática? 

3) Os professores se enxergam como protagonistas de sua ação no fazer 

pedagógico com as crianças? 

4) Qual a relação da formação dos professores oferecida na região de San 

Miniato, com a construção de sua prática no cotidiano com as crianças? 

5) Existe alguma política de formação dos professores em San Miniato? 

6) Como se materializa o currículo da infância na formação dos 

professores? 

7) Qual a relação entre a formação dos professores e o protagonismo das 

crianças? 
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3.4 Caracterização do Território Pesquisado 

 

Nossa pesquisa será direcionada ao município de San Miniato por ser o local 

do centro internacional de pesquisa e documentação sobre a Infância e nosso foco de 

pesquisa, a infância dessa região. 

O munícipio de San Miniato, a 34 km da cidade de Florença na Itália e com 

28.257 mil habitantes, representa um marco na educação da infância e na busca de 

resultados na construção coletiva de políticas públicas sobre a infância e de políticas 

públicas de formação de professores. 

Conhecida por San Miniato, tem uma representação histórica entre um centro 

histórico medieval, a Ponte Egola e San Miniato Basso. A cidade tem seu crescimento 

econômico originário da indústria e se desenvolveu nas décadas de 60 e 70 com o 

grande avanço de imigrantes vindos do sul do país.  

 

Figura 14 - A cidade de San Miniato e o Vale Valdarno Inferior 

 

Fonte: Centro de La Botega di Gepetto. 
 
 

Há trinta anos San Miniato é conhecida como a cidade referência internacional 

pela qualidade dos serviços oferecidos às famílias e às crianças de 0 a 3 anos da 

região de Valdarno Inferior. Em sintonia com a qualidade na educação de crianças, 

San Miniato possui uma rede de serviços ofertados à educação infantil que inclui um 

regulamento que auxilia no desenvolvimento das políticas dos serviços educativos 

para as crianças. 

Conhecida como abordagem educativa da Toscana, os serviços ofertados às 

crianças não seguem um modelo, mas uma construção coletiva que inclui três 

elementos fundamentais para a dinâmica dos serviços: a família, a criança e os 
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professores, contemplando, de forma mais significativa, o espaço físico e o 

planejamento das ações que contribuirão para o desenvolvimento dos serviços, que 

intitulam de uma visão de infância na qual meninos e meninas são protagonistas de 

seu processo educativo.  

Nesse sentido, Fortunati (2016, p. 14) nos fala que [...] “a pedagogia assume 

uma dimensão histórica que se alimenta do protagonismo integrado de diversos atores 

e que produz uma memória que representa o seu reflexo e um ponto para explorar e 

construir novas perspectivas de experiências”. 

Com a sua ampla atuação na educação, a região de Valdarno Inferior 

regulamenta para a infância, em um único e exclusivo regulamento de zona de 

serviços educativos que implementa as políticas públicas especificas para a infância 

orientadas pelos conselhos dos municípios pertencentes à região. 

Os serviços educativos para a infância oportunizam políticas públicas de 

prevenção e recuperação do desconforto físico, psicológico e social das crianças, 

elaborando documentos pedagógicos e novas experiências no que intitulam de cultura 

da infância. 

Nesse contexto, as políticas públicas da região de Valdarno Inferior, 

desenvolvem uma estrutura na organização de uma gestão educacional para a 

infância e os quatro municípios envolvidos contribuem na gestão pedagógica zonal, 

intensificando uma relação entre o público e o privado, entre as creches da 

administração pública e a rede privada conveniada com a municipalidade, que de 

acordo com a conferência zonal educacional que colabora em seu Art. 10. 

Define a estrutura a gestão regional: 

 A estrutura de coordenação restrita é composta pelas seguintes figuras: 

a pessoa que preside a estrutura, para as funções de coordenação geral e de ligação 

entre vários sujeitos pertencentes ao sistema; coordenadores pedagógicos nomeados 

por cada município da área e que tenham designado funções de coordenação da rede 

de serviços municipais. 

 Desempenha as funções: 

a) Apoio e conferência de educação zonal no planejamento de 

intervenções relacionadas a serviços educacionais, inclusive através de análise de 

dados sobre serviços locais; 

b) Promove a formação permanente do pessoal que trabalha nos serviços; 
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c) Define princípios homogêneos para a adoção de regulamentos 

municipais, em particular os critérios de acesso a serviços e sistemas tarifários; 

d) Apoia e promove a inovação, experimentação e qualificação de serviços, 

também através da análise de documentação e do intercambio e comparação entre 

as experiências dos diferentes territórios e 

e) Promove a continuidade educacional de 0 a 6 anos. 

A participação de uma gestão pedagógica regional possibilita uma ação dos 

sujeitos envolvidos e da municipalidade de San Miniato sobre os serviços ofertados 

as famílias e as crianças, criando instrumentos de nível transparente como do Art. 13 

do regulamento regional. 

Acerca disso, os serviços oferecidos no munícipio de San Miniato 

representam uma qualidade na infância pensada por um grupo de pessoas que 

acreditam no protagonismo infantil e nas diversas potencialidades das crianças. San 

Miniato divide os serviços nas creches em número de crianças, faixa etárias e horários 

diferenciados. Conforme quadros abaixo. 

 

Figura 15 - Serviços oferecidos no município de San Miniato 

 

 

 

 

 

 

Creche – Serviços: Pinocchio 

Quantidade de crianças e faixa etária:  42 – 3 meses a 3 anos 

Horário: 7h30 às 16h 

Grupo: Misto 
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Creche – Serviços: IL Grillo 

Quantidade de crianças e faixa etária:  16 – 12 meses a 3 anos 

Horário: 7h às 14h30 

Grupo: Misto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creche – Serviços: Pollicino 

Quantidade de crianças e faixa etária:  16 – 12 meses a 3 anos 

Horário: 7h às 14h30 

Grupo: Misto 
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Creche – Serviços: Gambero Rosso 

Quantidade de crianças e faixa etária:  18 – 12 meses a 3 anos 

Horário: 7h às 14h30 

Grupo: Misto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creche – Serviços: Gatto e la Volpe 

Quantidade de crianças e faixa etária:  16 – 12 meses a 3 anos 

Horário: 7h às 14h30 

Grupo: Misto 
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Creche – Serviços: Lucignolo 

Quantidade de crianças e faixa etária:  24 – 12 meses a 3 anos 

Horário: 7h às 14h30, 7h às 16h ou 7h às 18h30 

Grupo: Misto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creche – Serviços: La Fata Turchina 

Quantidade de crianças e faixa etária:  24 – 12 meses a 3 anos 

Horário: Manhã e tarde 

Grupo: Misto 
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Creche – Serviços: Il Paese dei Balocchi 

Quantidade de crianças e faixa etária:  60 crianças 

Horário: 15h às 18h30 

Grupo: Trata-se de um espaço de brincadeiras. 

Fonte: La Botegga di Gepetto. 
 
 

O atendimento das creches de San Miniato representa uma situação 

privilegiada quando pensado em seu território nacional, com uma política de 

autonomia aos municípios, o norte e o centro do país, se destacam na elaboração em 

um sistema educacional de qualidade para a infância, fazendo do país uma situação 

diversificada em relação às vagas.  

Contudo, San Miniato se baseia em três caraterísticas importantes para a 

efetivação e a qualidade dos serviços: a elevada porcentagem no atendimento; a 

qualidade da gestão e a responsabilidade pública, ou seja, elementos estruturantes 

para os serviços pela infância recorrerem a uma efetivação na construção do 

protagonismo infantil, na arquitetura e no espaço educativo. 

A proposta educativa de San Miniato, apresentada nas plantas baixas das 

unidades, representa um contexto arquitetônico na distribuição das salas e nos 

ambientes que formam os laboratórios. Nesse contexto, Edwads, Forman e Gandini 

(1999, p.157) “[...] indicam que os objetos e materiais da escola condicionam e são 

condicionados pelas ações dos alunos e professores que agem naquele espaço”.  

O município de San Miniato busca pela identidade educacional das crianças 

e dos serviços ofertados às famílias, pensa nos espaços da creche e nas 

possibilidades do espaço dialogar com os interesses das crianças, estimulando novas 
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experiências de aprendizagem, conforme apresenta Fortunati e Fumagalli (2016, p. 

49):  

O espaço de relação e conexão que nós imaginamos é, ao contrário, dotado 
de uma identidade e uma articulação interna que, de um local para transitar, 
o transforma em um lugar para se viver plenamente. Um lugar onde encontrar 
uma dimensão social mais ampla que o da turma, e ainda capaz de oferecer 
cantos, recantos e ambientes mais protegidos. 

A qualidade em definir os contextos das experiências de aprendizagem das 

crianças possibilita o diálogo de três valores que são identificados como: uma 

valorização do ambiente e espaço das unidades educativas; a observação do 

educador e a organização das oportunidades na construção dos processos de 

aprendizagem e a documentação como uma reflexão da busca da comprovação das 

experiências das crianças. 
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CAPÍTULO IV – ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS – O OLHAR DE UMA 

FORMAÇÃO CONTÍNUA NA BUSCA DO PROTAGONISMO INFANTIL 

 

Por uma ideia de criança sociável capaz de se encontrar e se confrontar 
com outras crianças para construir novos pontos de vista e conhecimentos. 

Aldo Fortunati 

 

O foco de nossa pesquisa abrange a compreensão da abordagem de San 

Miniato, que representa, na contemporaneidade, um avanço nas políticas públicas 

regionais na Itália. Portanto, essa dimensão nos faz refletir sobre o quanto nós, 

professores da infância, somos capazes de acreditar que nossas crianças são o futuro 

que se materializa na delicadeza de um sujeito inteligente, sensível e 

extraordinariamente competente. 

Contudo, para nossa compreensão de uma abordagem sobre a infância na 

análise de dados, buscamos as informações de notas de campo, nas entrevistas e  

em outros materiais utilizados no percurso da pesquisa, trata-se do momento de 

organizar, interpretar e compreender os diálogos que Bogdan e Biklen (1994) afirmam 

“[...] A análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em 

unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos aspectos e do 

que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros”. 

Nesse sentido, a abordagem de San Miniato, na perspectiva da formação dos 

professores e do currículo aberto ao possível, só foi arquitetada, a partir do 

entendimento dos regulamentos e da legislação que serviram de subsídios para a 

percepção dos serviços educativos e para a organização sistemática de transições 

das entrevistas. 

Acerca disso, as vozes das professoras das creches e das coordenadores 

pedagógicas19 enfatizam como uma política de serviço à infância, concebida por uma 

comunidade e que se materializa na formação dos professores e no currículo, de 

forma a movimentar as crianças a sujeitos ativos e protagonistas.  

Encontramos duas categorias de análise a partir dos questionários das 

coordenadoras pedagógicas e professoras das creches de San Miniato. Formação de 

Professores e Currículo da Infância, em conjunto de suas subcategorias, 

Protagonismo Infantil, Observação, Documentação Pedagógica e Avaliação.  

                                                             

19 Informações contidas na página 88 ao tratar sobre os Sujeitos da Pesquisa. 
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4.1 Categorias de Análise – Formação dos Professores 

 

Quadro 7 - Categorias de Análise 

Categorias 
de Análise  

Subcategoria Questões da análise das categorias. 

Formação de 
Professores 

Protagonismo 
Infantil 
Observação 
Documentação 
Pedagógica 
Avaliação 
 

Existe alguma política de formação de professores em San 
Miniato? 
Qual é a relação entre a formação de professores oferecida 
na área de San Miniato e a construção da sua prática diária 
com as crianças? 
Qual é a relação entre a formação de professores e o papel 
das crianças? 
Será que os professores se veem como protagonistas no 
ensino das crianças? 

Currículo da 
Infância  

Protagonismo 
Infantil 
Observação 
Documentação 
Pedagógica e  
Avaliação 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão 
que lhes permitiu superar as concepções que apenas 
contemplavam os elementos técnicos e reprodutivos das 
relações de poder, ou permanecer na educação e 
reprodução dos conteúdos? 
Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e 
sua importância no contexto do protagonismo infantil? 
Quais são as dificuldades para entender este currículo o 
máximo possível e colocá-lo em prática? 
Como o currículo infantil se materializa na formação de 
professores? 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 

Para o início das análises de dados, faremos dois momentos, o primeiro a 

interpretação dos coordenadores pedagógicos, e o segundo a compreensão dos 

professores que se encontram nas práticas diárias das unidades. Serão utilizadas as 

mesmas perguntas para todas as análises. 

 

Quadro 8 - Categorias de Análise – Formação de Professores 

Categoria de Análise – Formação dos Professores 

1 - Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

C1 Sim, em San Miniato, como já dissemos, há um forte investimento em 
treinamento que parte das necessidades que cada educador expressa com 
relação às suas próprias necessidades de treinamento e que também leva 
em conta as necessidades de treinamento que a coordenação pedagógica 
detecta sobre os diferentes grupos de educadores. Cada educador tem à 
sua disposição uma tabela de horários anual para participar de reuniões de 
treinamento fora do horário de trabalho diário que os veem em contato com 
as crianças. 

C 2 Existe uma forte vontade de tornar a formação altamente profissionalizante 
e útil para os educadores atualmente responsáveis pelos serviços 
educativos de San Miniato. Por esta razão, os educadores têm à sua 
disposição uma quantidade anual de horas a serem alocadas para cursos, 
conferências e outros eventos de treinamento 

C 3 Sim, em toda a Região da Toscana, particularmente em San Miniato, o 
investimento em treinamento é muito alto. Como dito acima, cada educador 
participa anualmente de cursos de formação num total de 20 horas e 
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normalmente os cursos propostos são baseados nas necessidades de 
formação expressas pela coordenação pedagógica sobre os diferentes 
grupos de educadores. A formação que se realiza em San Miniato diz 
respeito a todos os educadores em serviço da Zona (4 municípios), tanto em 
serviços públicos como privados, e realiza-se no centro internacional de 
documentação "La Bottega di Geppetto".  Portanto, sendo uma formação 
ampliada entre várias realidades locais, o intercâmbio e a comparação são 
elementos chave que permitem a partilha e a reflexão, que depois são 
relatados como um sinal de melhoria no seu serviço por cada educador.  
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 

A análise de dados sobre a formação de professores na perspectiva dos 

coordenadores pedagógicos tem uma dimensão direta no que intitulam de 

treinamento20 intensivo, que é fragmentado por carga horária e pela necessidade de 

cada educador21 e dos diferentes grupos de professores, a C 1 é a responsável no 

Centro Internacional de Documentação e Pesquisa sobre a Infância Glória Tognetti, 

de organizar os treinamentos que diz C1 “[...] cada educador tem à sua disposição 

uma tabela de horários anual para participar de reuniões de treinamento fora do 

horário de trabalho diário que os veem em contato com as crianças”, existe uma 

preocupação nas vivencias dessas experiências serem coletivas, mas específicas por 

grupos de atuação, Marcelo García (1999, p. 29) nos fala sobre a formação de 

professores: 

Isso implica que aprender a ensinar não deve ser um processo homogêneo 
para todos os sujeitos, mas que será necessário conhecer as características 
pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais, etc., de cada professor ou 
grupo de professores de modo a desenvolver as suas próprias capacidades 
e potencialidades. 

Concordamos com o autor, ao chamar a formação de um processo que 

envolve todo os sujeitos e que tenha uma possibilidade de criar expectativas 

profundas e profissionais, o que a C 2 diz “[...] existe uma forte vontade de tornar a 

formação altamente profissionalizante e útil para os educadores responsáveis pelos 

serviços educativos de San Miniato”, Marcelo García (1999, p. 27), dirá que “[...] a 

formação de professores deve capacitar os professores para um trabalho profissional 

que não é exclusivamente ainda que principalmente o seja de aula”. 

Contudo, a relação de uma formação permanente se dá para todos os 

municípios incluídos na zona de serviços educativos para a infância, o que faz dessa 

                                                             

20 No Centro Internacional de documentação e pesquisas sobre a infância, utilizam se de treinamentos 
aos educadores, o que para nós será a formação. 
21 Usaremos o termo educador pois nas traduções usam de Educadore.  
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formação segundo a C 3 “[...] uma formação ampliada entre várias realidades locais, 

o intercâmbio e a comparação são elementos chave que permitem a partilha e a 

reflexão, que depois são relatados como um sinal de melhoria no seu serviço por cada 

educador”. Fortunati (2016, p. 30), afirma que os educadores são artesãos “[...] Em 

San Miniato, os educadores, vistos como artesãos e pesquisadores, aprendem o oficio 

desta conexão continua entre teoria e prática”.  

Diante dos relatos das coordenadoras, é possível a compreensão e síntese 

de que os educadores buscam no treinamento coletivo, a ampliação de suas 

incertezas e a reflexão epistemológica, acima de sua prática diária nas unidades 

(creches) da região.  

 

Quadro 9 - Categoria de Análise – Formação de Professores 

2 - Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San Miniato e a 
construção da sua prática diária com as crianças? 

C 1 A formação em serviço representa um aspecto fundamental da reflexão 
sobre as experiências oferecidas às crianças e famílias em San Miniato. Em 
nossa ideia não há uma formação por um especialista que diz aos 
educadores o que fazer, um clássico treinamento ex-cathedra, mas sim uma 
formação que constitui um contexto de troca e confronto a partir de práticas 
diárias para chegar a uma reflexão compartilhada sobre a ideia da criança, 
a família, o papel do educador e o significado do serviço educativo na e para 
a comunidade. 

C 2 A formação do Município de San Miniato é composta por caminhos que 
desenvolvem uma dimensão de reflexividade e garantem aos educadores a 
atualização contínua e a capacidade de acompanhar o desenvolvimento do 
projeto educativo de uma forma sempre aberta à experimentação e à 
inovação. A formação é muito diversificada, aprofundada e geralmente 
privilegiada, como forma de realizar, a APRENDIZAGEM COOPERATIVA. 
Não há uma divisão clara entre o professor, o especialista e os educadores, 
mas espera-se a reflexão dos temas abordados (como práticas educativas 
diárias, comunicação eficaz, documentação etc...), através da colaboração 
de todos, com a troca e comparação de pensamentos e experiências, com a 
consciência de que todos têm um papel fundamental no caminho construtivo 
coletivo. Também neste caso o educador é devolvido ao seu papel de 
protagonista porque ele pode refletir e aumentar seu profissionalismo 
através da experiência e do conhecimento direto. 

C 3 A formação representa um nó crucial para refletir constantemente sobre as 
práticas educativas adotadas e para se manter a par das novas 
metodologias e abordagens teóricas de carácter psicopedagógico. Todos os 
anos cada educador participa de um pacote de formação no qual há sempre 
uma parte ex - cathedra e sobre tudo uma parte dedicada à comparação 
entre os educadores pertencentes a diferentes serviços, porque estamos 
convencidos de que da diversidade vem o enriquecimento e a inspiração 
para se aperfeiçoarem no seu trabalho diário. Todos os anos a coordenação 
propõe novos cursos de formação com base nas necessidades expressas 
pelos educadores no ano anterior e apoia a intersecção entre a prática diária 
atual e quaisquer mudanças concebidas como resultado dos cursos de 
formação. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
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Em relação à reflexão epistemológica sobre a prática, observa-se que em San 

Miniato existe uma formação dos professores que evidencia constantemente nas 

unidades (creches), um movimento de reflexão no saber fazer e compartilhar, em um 

diálogo que a C 1 nos apresenta como: 

[...] uma formação que constitui um contexto de troca e confronto a partir de 
práticas diárias para chegar a uma reflexão compartilhada sobre a ideia da 
criança, a família, o papel do educador e o significado do serviço educativo 
na e para a comunidade. 

Marcelo García (1999, p. 39) afirma que “[...] o modelo de aprendizagem 

associado a esta orientação na formação de professores é a aprendizagem pela 

experiência e pela observação”. Fortunati (2009, p. 67) afirma, que “a prática irá 

direcionar a ação educacional quando a intenção é apoiar o desenvolvimento das 

crianças e as naturais diversidades individuais que a elas subjazem”. 

Nesse sentido, uma formação que a C 2, intitula de:  

[...] APRENDIZAGEM COOPERATIVA, onde não há uma divisão clara entre 
o professor, o especialista e os educadores, mas espera-se a reflexão dos 
temas abordados (como práticas educativas diárias, comunicação eficaz, 
documentação, etc.  

Uma marcante formação nas práticas diárias e no dialogo compartilhado na 

busca pelas experiências cotidianas e na própria experiência desse profissional que 

a C 2 afirma “também neste caso o educador é devolvido ao seu papel de protagonista 

porque ele pode refletir e aumentar seu profissionalismo através da experiência e do 

conhecimento direto”. 

Observa-se, no relato, que a ideia do educador tornar-se um protagonista em 

sua ação, se inspira nas formações como um caminho importante para a elaboração 

de suas práticas, compartilhando suas experiências e observações, o que a C 3 irá 

nos dizer com “base nas necessidades expressas pelos educadores no ano anterior 

e apoia a intersecção entre a prática diária atual e quaisquer mudanças concebidas 

como resultado dos cursos de formação”. 
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Quadro 10 - Categoria de Análise – Formação de Professores 

3- Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

C 1 Na abordagem da San Miniato à educação das crianças, seu protagonismo 
é central, portanto, mesmo na formação um elemento chave é refletir sobre 
o que significa na prática diária colocar as crianças no centro, dar-lhes apoio 
sem esmagá-las ou orientá-las em seu caminho de crescimento, 
desenvolvimento e aprendizagem para garantir que todos, diariamente, 
encontrem oportunidades e tempos pessoais e não definidos pelos adultos 
de uma forma a priori. 

C 2 A formação é fundamental para aprender a focar mais na ação educativa 
com o objetivo de organizar e cuidar de um contexto que cria oportunidades 
e, consequentemente, pensar e implementar uma continuidade de 
experiências nas quais, apesar da diversidade de situações, permanece o 
mesmo conceito da criança como construtora de conhecimento dentro de 
um sistema de relacionamentos.  

C 3 Se a ideia de uma criança que acompanha todas as ações educativas 
realizadas pelo pessoal que trabalha nos serviços é a de uma criança não 
só necessitada de cuidados e assistência mas também protagonista das 
experiências que lhe dizem respeito, é evidente que isto significa dar 
confiança às crianças e às suas potencialidades e capacidades. Qualquer 
pessoa que visite um serviço em San Miniato, mesmo por apenas algumas 
horas, pode respirar e ver como os educadores partilham esta ideia e pô-la 
em prática a qualquer momento de estar no berçário, tanto em situações de 
rotina como de cuidados, tanto em atividades lúdicas estruturadas como em 
atividades lúdicas gratuitas. A organização do espaço e o mobiliário apoiam 
ao mesmo tempo esta oportunidade de protagonismo por parte de todos os 
atores que o vivem, cada um de acordo com o seu papel e as suas 
capacidades. A formação de educadores, portanto, visa sempre promover e 
garantir oportunidades para as crianças que levem em conta seus tempos e 
necessidades específicas, evitando de qualquer forma atitudes que superem 
as diferenças individuais. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
 
 

Na abordagem de San Miniato, a criança é o centro do protagonismo infantil 

e na formação dos professores existe um caminho de possibilidades de interação e 

da ação educativa, que será construída com o treinamento. Na visão da coordenadora 

2, “o treinamento é fundamental para aprender a focar mais na ação educativa com o 

objetivo de organizar e cuidar de um contexto que cria oportunidades”. Fortunati 

(2016, p. 21) afirma que:  

Na verdade, a atribuição e o reconhecimento às crianças de uma identidade 
rica em protagonismo requerem uma transformação no papel do adulto, em 
uma direção na qual sua ação seja conduzida muito mais sobre a organização 
de contextos estruturantes do que sobre estímulos diretos na ação das 
crianças; muito mais na capacidade de reconhecimento e expansão da 
diversidade de estilos comportamentais das crianças do que na ansiedade de 
leva-las a um desempenho preciso e predefinido; muito mais na atenção aos 
processos da ação como expressão de uma estratégia  evolutiva do que do 
desejo de certificar se sobre o estágio de desenvolvimento alcançado a partir 
de supostos  parâmetros  gerais, a dimensão que surge é a do diálogo, da 
partilha, das trocas e da comparação. 
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Nesse sentido, o autor nos fala sobre reconhecer a identidade das crianças, 

rica em protagonismo, mas com um alerta ao adulto, que possa construir 

oportunidades na relação da ação educativa e na relação com seus pares, ou seja, 

uma formação voltada diretamente nas ações que levam as crianças a diversas 

situações de aprendizagem e o mais significativo, de levar as experiências das 

crianças em uma continuidade.  

San Miniato valoriza a continuidade dos trabalhos realizados com as crianças, 

que consiste no cotidiano das brincadeiras ou mesmo, nos projetos mais específicos 

que envolve um maior número de crianças. A esse respeito, a C 2 diz “pensar e 

implementar uma continuidade de experiências nas quais, apesar da diversidade de 

situações, permanece o mesmo conceito da criança como construtora de 

conhecimento dentro de um sistema de relacionamentos”. Para Fortunati (2016, p. 21) 

“[...] os educadores não estão tão envolvidos na concepção de caminhos e das metas, 

mas sim, em organizar as oportunidades de apoio às experiências das crianças”. 

A esse respeito, a C 3 traz a ideia para a relação que o espaço e o mobiliário 

têm na proposta educativa e na formação dos professores “a organização do espaço 

e o mobiliário apoiam ao mesmo tempo esta oportunidade de protagonismo por parte 

de todos os atores que o vivem, cada um de acordo com o seu papel e as suas 

capacidades”. 

Portanto, a formação dos professores por consequência, é refletida por nós 

em um diálogo da C 1 que diz, “mesmo na formação um elemento chave é refletir 

sobre o que significa na prática diária colocar as crianças no centro”, no centro do 

protagonismo infantil e nas relações que os professores poderão criar nas 

oportunidades diárias do espaço da creche, isso só é possível porque, segundo a C 

3, “a formação de educadores, portanto, visa sempre promover e garantir 

oportunidades para as crianças que levem em conta seus tempos e necessidades 

especificas, evitando de qualquer forma atitudes que superem as diferenças 

individuais”. 
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Quadro 11 - Categoria de Análise – Formação de Professores 

4 - Será que os professores se veem como protagonistas no ensino das crianças? 

C 1 O papel da coordenação, na abordagem de San Miniato à educação das 
crianças, é apoiar os educadores a colocar as crianças e suas experiências 
no centro de suas práticas, considerando a originalidade individual e os 
caminhos individuais de crescimento e aprendizagem de cada criança. Este 
papel educativo requer um educador que seja um forte protagonista na 
concepção e avaliação das propostas, mas que se afaste do protagonismo 
das crianças deixando o palco para elas e permanecendo nos bastidores 
durante a própria experiência. 

C 2 A coordenação devolve aos educadores um papel privilegiado, pois são 
intérpretes das línguas e expressões de um grupo específico de crianças e 
famílias. Para a coordenação do município de San Miniato é fundamental 
apoiar a ideia de um processo orientado para a contribuição construtiva e 
original de cada um de seus protagonistas, adultos e crianças. A 
coordenação compartilha com os educadores o interesse de focar a atenção 
em oportunidades e processos educacionais, e não em resultados e 
soluções. A coordenação percebe, portanto, com a equipe de educadores, a 
importância de estabelecer metas e objetivos a partir da observação do 
contexto, e depois organizar experiências e situações de valor para aquele 
grupo específico e peculiar de crianças presentes, apoiando a capacidade 
de olhar além do conhecido e preconceituoso com um olhar o mais aberto 
possível para o imprevisível. 

C 3 O pessoal educativo é o protagonista na concepção e organização das 
experiências a propor às crianças, por isso, graças a uma cuidadosa 
atividade de observação, preparam materiais, organizam ambientes lúdicos, 
propõem atividades particulares, estimulam a curiosidade das crianças sem 
nunca invadir os seus espaços, ficando nos bastidores e recalibrando as 
oportunidades onde depois ficam sem interesse ou novos desenvolvimentos. 
A coordenação apoia os educadores durante o planejamento e a partilha 
entre todos os membros da equipe, e traça junto com eles caminhos de 
formação adaptados às novas necessidades tanto no que diz respeito ao 
trabalho com as crianças como com as famílias. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
 
 

As expressões oriundas da relação entre o educador e a criança na 

construção dos saberes e das oportunidades organizativas que o educador construíra 

em suas ações e nas práticas diárias, que estabelecerá que esse adulto seja 

protagonista. A relação de ser ou não protagonista envolve dois movimentos 

significativos: a ideia da coordenação nas formações dos professores em posicionar 

a criança no centro do protagonismo, observado por nós anteriormente, e a ideia de 

que o educador é protagonista quando este em suas práticas, oportuniza às crianças 

possibilidades de construção de novas experiências e situações de aprendizagem que 

segundo Fortunati (2016, p. 65). 

O papel do adulto se distancia definitivamente do animador e mais ainda 
daquele que distrai e socorre crianças carentes e incapazes de superar os 
obstáculos; se aproxima, no entanto, do papel de pesquisador 
constantemente envolvido na criação de condições nas quais se deve 
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experimentar as possibilidades, considerando que as crianças são os 
principais atores aos quais se deve liberar potencialidade e protagonismo.   

Nesse sentido, concordamos com o autor sobre a ideia das crianças serem 

os atores principais na construção do protagonismo e com a C 1 em dizer que “esse 

papel educativo requer um educador que seja um forte protagonista na concepção e 

avaliação das propostas, mas que se afaste do protagonismo das crianças deixando 

o palco para elas e permanecendo nos bastidores durante a própria experiência”, 

portanto há um adulto protagonista na construção dos espaços e dos ambientes que 

dará oportunidades para que as crianças possam ter as reais experiências nos 

contextos organizativos.  

A esse respeito da C 2 dizer que “é fundamental apoiar a ideia de um processo 

orientado para a contribuição construtiva e original de cada um de seus protagonistas, 

adultos e crianças”. Acerca disso, o educador sendo um relevante sujeito na 

elaboração de práticas cotidianas dará o apoio na construção dos contextos que 

segundo Fortunati (2016, p. 65): 

Os educadores compartilham o valor de encontrar o equilíbrio certo entre a 
qualidade e a quantidade de objetos à disposição, prevendo também os 
tempos para a reorganização dos cantinhos, fazendo com que esses estejam 
sempre acolhedores e prontos para serem usados, de modo a permitir a 
qualquer criança deixar neles suas próprias marcas.  

O papel de um educador, o que denominam de um “educador das 

oportunidades”, foi observado por nós, uma relação na construção desses ambientes 

significativos e com intencionalidades pedagógicas de oportunizar às crianças as mais 

diversas formas de exploração. A esse respeito, a C 3 diz que: 

O pessoal educativo é o protagonista na concepção e organização das 
experiências a propor às crianças, por isso, graças a uma cuidadosa atividade 
de observação, preparam materiais, organizam ambientes lúdicos, propõem 
atividades particulares, estimulam a curiosidade das crianças sem nunca 
invadir os seus espaços, ficando nos bastidores e recalibrando as 
oportunidades onde depois ficam sem interesse ou novos desenvolvimentos. 

Observa-se, ao longo da pesquisa, que a função da coordenação pedagógica 

é a de estabelecer um diálogo entre as regiões de Valdarno Inferior e San Miniato, ao 

tratar da formação dos educadores que o Centro Internacional de Pesquisa e 

Documentação sobre a Infância Gloria Tognetti é o responsável.  Sobre o momento 

de reflexões na modalidade formativa, a C 3 afirma que “a coordenação apoia os 

educadores durante o planejamento e a partilha entre todos os membros da equipe, 

e traça junto com eles caminhos de formação adaptados às novas necessidades tanto 
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no que diz respeito ao trabalho com as crianças como com as famílias”. Ghedini (2002, 

p. 70) ao tratar sobre os educadores afirma:  

Essa conscientização inclui os direitos dos professores ao reconhecimento 
de suas funções, a programas de preparação e atualização, ao trabalho em 
locais e com materiais apropriados, ao recebimento de apoio por parte de 
coordenadores pedagógicos a fim de desenvolverem as capacidades 
profissionais necessárias. Isso se aplica especialmente ao caso de serviços 
oferecidos às crianças pequenas, as quais estabelecem suas identidades 
através de relacionamentos de reciprocidade entre as crianças, pais e 
professores. O ideal é alcançar uma interdependência entre os três a tal ponto 
que o bem estar de um deles esteja determinado e determine o bem-estar 
dos outros.  

Nesse sentido a formação dos professores, torna-se o momento mais 

relevante de reflexão, acima do planejamento das educadoras em expor suas 

dificuldades, para que juntos consigam adaptar as novas necessidades de cada 

creche e de cada região, pensando nesse momento, nas peculiaridades existentes. 

Os educadores são os protagonistas na elaboração de propostas 

significativas, que valorizam e oportunizam experiências às crianças de forma 

posterior e avaliam o percurso de cada uma ou de um grupo específico. Fortunati 

(2016, p. 59) afirma que “[...] o educador deixa de ter um papel central na relação com 

a criança e, com os pais, passa a ser um educador que coloca todo o seu 

profissionalismo na ação sobre os contextos que acolhem as relações entre as 

crianças e os pais”. 

 

4.2 Categorias de Análise – Currículo da Infância 

 

Quadro 12 - Categoria de Análise – Currículo da Infância/Protagonismo Infantil 

Categoria de Análise – Currículo da Infância 

1 - O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu superar as 
concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e reprodutivos das relações de 
poder, ou permanecer na educação e reprodução dos conteúdos? 

C 1 O currículo dos serviços educativos para a primeira infância do Município de 
San Miniato pressupõe um forte protagonismo do pessoal educativo e, 
portanto, uma importante responsabilidade no que diz respeito ao 
planejamento, observação, documentação e avaliação das experiências que 
são propostas às crianças e famílias. O papel da coordenação é, portanto, 
apoiar as habilidades dos educadores, acompanhá-los com a formação na 
reflexão sobre as práticas diárias e evitar propostas que vejam as crianças 
como todas iguais com experiências iguais para que todos se realizem das 
formas e nos horários habituais. 

C 2 A coordenação da Prefeitura de San Miniato compartilha com os serviços 
educativos o projeto pedagógico e o projeto educativo, apoiando os 
educadores no planejamento e implementação de intervenções educativas, 
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permitindo uma ampla reflexão pedagógica e facilitando a troca de ideias e 
experiências sobre boas práticas educativas. A coordenação também visa 
desenvolver nos educadores a curiosidade, a capacidade de fazer perguntas 
e observar a realidade, identificar os objetivos a perseguir, levantar hipóteses 
de diferentes caminhos para atingir os mesmos objetivos e, finalmente, 
verificar, por meio de documentação, o caminho percorrido. 

C 3 Dentro do projeto educativo que está subjacente aos serviços educativos 
para a primeira infância no Município de San Miniato, diz-se que o conceito 
de currículo está "aberto ao possível, uma vez que não responde a objetivos 
pré-estabelecidos e pré-definidos, mas baseia-se nas necessidades e 
competências específicas tanto do grupo de crianças como de cada criança 
na sua individualidade". Portanto, um forte trabalho do pessoal educativo é 
indispensável no que diz respeito ao planejamento, observação, 
documentação das experiências que são propostas às crianças e às 
famílias. Os educadores tornam-se parte ativa na definição do currículo e 
com o apoio do coordenador refletem constantemente sobre as práticas 
cotidianas postas em prática, reconhecendo no valor e enriquecimento da 
diversidade individual. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
 
 

O currículo aberto ao possível, da abordagem de San Miniato, tem uma 

dimensão observada em nossa investigação, no treinamento e nos educadores, ou 

seja, são elementos significativos na concretização do currículo da infância, ao 

reconhecer no currículo algo direcionado a sua prática, mas que também, se 

materializa nos contextos organizativos. Difere das possibilidades de um currículo com 

metas. A esse respeito, a C 3 diz-se “que o conceito de currículo está “aberto ao 

possível”, uma vez que não responde a objetivos pré-estabelecidos, mas baseia-se 

nas necessidades e competências especificas tanto do grupo de crianças como de 

cada criança na sua individualidade”. 

A esse respeito, de um currículo vivenciado na prática Gimeno Sacristán 

(1999, p. 165), afirma que:  

Ao reconhecer o currículo como algo que configura uma prática, e é, por sua 
vez, configurado no processo de seu desenvolvimento, nos vemos obrigados 
a analisar os agentes ativos no processo. Este é o caso dos professores; o 
currículo molda os docentes, mas é traduzido na prática por eles mesmos, a 
influência é reciproca. 

Para o autor, a ideia de um currículo ser vivenciado na prática significa que os 

sujeitos darão vozes para a construção desse currículo. Na abordagem de San 

Miniato, essa possibilidade aparece na fala da C 1: 

Apoiar as habilidades dos educadores, acompanhá-los com treinamento na 
reflexão sobre as práticas diárias e evitar propostas que vejam as crianças 
como todas iguais com experiências iguais para que todos se realizem das 
formas e nos horários habituais.  
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No currículo, observa-se o projeto pedagógico e o projeto educativo, na 

prática estão compostos de elementos, ou instrumentos pedagógicos no cotidiano da 

creche, que são o planejamento das ações, a observação, documentação e avaliação 

das experiências que a C 1 afirma: 

O currículo dos serviços educativos para a primeira infância do Município de 
San Miniato pressupõe um forte protagonismo do pessoal educativo e, 
portanto, uma importante responsabilidade no que diz respeito ao 
planejamento, observação, documentação e avaliação das experiências que 
são propostas às crianças e famílias. 

Com base nesse contexto, o currículo do possível é estabelecido nas práticas 

diárias, a contar do momento que o educador oportuniza o espaço e o ambiente para 

que as crianças possam explorar e alcançar seu protagonismo. Nesse sentido, a 

coordenação pedagógica contribuirá, segundo a C 1, “apoiando os educadores no 

planejamento e implementação de intervenções educativas, permitindo uma ampla 

reflexão pedagógica e facilitando a troca de ideias e experiências sobre boas práticas 

educativas”. 

A coordenação pedagógica permitirá uma formação dos educadores com a 

proposta de repensar a todo momento sua prática cotidiana, para a construção de um 

currículo do possível, capaz de levar as crianças a seu protagonismo ativo, no 

percurso de suas experiências que a C 3 dirá: 

Os educadores tornam-se parte ativa na definição do currículo e com o apoio 
do coordenador refletem constantemente sobre as práticas cotidianas postas 
em prática, reconhecendo no valor e enriquecimento da diversidade 
individual. 

 
Quadro 13 - Categoria de Análise – Currículo da Infância 

2- Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no contexto do 
protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este currículo o máximo 
possível e colocá-lo em prática? 

C 1 Certamente um importante investimento da Prefeitura de San Miniato é na 
formação e coordenação, por isso há mais de vinte anos foi criado o Centro 
Internacional de Pesquisa e Documentação sobre Infância Bottega di 
Geppetto Gloria Tognetti para acompanhar o desenvolvimento e orientação 
de boas práticas para crianças e famílias. A reflexão sobre nossa ideia de 
criança, família e currículo está no centro do trabalho de coordenação e 
propostas de formação. Além disso, a dimensão colegial do trabalho 
educativo em San Miniato é central e, portanto, não há um único educador 
que trabalha sozinho, mas há grupos de educadores que se confrontam 
diariamente sobre suas práticas e ideias. 

C 2 A coordenação dos serviços educativos de San Miniato apoia o grupo de 
educadores para que seja percebida a importância de reconhecer a 
identidade e a peculiaridade de cada criança, de refletir sobre a ação 
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educativa e os resultados que ela produz, de desenvolver a comparação 
dentro do grupo de educadores sobre a adequação das propostas. A 
coordenação também permite criar conexões entre os conhecimentos e 
colocar as teorias e estudos dos educadores na experiência cotidiana dentro 
do serviço educativo. A coordenação também apoia os educadores em sua 
experimentação e pesquisa, a fim de garantir experiências significativas, 
relevantes para cada criança presente, que possa se movimentar livremente, 
fortalecendo seu papel de protagonista, ator, construtor de suas próprias 
experiências e aprendizagens. 

C 3 A definição de currículo infantil que é utilizada dentro dos serviços do 
Município de San Miniato é certamente um corolário da ideia de criança que 
está subjacente a todo o projeto e, portanto, ao trabalho educativo diário.  A 
ideia de uma criança ativa e protagonista das suas próprias experiências 
permite-lhes afastar-se dos esquemas pré-estabelecidos, libertando os 
educadores das ansiedades preditivas sobre os resultados que todas as 
crianças devem alcançar. A reflexão sobre a nossa ideia de criança, família 
e currículo está no centro do trabalho de coordenação e das propostas 
educativas e, ao longo dos anos, mudou cada vez mais a atenção para as 
oportunidades que são oferecidas. O educador é portanto o diretor das 
situações e é graças ao trabalho de observação e documentação que o 
grupo de educadores de um serviço visa criar oportunidades do possível, 
onde cada criança pode se mover dentro de acordo com suas habilidades, 
curiosidade e habilidades relacionais e cognitivas. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
 
 

Observa-se que o currículo aberto ao possível da infância de San Miniato, nos 

diálogos das coordenadoras referente à importância dos educadores reconhecerem o 

protagonismo das crianças, retorna-se à formação. Conforme a C 1: 

a reflexão sobre nossa ideia de criança, família e currículo está no centro do 
trabalho de coordenação e propostas de formação. Além disso, a dimensão 
colegial do trabalho educativo em San Miniato é central e, portanto, não há 
um único educador que trabalha sozinho, mas há grupos de educadores que 
se confrontam diariamente sobre suas práticas e ideias. 

Acerca disso, os grupos de educadores identificam, em sua prática diária, a 

importância do protagonismo infantil e afirmam que as formações, colaboram para 

estabelecer novas inciativas. Segundo a C 3: 

O educador é portanto o diretor das situações e é graças ao trabalho de 
observação e documentação que o grupo de educadores de um serviço visa 
criar oportunidades do possível, onde cada criança pode se mover dentro de 
acordo com suas habilidades, curiosidade e habilidades relacionais e 
cognitivas. 

Fortunati (2016, p. 20) afirma que: 

Se neste momento focamos nossa atenção para os elementos que definem, 
de maneira peculiar e especifica, a abordagem de San Miniato para a 
educação das crianças, podemos, sem dúvida, especificar um ponto central, 
em torno do qual todo o projeto é construído e estruturado: a questão do 
reconhecimento e da valorização do protagonismo das crianças.  
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É uma formação diretamente ligada ao currículo e o apoio da coordenação 

pedagógica busca dar ênfase nas experiências, nas pesquisas e nas relações dos 

educadores no compartilhamento dos saberes. De acordo com a C 2: 

A coordenação também permite criar conexões entre os conhecimentos e 
colocar as teorias e estudos dos educadores na experiência cotidiana dentro 
do serviço educativo. A coordenação também apoia os educadores em sua 
experimentação e pesquisa, a fim de garantir experiências significativas, 
relevantes para cada criança presente, que possa se movimentar livremente, 
fortalecendo seu papel de protagonista, ator, construtor de suas próprias 
experiências e aprendizagens. 

É a definição de currículo centrado na criança e na própria formação dos 

educadores. Nas palavras da C 3: “a reflexão sobre a nossa ideia de criança, família 

e currículo está no centro do trabalho de coordenação e das propostas educativas e, 

ao longo dos anos, mudou cada vez mais a atenção para as oportunidades que são 

oferecidas”. 

 

Quadro 14 - Categoria de Análise – Currículo da Infância 

3- Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

C 1 Como dito, em San Miniato a ideia de treinamento não é uma ideia 
abstrata que parte de princípios pedagógicos longe da prática, mas está 
fortemente ligada ao currículo e à nossa ideia de currículo 
compartilhado no grupo de educadores. 

C 2 A formação é estruturada a partir da identificação das necessidades e 
interesses dos educadores em relação às situações que eles vivem 
diariamente dentro dos serviços. Portanto, a formação torna-se 
fundamental e parte integrante do profissionalismo do educador, pois 
representa o espaço e o tempo em que se deve colaborar e crescer na 
perspectiva de um currículo compartilhado correto. Por esta razão, a 
formação ao longo do tempo tornou-se a perspectiva a ser desenvolvida 
de forma permanente para apoiar o desenvolvimento e a melhoria da 
qualidade dos serviços. 

C 3 Ao propor uma formação diferente dos esquemas pré-estabelecidos e 
ditada apenas por teorias pedagógicas académicas, o currículo infantil 
torna-se um objeto de formação em todas as áreas do trabalho educativo 
realizado no âmbito dos serviços. O foco não é o conteúdo proposto, mas 
o processo que sustenta todo o projeto educativo e pedagógico, portanto 
a formação de educadores visa sempre também a valorização das 
atividades de observação, documentação e avaliação das experiências 
propostas às crianças, e não a obtenção de resultados pré-determinados. 
Protagonismo, autonomia, desenvolvimento de competências 
relacionais, partilha com as famílias e colegialidade entre os educadores 
são, em qualquer caso, os faróis para os quais toda a ação educativa 
deve ser dirigida. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
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Diante de nossa análise sobre a última questão para os coordenadores 

pedagógicos, observamos que os diálogos estão próximos, e que se vinculam ao 

treinamento, ao currículo e às práticas diárias, que segundo a C 2 “a formação torna-

se fundamental e parte integrante do profissionalismo do educador, pois representa o 

espaço e o tempo em que se deve colaborar e crescer na perspectiva de um currículo 

compartilhado correto”. 

Contudo, a ideia de um currículo compartilhado no grupo dos educadores, se 

materializa na busca de uma identidade de formação comum a todos, nesse caso, 

para a C 2 “A formação é estruturada a partir da identificação das necessidades e 

interesses dos educadores em relação às situações que eles vivem diariamente 

dentro dos serviços”. Gimeno Sacristán (1999, p. 166) afirma que: 

É evidente que no professor recai não apenas as determinações a serem 
respeitadas provenientes do conhecimento ou dos componentes diversos 
que se manifestam no currículo, mas também as obrigações em relação a 
seus próprios alunos, ao meio social concreto no qual vivem, e isso o chama 
inevitavelmente a intervir, devido a responsabilidade para com eles. Enfim o 
currículo tem a ver com a cultura à qual os alunos têm acesso; o professor, 
melhor do que nenhum outro, é quem pode analisar os significados mais 
substanciais dessa cultura que deve estimular para seus receptores.  

Observa-se que na abordagem de San Miniato a ideia da formação é a base 

de toda a concepção de infância, e das propostas pedagógicas de um currículo 

centrado na criança, mas também, na própria ação do educador, que reflete 

diretamente nas práticas diárias, que a C 2 afirma “a formação é estruturado a partir 

da identificação das necessidades e interesses dos educadores em relação às 

situações que eles vivem diariamente dentro dos serviços”. 

Nesse sentido, a formação e os princípios pedagógicos da prática se 

materializam em um currículo compartilhado dentro dos serviços educativos, na 

possibilidade de sempre ser um conjunto de ações que envolve, segundo a C 3 

“protagonismo, autonomia, desenvolvimento de competências relacionais, partilha 

com as famílias e colegialidade entre os educadores são, em qualquer caso, os faróis 

para os quais toda a ação educativa deve ser dirigida”. 

 

 

 

 

 



104 

 

4.3 Categorias de Análise – Formação dos Professores 

 

Dando continuidade à nossa investigação, com a proposta de nossas 

análises, faremos nos próximos diálogos a interpretação dos educadores de San 

Miniato, e não de outras regiões, sobre nossas categorias de análises formação de 

professores e currículo da infância. No quadro a seguir, apresentaremos uma lista de 

educadores identificados por números. 

 

Quadro 15 - Categoria de Análise – Formação de Professores 

Categoria de Análise – Formação dos Professores. 

1 - Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

E 1 Sim, cada educador tem à sua disposição uma quantidade anual por hora 
dedicada a formação. Isso permite repensar e refletir cada vez mais sobre seu 
próprio trabalho, ampliando sua visão de educação na infância e permitindo-
lhes focar mais atenção em certos aspectos de questões críticas ou dificuldades 
relacionadas a isso, graças à quantidade e qualidade da oferta educacional. 

E 2 Sim, em San Miniato há. A motivação para aprofundar, através de uma 
investigação experimental, o tema da formação e o tipo de necessidades de 
formação que os educadores manifestam durante a sua experiência de 
trabalho, advém da observação da importância da formação entendida como 
um processo de desenvolvimento profissional e pessoal, a ser implementado 
não só no período anterior ao emprego, mas ao longo da vida profissional 
(aprendizagem ao longo da vida), a fim de ligar a teoria à prática e enriquecer 
cada um deles com o significado do outro. Nós educadores temos à nossa 
disposição um horário anual para participar de reuniões de treinamento fora do 
horário de trabalho diário. 

E 3 Sim, cada educador tem um tempo de trabalho sem crianças (não tempo frontal) 
no qual se dedica ao planejamento, documentação/avaliação das atividades 
realizadas, relacionamento com as famílias e treinamento. 

E 4 Sim, os educadores do Município de San Miniato podem expressar suas 
necessidades de treinamento ao coordenador e a cada ano a coordenação 
organiza diferentes cursos de atualização nos quais os educadores podem 
optar por participar. Para isso, cada educador tem um "monteore", ou seja, uma 
parte do seu tempo de trabalho é reservada, entre outras coisas, à formação, 
que também é obrigatória. 

E 5 Todo ano a equipe pedagógica está envolvida em cursos de formação 
organizados pela Bottega di Geppetto. É dada especial atenção à leitura das 
necessidades de treinamento expressas pelos educadores. Desta forma, as 
experiências de formação tornam-se intimamente ligadas à prática diária 
realizada nos Serviços. 

E 6 No início de cada ano letivo são oferecidos vários cursos de formação, 
acionados na La Bottega di Geppetto. Todos podem escolher o caminho mais 
próximo de suas inclinações. Normalmente dentro do grupo de trabalho de cada 
Nido os educadores são divididos para "cobrir" todos os caminhos de formação. 
Desta forma, as ideias que surgem e se desenvolvem em cada caminho de 
formação podem ser compartilhadas dentro do grupo de trabalho, 
enriquecendo-o com experiências e reflexões.  Ao final de cada caminho cada 
educador pode expressar não apenas suas próprias ideias sobre o caminho 
percorrido, mas também sugerir possíveis caminhos de formação para o ano 
seguinte. 
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E 7 Sim, em San Miniato, existem muitos cursos de formação destinados ao pessoal 
docente e desenhados para atender as necessidades dos educadores e dos 
diversos grupos de trabalho. Estas iniciativas são variadas e diversificadas tanto 
do ponto de vista do conteúdo como da forma como são entregues. Além disso, 
são promovidas iniciativas de formação, como seminários e conferências sobre 
questões educacionais. 

E 8 Em San Miniato a formação é parte integrante do nosso trabalho como 
educadores e está prevista no próprio contrato de trabalho, na verdade temos 
um horário anual "não frontal" que nos permite dedicar-se a esta atividade. 

E 9 Na realidade de San Miniato há uma atenção especial para a formação de 
educadores. Dentro da coordenação pedagógica, os próprios educadores têm 
a possibilidade de expressar as necessidades de formação dos diferentes 
grupos de trabalho. Além disso, cada educador tem à sua disposição uma 
quantidade anual de horas que lhe permite participar de reuniões de formação. 

E 10 A formação oferecida aos educadores da área de San Miniato está fortemente 
ligada à prática e longe de ser uma abordagem exclusivamente teórica, 
portanto focada na transmissão de conhecimentos e noções. Este último 
adquire um forte significado precisamente porque consegue se ligar à situação 
e às reais necessidades dos serviços e educadores que ali trabalham. 
Anualmente são realizadas reuniões de treinamento com foco em questões 
relacionadas ao cotidiano e às práticas educacionais, a partir das reais 
necessidades e exigências do pessoal a quem é dedicado tempo específico 
fora do horário de trabalho em contato com as crianças. 

E 11 Para as 20 horas anuais de formação específica programadas no início do ano 
educativo, são propostos vários percursos em que cada educador escolhe 
participar. Normalmente o pessoal é dividido nos vários caminhos para que o 
mesmo ninho possa cobri-los a todos e depois trazer de volta ao coletivo todas 
as reflexões feitas. Ao final dos cursos, um questionário anônimo de nos pede 
aspectos positivos e negativos, assim como possíveis interesses ou propostas 
para o ano seguinte. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
 
 

Como já observamos anteriormente em nossas análises, a abordagem de San 

Miniato apresenta uma direção que conduz a um processo de formação realizado pelo 

Centro Internacional de Documentação e Pesquisa sobre a Infância Gloria Tognetti. 

Existe uma situação coletiva de refletir, aprender e buscar sentido nas práticas diárias, 

e na convicção de que, por meio das formações oferecidas aos professores, é possível 

repensar sobre o próprio trabalho, que segundo a E 1: 

Isso permite repensar e refletir cada vez mais sobre seu próprio trabalho, 
ampliando sua visão de educação na infância e permitindo-lhes focar mais 
atenção em certos aspectos de questões críticas ou dificuldades relacionadas 
a isso, graças à quantidade e qualidade da oferta educacional.  

Imbernón (2013, p. 14), ao tratar sobre a formação dos professores, afirma: 

A educação e a formação do professorado devem romper essa forma de 
pensar que leva a analisar o progresso e a educação de um modo linear, sem 
permitir a integração de outras formas de ensinar, de aprender, de organizar-
se, de ver outras identidades sociais, outras manifestações culturais e ouvir-
se entre eles e ouvir vozes, marginalizadas ou não.  
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O autor, ao se referir sobre outras formas de aprender, ou mesmo, de 

reconhecer outras identidades sociais, fala sobre a formação de professores ser o 

caminho de um processo compartilhado no coletivo. A abordagem de San Miniato 

busca na formação uma relação entre o professor e sua prática que, nesse momento 

relevante, seja capaz de ser construída a partir das reflexões, do aprofundamento 

teórico e das necessidades do grupo dos professores. 

A formação na visão dos professores passa a ter um papel significativo no que 

diz respeito à formação continuada e pessoal. Abaixo observa-se o caminho 

percorrido e às expectativas dos professores em relação à formação.  

a) Tempo para a formação; 

b) As ideias surgem e se desenvolvem em cada formação; 

c) Conteúdos Diversificados; 

d) Motivação para se aprofundar;  

e) Experiências de Trabalho;  

f) Teoria e Prática - Refletir e Repensar a sua prática; 

g) Resolver as dificuldades que surgem na prática; 

h) Processo de desenvolvimento profissional e pessoal. 

 

Acerca da formação dos educadores, todos confirmam que o caminho 

compreende  uma série de ajustes para a transformação de seu trabalho no cotidiano 

com as crianças, nas ideias que surgem e se desenvolvem, portanto, é um momento 

de se buscar o entendimento, de refletir sobre o que está dando certo, nas 

experiências desenvolvidas em seus espaços, o que Imbernón (2009, p. 18) afirma 

“[...] é preciso analisar o que funciona, o que devemos abandonar, o que temos de 

desaprender, o que é preciso construir de novo ou reconstruir sobre o velho”. O que 

afirma também o E 7: 

Em San Miniato, existem muitos cursos de formação destinados ao pessoal 
docente e desenhados para atender as necessidades dos educadores e dos 
diversos grupos de trabalho. Estas iniciativas são variadas e diversificadas 
tanto do ponto de vista do conteúdo como da forma como são entregues. 

Com base nesse contexto, repensar e refletir a prática tornam-se elementos 

significativos, para uma evolução na formação permanente dos professores de San 

Miniato, que evidenciará a teoria e a prática, o que afirma a E 2 ao dizer que: 

O tema da formação e o tipo de necessidades de formação que os 
educadores manifestam durante a sua experiência de trabalho, advém da 
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observação da importância da formação entendida como um processo de 
desenvolvimento profissional e pessoal, a ser implementado não só no 
período anterior ao emprego, mas ao longo da vida profissional 
(aprendizagem ao longo da vida), a fim de ligar a teoria à prática e enriquecer 
cada um deles com o significado do outro. 

Nesse sentido, a política de formação apresenta uma dimensão pedagógica 

dos educadores assumirem novas competências e habilidades, para a construção 

diária nos espaços da creche, isso só é possível pelos requisitos organizativos da 

formação nos diálogos dos educadores como: 

a) Ampliando sua visão de educação da infância; 

b) Aprofundar, através de uma investigação experimental; 

c) Planejamento, documentação e avaliação; 

d) Organizar diferentes cursos de atualização nos quais os educadores 

podem optar por participar; 

e) Cursos de formação destinados ao pessoal docente e desenhadas para 

atender às necessidades dos educadores. 

 

Trata-se, portanto, de uma formação de educadores que oportuniza diversas 

experiências com temáticas diversificadas, de acordo com as necessidades de cada 

grupo. Segundo o E 5, “desta forma, as experiências de treinamento tornam-se 

intimamente ligadas à prática diária realizada nos Serviços”. 

 

Quadro 16 - Categoria de Análise – Formação de Professores/Protagonismo Infantil 

2 - Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San Miniato e a 
construção da sua prática diária com as crianças? 

E 1 A formação oferecida na área de San Miniato é o contexto ideal para poder 
conversar e compartilhar práticas educativas com a intenção de não ter a 
solução perfeita, mas de sair enriquecido na experiência, no diálogo e na troca 
com outros educadores, na história das experiências vividas dentro dos 
diferentes serviços. Isto permite um contínuo "questionamento" do papel do 
educador, que deve ser sempre considerado em progresso com o entusiasmo 
daqueles que querem aproveitar ao máximo o protagonismo das crianças. 

E 2 A formação entendida como elemento essencial para o profissionalismo de 
educadores e professores; um treinamento contínuo que se torna um 
refinamento de profissionalismo e recurso para todo o grupo, crescimento 
pessoal onde as habilidades são continuamente refinadas tendo em mente a 
dimensão. Vida prática é participação na vida cotidiana: as crianças devem 
realmente ser capazes de participar do mundo adulto, feito de ações, gestos e 
objetos. ... O movimento tem um grande impacto no desenvolvimento, conceber 
a sua importância significa dar à criança um valor vital. 

E 3 O acima exposto mostra claramente, por um lado, a interdependência e, por 
outro, a complementaridade entre o treinamento contínuo e a prática diária com 
as crianças. A formação, de facto, é a pesquisa constante que evolui das 
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hipóteses de trabalho que, através da observação e documentação, nos 
permitem uma verificação constante de cada experiência e ajustes para um 
novo planejamento. A formação realiza-se também na reformulação e na 
comparação mais ampla com os educadores dos outros serviços sobre temas 
de investigação específicos partilhados no âmbito da coordenação. 

E 4 A formação representa um elemento central dentro do Município de San Miniato: 
a atualização e o confronto tornam o trabalho dos educadores pleno de sentido 
e permite que eles não "se abandonem à rotina", mantendo a atenção no seu 
trabalho. A formação torna o educador mais hábil na observação, na avaliação 
das experiências e na capacidade de trabalhar, dando sempre novos 
significados ao seu trabalho. 

E 5 O treinamento está intimamente ligado à prática educacional diária de nós 
educadores. A comparação contínua entre os colegas, os momentos de 
coordenação pedagógica e os momentos de treinamento organizados pelo 
Bottega di Geppetto permitem ativar uma reflexão contínua sobre a ação 
educativa. Além disso, a observação e documentação de experiências com 
crianças e famílias orientam as estratégias educativas do grupo de trabalho no 
planejamento de experiências que têm as crianças como protagonistas. 

E 6 A cada ano educacional, cada educador dedica pelo menos 20 horas ao 
treinamento e estudo em profundidade, além do treinamento em sala de aula, 
há também oportunidades como visitas a outros serviços, participação em 
conferências e seminários. Uma característica especial da formação, assim 
como do trabalho educativo diário, é a colegialidade. Em cada reunião de 
formação, que compartilhamos com colegas de outros serviços, nunca falta 
saciedade para comparação e compartilhamento de ideias e práticas 
educativas, elementos necessários para enriquecer nosso trabalho e refletir 
sobre ele. 

E 7 O contexto de San Miniato considera a formação um momento fundamental no 
trabalho do educador. Através de cursos de treinamento, os profissionais da 
educação podem trocar ideias, opiniões e confrontar-se ativamente sobre as 
experiências práticas resultantes do trabalho diário e refletir juntos sobre a ideia 
de criança compartilhada. 

E 8 A relação entre treinamento e prática é bidirecional e se reforça mutuamente. 
De fato, se é a partir da implementação diária que nasce continuamente a 
inspiração para a reflexão e a troca contínua, é também através dela, integrando 
diferentes pontos de vista, que se chega a uma ideia compartilhada da criança, 
da família e do papel do educador. 

E 9 O treinamento é um elemento importante do trabalho do educador. Os 
momentos de formação são contextos de troca e confronto que vão desde as 
práticas diárias até uma reflexão sobre a idéia da criança, da família e do papel 
do educador dentro do serviço educativo. 

E 10 O treinamento é uma ferramenta fundamental porque permite aos educadores 
compartilhar ideias, abordagens, mas também problemas relativos à prática 
diária. O treinamento em serviço, portanto, permite que eles parem e reflitam 
sobre seu cotidiano e suas ações, para confrontar e trocar pensamentos, 
opiniões. O treinamento cria um espaço e um tempo precioso para refletir e 
repensar, por isso é importante estar disposto a fazer perguntas, ver as coisas 
de uma perspectiva diferente e rever criticamente o próprio trabalho. Isto tem 
um forte impacto em seu profissionalismo e permite que você baseie sua prática 
educacional na consciência de como é importante nunca perder de vista a 
criança e suas necessidades. 

E 11 Nossa formação é permanente, contínua e extremamente variada: estudos 
aprofundados com professores em sala de aula, comparações entre serviços 
da mesma área com peculiaridades similares ou diferentes, reuniões dentro do 
mesmo serviço, reuniões de serviços municipais, comparações com 
coordenadores, assistentes sociais, fisioterapeutas. Visitas ao território e 
acolhimento de outras realidades de todo o mundo completam o plano de 
comparação e formação. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
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Observa-se nas entrevistas dos educadores que, ao proceder sobre a 

formação e a construção da sua prática no ambiente de trabalho, a formação tem uma 

dimensão de trocas e compartilhamento das ideias e das experiências que cada grupo 

de educadores transporta de suas unidades, o que a o E 1 afirma “é o contexto ideal 

para poder conversar e compartilhar práticas educativas com a intenção de não ter a 

solução perfeita, mas de sair enriquecido na experiência, no diálogo e na troca com 

outros educadores, na história das experiências vividas dentro dos diferentes 

serviços”. 

Existe um diálogo presente na formação, na troca das experiências com outro 

educador dentro dos diferentes serviços. Contudo, para construir uma formação com 

o grupo de educadores será exigida uma dinâmica em uma formação contínua e 

transformadora na relação educador e criança. O E 1 apresenta, “isto permite um 

contínuo "questionamento" do papel do educador, que deve ser sempre considerado 

em progresso com o entusiasmo daqueles que querem aproveitar ao máximo o 

protagonismo das crianças”. Imbernón (2009, p. 62-3) afirma: 

A metodologia deveria ser decantada na formação permanente por um 
processo de participação inerente a situações problemáticas que não pode 
ser executado apenas através de uma análise teórica da situação em si, mas 
a situação percebida deve ser reinterpretada no sentido de que necessita 
uma solução, ou seja, uma modificação da realidade.  

Para o autor, a formação permanente assume o papel de refletir sobre a 

modificação da realidade. Em San Miniato, segundo a E 2: 

 A formação entendido como elemento essencial para o profissionalismo de 
educadores; uma formação contínua que se torna um refinamento de 
profissionalismo e recurso para todo o grupo, crescimento pessoal onde as 
habilidades são continuamente refinadas tendo em mente a dimensão. 

A esse respeito, a ideia da formação contínua está diretamente ligada à 

prática educacional diária, nos instrumentos pedagógicos como planejamento, 

observação das experiências e a avaliação dos processos evolutivos da criança. 

Desse modo, o E 4 diz que “além disso, a observação e documentação de 

experiências com crianças e famílias orientam as estratégias educativas do grupo de 

trabalho no planejamento de experiências que têm as crianças como protagonistas”. 

Portanto, Imbernón (2009, p. 63) afirma  

A formação assume assim um conhecimento que permite criar processos 
próprios de intervenção, em vez de dar uma instrumentalização já elaborada, 
para isso será necessário que o conhecimento seja submetido à crítica em 
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função de seu valor prático, do grau de conformidade com a realidade e 
analisando os pressupostos ideológicos nos quais se baseia. 

Nesse sentido, a formação e a prática diária só alcançarão uma dimensão 

colaborativa, nas trocas das experiências entre os educadores, quando interagirem 

na busca de por novas soluções. Segundo o E 8:  

A relação entre a formação e prática é bidirecional e se reforça mutuamente. 
De fato, se é a partir da implementação diária que nasce continuamente a 
inspiração para a reflexão e a troca contínua, é também através dela, 
integrando diferentes pontos de vista, que se chega a uma ideia 
compartilhada da criança, da família e do papel do educador. 

A abordagem de San Miniato, além das formações realizadas pelo centro 

internacional de pesquisa e documentação sobre a infância, encontra-se também nos 

diálogos, nos espaços da creche e nas experiências e vivências das crianças. Com 

as famílias, a creche transforma-se em um espaço de pesquisa. A esse respeito, a E 

3 afirma que “a formação, de facto, é a pesquisa constante que evolui das hipóteses 

de trabalho que, através da observação e documentação, nos permitem uma 

verificação constante de cada experiência e ajustes para um novo planejamento”. 

Observamos a existência de um movimento na formação dos educadores, que 

além das formações com carga horária anual, realizam também, nos espaços da 

creche, um planejamento que dará uma autonomia de trabalho que envolve 

observação, documentação e avaliação. A esse respeito, o E 5 afirma que “além disso, 

a observação e documentação de experiências com crianças e famílias orientam as 

estratégias educativas do grupo de trabalho no planejamento de experiências que têm 

as crianças como protagonistas. 

 

Quadro 17- Categoria de Análise – Formação de Professores/Protagonismo Infantil 

3- Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

E 1 O educador se move e atua respeitando a especificidade única e original da 
criança individual e do grupo que frequenta o serviço. Ele não se coloca acima 
ou em uma situação "ao centro", mas trabalha para ser apoio, estímulo, guia 
para as experiências das crianças, facilitando através dos relacionamentos, o 
contexto e os materiais disponibilizados, o desenvolvimento individual da 
criança, sua capacidade de relacionamento, autonomia e criatividade que são 
observados no trabalho diário e na observação cuidadosa das dinâmicas de 
grupo. 

E 2 Podemos partir de uma palavra-chave que é dar reconhecimento à identidade 
de cada criança. Quando uma criança cruza o limiar do ninho, ela carrega uma 
história, pertence a uma família e é portadora de uma cultura que deve ser 
sempre respeitada, aceita e acolhida. O reconhecimento da criança é o primeiro 
passo para acompanhar o seu crescimento. Se aceitarmos avançar nessa 
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perspectiva, devemos necessariamente rever o papel do educador: um adulto 
que imediatamente demonstra sensibilidade para escutar as crianças com base 
no que pode observar sobre elas. 

E 3 A formação contínua alimenta o prazer da pesquisa, mantendo sempre vivo e 
elevado o profissionalismo dos educadores na construção de condições 
favoráveis ao protagonismo das crianças. O papel dos adultos, de fato, é 
realizado através de uma ação interativa, reflexiva, dinâmica e constante sobre 
o meio ambiente, capaz de orientar, promover e ao mesmo tempo acolher, 
coletar e iluminar as ações e relacionamentos que ocorrem dentro dele. O 
ambiente está impregnado de vestígios, sinais, desenhos e modificações feitas 
pelas crianças que nele vivem. As transformações assumem novos significados 
compartilhados que geram cultura para as próprias crianças, para os 
educadores, mas também para as famílias e para a comunidade. 

E 4 O protagonismo das crianças está sempre no centro das reflexões no grupo de 
educadores e, portanto, também na formação que é capaz de diminuir a 
centralidade da criança para cada tema, como os caminhos da experiência, ao 
invés da conquista dessa autonomia etc. 

E 5 O protagonismo das crianças é a pedra angular da abordagem pedagógica de 
San Miniato. Na formação de educadores torna-se importante estudar, 
investigar e analisar as estratégias que permitem às crianças estarem 
ativamente envolvidas em seus processos de crescimento tentando construir 
caminhos de aprendizagem pessoais e não pré-definidos para todos. 

E 6 A formação tem o mérito, através da comparação constante, de manter sempre 
ativa a capacidade de observar e refletir sobre a prática diária. Isto permite ao 
educador ter sempre em mente o propósito de seu trabalho: o reconhecimento 
de uma infância rica em habilidades e protagonista de cada experiência diária. 
A tarefa do educador também é devolver aos pais esta imagem de seus filhos 
e oferecer-se como apoio para o seu crescimento como indivíduos e como 
família. 

E 7 A ideia central é proteger a individualidade do processo de formação da criança, 
portanto, também os cursos de formação destinados ao pessoal educacional 
têm como objetivo esta ideia central. A formação assim como toda a reflexão 
pedagógica é orientada para manter o educador no fundo do crescimento e 
desenvolvimento das crianças, desempenhando assim um papel de 
observação, planejamento e documentação de toda a experiência de vida 
dentro dos serviços educativos de San Miniato. 

E 8 Partindo da ideia de uma criança competente e protagonista, a formação se dá 
justamente na pesquisa, planejamento e reflexão sobre como oferecer 
propostas de serviços e atividades diárias que garantam que a criança possa 
expressar e desenvolver ao máximo sua preciosa identidade, levando em conta 
apenas seu próprio tempo e necessidades. 

E 9 Segundo o sistema educacional de San Miniato, o protagonismo das crianças é 
sempre colocado no centro. A formação de educadores, portanto, é uma 
reflexão contínua sobre quais estratégias e formas de promover essa 
centralidade da criança, garantindo que todos sejam respeitados em seu tempo 
pessoal. 

E 10 A formação tem um papel fundamental justamente porque permite não perder 
de vista as necessidades das crianças, pois implementa uma reflexão sobre 
práticas cotidianas que é fundamental para não cair no risco de homogeneizar 
abordagens e intervenções que devem, ao contrário, respeitar as 
especificidades do contexto e de cada criança individualmente, sem esquecer 
que ele deve permanecer sempre o protagonista.  O educador acompanha a 
criança, dando apoio e suporte ao seu caminho de crescimento respeitando os 
tempos e as características de cada um. 

E 11 A formação e portanto o confronto permite-nos nunca baixar a guarda sobre a 
especificidade do caminho de cada criança, mantendo elevada a atenção e a 
discussão sobre as necessidades e exigências das crianças e das famílias, na 
busca constante de oferecer o melhor contexto de acolhimento e crescimento 
para ambos e de apoiar fortemente a dignidade da infância. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
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Sobre a relação no âmbito da formação e o papel das crianças, iniciamos a 

nossa investigação com a resposta do E 3 ao dizer que  

 A formação contínua alimenta o prazer da pesquisa, mantendo sempre vivo 
e elevado o profissionalismo dos educadores na construção de condições 
favoráveis ao protagonismo das crianças. O papel dos adultos, de fato, é 
realizado através de uma ação interativa, reflexiva, dinâmica e constante 
sobre o meio ambiente, capaz de orientar, promover e ao mesmo tempo 
acolher, coletar e iluminar as ações e relacionamentos que ocorrem dentro 
dele. 

A esse respeito, a ideia de uma criança protagonista está certamente 

vinculada ao papel do educador, e o que este possa oportunizar de materiais e 

caminhos no processo de desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. Fortunati 

(2016, p. 72) afirma que: 

O educador representa, portanto, uma parte dos recursos disponibilizados 
pelas situações propostas, e, nessa perspectiva, não se isenta das 
responsabilidades que são próprias de sua função, mas a interpreta de uma 
maneira diferente e eficaz, justamente porque como co-protagonista de uma 
história, que toma forma através das experiências cotidianas e não impondo-
se como um sujeito que transfere conhecimento a pequenos espectadores, 
como se o conhecimento fosse somente uma história escrita pelos outros.  

Observa-se que, para os educadores, a criança é o centro da abordagem de 

San Miniato na busca do protagonismo infantil, e os caminhos para que essa ação 

aconteça estão nas interações e nas situações propostas. Segundo o E 5,  

Na formação de educadores torna-se importante estudar, investigar e 
analisar as estratégias que permitem às crianças estarem ativamente 
envolvidas em seus processos de crescimento tentando construir caminhos 
de aprendizagem pessoais e não pré-definidos para todos. 

Verifica-se então nas entrevistas algumas marcas significativas para a ideia 

do papel dos educadores com as crianças. 

a) O reconhecimento à identidade de cada criança; 

b) Condições favoráveis ao protagonismo das crianças; 

c) O protagonismo das crianças é a pedra angular da abordagem de San 

Miniato; 

d) O reconhecimento de uma infância rica em habilidades e protagonista 

de cada experiência diária; 

e) A reflexão pedagógica é orientada para manter o educador no fundo do 

crescimento e desenvolvimento das crianças. 
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Desse modo, os processos de aprendizagem das crianças estão envolvidos, 

em nossa observação, nas diferentes formas que o educador encontrará no espaço 

da creche, para oportunizar as crianças diferentes experiências e oportunidades, o 

que o E 8 afirma  

Partindo da ideia de uma criança competente e protagonista, o treinamento 
se dá justamente na pesquisa, planejamento e reflexão sobre como oferecer 
propostas de serviços e atividades diárias que garantam que a criança possa 
expressar e desenvolver ao máximo sua preciosa identidade, levando em 
conta apenas seu próprio tempo e necessidades. 

 

Quadro 18 - Categoria de Análise – Formação de Professores/Protagonismo Infantil 

4 - Será que os professores se veem como protagonistas no ensino das crianças? 

E 1 O verdadeiro objetivo do educador é ser capaz de criar contextos, espaços, 
oportunidades e propostas concebidas e calibradas para o grupo de crianças: 
as crianças são as protagonistas da educação, para elas o educador deixa o 
espaço e a autonomia para explorar e experimentar, acompanhando-as 
cuidadosamente e pensando todos os dias formas, atividades e materiais para 
incentivar o seu desenvolvimento e crescimento pessoal o máximo possível. 

E 2 Hoje o educador do jardim de infância deve ser capaz de: saber observar, ouvir 
e entender as crianças em sua complexidade e dinamismo, compreendendo 
suas necessidades; prever momentos de comunicação interativa com crianças, 
colegas, pais e instituições da área; planejar atividades educativas de forma 
flexível e aberta, com a participação de famílias e/ou especialistas da área; 
organizar um ambiente educativo que acompanhe as necessidades de 
crescimento das crianças; estimular um contexto aberto à diversidade; pensar 
na continuidade com a creche; aprofundar suas habilidades através de cursos 
de atualização e momentos de reflexão sobre seu trabalho educativo. 

E 3 Os educadores se veem como protagonistas no pensamento sobre espaço, 
tempo e crianças (individualmente e nas dinâmicas e dimensões do grupo). Seu 
protagonismo, portanto, se expressa no planejamento das experiências, têm a 
tarefa e a responsabilidade de intervir sobre cada uma dessas condições e 
sobre as conexões que fazem entrelaçando cada elemento de maneira fluida, 
harmoniosa e contínua com respeito às situações em que a jornada educativa 
é organizada. 

E 4 O papel do educador é central, mas delicado: a dificuldade está em estar 
presente sem tomar o lugar das crianças, garantindo que elas sejam sempre as 
protagonistas das experiências. O trabalho do educador pode ser assimilado ao 
de um diretor, que prepara ambientes e materiais e pensa em experiências para 
favorecer os caminhos individuais das crianças. 

E 5 Crianças, meninas e famílias estão no centro de nossas práticas educacionais. 
O educador é um dos muitos recursos que o contexto pode disponibilizar. O 
educador tem o objetivo de tornar meninos e meninas protagonistas através de 
"proximidade não invasiva, escuta interessada, restituição dos sentidos que 
surgiram, apoio à autonomia...". O papel do educador é claro e bem estruturado, 
mas está longe de ser um protagonista. 

E 6 O verdadeiro protagonista na relação educativa é a criança com suas 
características e peculiaridades. Nós educadores, através da observação e 
predisposição cuidadosa dos ambientes/situações, ajudamos e apoiamos a 
explicação de seu protagonismo. 

E 7 Não. O objetivo é colocar a criança no centro de toda reflexão e operações. O 
educador é aquele que apoia o caminho de crescimento da criança através do 
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planejamento de experiências, nunca vendo um único "caminho" que possa ser 
seguido por todos, mas atento à singularidade da interpretação de cada criança. 
O papel do educador é bem delineado, mas não o vê como protagonista. 

E 8 Os educadores são os protagonistas na busca do que pode ser utilizado para 
provocar possíveis situações, para garantir e incentivar interações e ampliar 
relacionamentos através da brincadeira, levando em conta as peculiaridades e 
necessidades de cada criança. Portanto, o educador deve cuidar do design, 
organização e verificação constante dos espaços, dimensão temporal e 
materiais disponibilizados. Entretanto, a criança continua sendo o único 
protagonista ativo e indiscutível de sua experiência, que realiza de acordo com 
seu próprio tempo e criatividade original. 

E 9 Como educador me sinto muito protagonista no meu trabalho porque a 
responsabilidade de escolhas, palavras, pensamentos, na sua complexidade, 
me faz orgulhoso e forte do que faço. 

E 10 O educador certamente tem um papel fundamental no planejamento, 
documentação, observação e avaliação das experiências, ou seja, na 
realização de todas aquelas práticas próprias da profissão educativa. Só 
através de um trabalho cuidadoso é que o comprometimento das crianças e a 
importância de suas experiências podem ser valorizados e tornados visíveis. 
Cada educador implementa seu próprio estilo de educação e sua maneira de 
estar com as crianças, mas deixando a cena para elas e dando um passo atrás. 
O educador nunca deve ser intrusivo, mas sim agir como um apoio e apoio à 
experiência da criança, adquirindo um papel de observador e colocando em 
prática um olhar intencional que vise tornar visíveis gestos e ações. 

E 11 Os educadores estabelecem o quadro dentro do qual valorizam cada criança 
com sua originalidade individual e seus próprios caminhos de crescimento. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
 
 

Sobre a ideia do educador ser um protagonista, nas entrevistas foi possível 

verificar que os educadores são construtores de oportunidades significativas e dos 

contextos organizativos, que o E 1 afirma,  

O verdadeiro objetivo do educador é ser capaz de criar contextos, espaços, 
oportunidades e propostas concebidas e calibradas para o grupo de crianças: 
as crianças são as protagonistas da educação, para elas o educador deixa o 
espaço e a autonomia para explorar e experimentar, acompanhando-as 
cuidadosamente e pensando todos os dias formas, atividades e materiais 
para incentivar o seu desenvolvimento e crescimento pessoal o máximo 
possível. 

Verifica-se, então, nas entrevistas algumas marcas significativas para a ideia 

de criança ativa e protagonista. 

a) Criar contextos, espaços, oportunidade e propostas; 

b) Observar, ouvir e entender as crianças e sua complexidade; 

c) Organizar um ambiente educativo que acompanhe as necessidades de 

crescimento das crianças; 

d) Colocar a criança no centro de toda reflexão e operações. 

O educador é um protagonista em pensar na continuidade das experiências 

das crianças, que se expressa no planejamento das ações e na oportunidade dos 

espaços serem o caminho das experimentações de modo que, segundo o E 6 “nós 
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educadores, através da observação e predisposição cuidadosa dos 

ambientes/situações, ajudamos e apoiamos a explicação de seu protagonismo”. 

Fortunati (2016, p. 76) afirma que: 

Somente observando as crianças é que o adulto pode conquistar a sua 
leveza, caminhar a seu lado, e contribuir para tecer os fios da rede de ações 
e interações que estão em jogo sem interrompê-la ou rompê-la, mas 
construindo oportunidades para possíveis novas experiências e novas 
aprendizagens. 

Acerca disso, os educadores têm a compreensão que a criança é o centro do 

protagonismo e que seu papel é de um mediador das oportunidades e que possa 

garantir aprendizagens significativas às crianças, o E 8 dirá, “portanto, o educador 

deve cuidar do design, organização e verificação constante dos espaços, dimensão 

temporal e materiais disponibilizados”.  

 

4.4 Categorias de Análise – Currículo da Infância 

 

Quadro 19 - Categoria de Análise – Currículo da Infância 

Categoria de Análise – Currículo da Infância 

1 - O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu superar as 
concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e reprodutivos das relações de 
poder, ou permanecer na educação e reprodução dos conteúdos? 

E 1 O currículo certamente tem permitido uma visão mais ampla e inovadora do 
papel do educador dentro dos serviços das crianças, privilegiando o aspecto de 
planejamento e compartilhamento no grupo de trabalho do contexto, materiais 
e oportunidades destinadas às crianças, de modo a torná-las protagonistas 
absolutas e principais atores da experiência educativa e colocando o educador 
no papel de apoiar o máximo possível o seu crescimento e autonomia. 

E 2 O educador, encontra-se prestando a máxima atenção à construção de seu 
currículo (que não termina com a aquisição de um diploma ou um curso de 
formação) e ao cuidado das relações com todos os atores presentes no ninho. 
Os educadores nunca devem esquecer que seu trabalho faz parte de uma 
categoria profissional em progresso, que nunca termina e que devem estar 
sempre dispostos a redefinir-se de forma reflexiva, levando em conta as 
necessidades e características dos usuários (crianças e pais). 



116 

 

E 3 Sim, certamente, as referências teóricas oferecidas pelos currículos 
universitários da década de 80 foram baseadas em modelos organizacionais de 
outras instituições de ensino. Mesmo o que, na época, era considerado 
inovador, como programação através de unidades didáticas, - concebidas como 
unidades transversais para conectar diferentes campos de experiência - eram 
baseadas em caminhos estabelecidos por adultos, foram divididas em muitas 
pequenas partes, propostas de forma linear e crescente por graus de 
dificuldade, para que as crianças alcançassem objetivos específicos, 
identificados para cada idade. Estes, como outros pensamentos, nasceram para 
fortalecer a identidade educacional dos primeiros ninhos em relação à dos 
meros cuidados, mas na realidade as reações das crianças deixaram claro que 
elas não eram adequadas. As crianças deixaram visível pouco prazer, pouco 
interesse e pouca atenção. A segmentação do caminho pretendia simplificar o 
processo de aquisição de conhecimento pelas crianças; a ideia de uma criança 
pobre levou a ofertas pobres. A observação das crianças levou-nos a procurar 
outra coisa, a procura de ação e a constante documentação de cada experiência 
fez-nos compreender que as crianças pediam espaços diferentes, materiais 
diferentes, tempos diferentes e formas diferentes. Começamos a pensar no 
valor dos espaços organizados, a falar de design, ou seja, de um instrumento 
capaz de aceitar a avaliação, a verificação de cada uma de nossas propostas 
individuais, a busca de uma ferramenta que nos permitisse mudar o caminho, 
parar, voltar e recomeçar... Em particular, nos fez ver e entender como as 
relações entre as crianças representavam o húmus generativo da construção 
do conhecimento. Isso nos permitiu compreender o valor da organização dos 
grupos, do tempo e dos tempos de cada um; compreender os erros que 
cometemos nos caminhos, (isto é, em querer raspar o potencial e as habilidades 
das crianças e depois colar nelas as dos adultos, trivialmente divididas em 
pedaços menores). Assim também a ideia de currículo tem sido enriquecida 
com novos significados experimentados e compartilhados. 

E 4 Como educador do município de San Miniato pude participar de cursos de 
treinamento e atualização que me permitiram compreender plenamente a 
centralidade do currículo dentro dos serviços para crianças. É uma das 
principais ferramentas do educador, além da observação e documentação e do 
trabalho em uma perspectiva coletiva. O currículo torna o caminho de cada 
criança mais completo, oferecendo um enquadramento para as experiências 
que ela vive no berçário, enquanto mantém sua individualidade central. 

E 5 No trabalho diário com meninos, meninas e famílias, o grupo de educadores é 
responsável pelo planejamento, observação e documentação das experiências. 
O papel do educador é, portanto, um papel ativo, que visa reunir as solicitações 
do grupo de crianças. A observação e documentação de experiências permite 
uma comparação contínua e dinâmica dentro do grupo de trabalho e 
posteriormente com a coordenação pedagógica que apoia e apoia a nossa 
formação. 

E 6 O trabalho educativo se alimenta de teorias, leituras, informações, mas 
sobretudo de trocas de experiências ativas entre aqueles que trabalham no 
mesmo campo. As bases teóricas oferecem a pista para observações ou 
solicitações, mas não devem representar uma restrição ou um limite. 

E 7 Nos serviços da San Miniato o currículo que leva à prática educativa vê uma 
forte ligação entre o conhecimento teórico e a experiência de operar a função 
educativa. O aspecto teórico acompanha e orienta na prática, deixando espaço 
para reflexões que emergem da experiência real no campo. 

E 8 A abordagem da San Miniato aos serviços educacionais da primeira infância 
envolve um investimento contínuo e constante em planejamento, 
experimentação, documentação e avaliação de experiências. O educador tem 
a responsabilidade de observar, reconhecer, acolher e criar situações à medida 
e diferentes para cada criança, para que o seu potencial e habilidades únicas e 
singulares possam vir à luz e evoluir respeitando o tempo de cada um. O 
educador deve, portanto, pegar "pela mão", aceitar pedidos de ajuda, brincar 
e/ou dialogar e acompanhá-los diariamente, oferecendo situações e contextos 
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adequados em que o protagonista absoluto é sempre e em qualquer caso a 
própria criança, o ator indiscutível de seu roteiro. 

E 9 Como educador, acredito que na formação, a pesquisa, a análise e o confronto 
são a base do nosso trabalho e, portanto, o fundamento da relação com as 
crianças, mas elas nunca devem se tornar uma gaiola na qual elas se sintam 
seguras ou prisioneiras. Cada input, cada informação, cada estímulo deve nos 
ajudar a não homologar, mas sim a tornar o caminho de cada menino e menina 
único e especial. 

E 10  O currículo tem o mérito de tornar necessária uma reflexão sobre o que fazemos 
que é fundamental para nos movermos do próprio ponto de vista e das próprias 
posições que correm o risco de tornar rígida a ação educacional. É através da 
reflexão e da partilha dentro do grupo de trabalho sobre o fazer e as práticas 
diárias que as experiências de cada um são enfatizadas, valorizando a 
individualidade, os tempos e os caminhos de cada criança que devem ser 
sempre respeitados e nunca se perder na repetitividade do dia-a-dia. Na 
verdade, o trabalho em grupo é fundamental e requer necessariamente uma 
reformulação das próprias ideias e crenças, longe do risco de simplesmente 
reproduzir conteúdo, que deve ser sempre revisto e adaptado às novas 
necessidades das crianças. 

E 11 O currículo envolve a concepção, observação, documentação e avaliação das 
experiências propostas às crianças e famílias. Elementos essenciais para 
poder distinguir cada criança de uma maneira diferente de acordo com seu 
tempo e habilidades. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
 
 

Para dar continuidade às análises para as questões sobre o currículo aberto 

ao possível da infância de San Miniato, partiremos da ideia de um currículo da infância 

que se materializa desde a formação dos educadores, para um atendimento nos 

serviços educativos. 

Observa-se nas entrevistas que a construção do currículo se materializa 

dentro dos espaços da creche, nos movimentos diários e no planejamento, que será 

o caminho para que as oportunidades possam expressar a qualidade da experiência 

no cotidiano das crianças, somente é possível quando segundo o E 3  

Começamos a pensar no valor dos espaços organizados, a falar de design, 
ou seja, de um instrumento capaz de aceitar a avaliação, a verificação de 
cada uma de nossas propostas individuais, a busca de uma ferramenta que 
nos permitisse mudar o caminho, parar, voltar e recomeçar.  

Acerca disso, compreendendo o significado de um currículo do possível que 

se evidencia nas propostas de observação um olhar diferenciado e afetivo na busca 

do protagonismo infantil. Algo que não ocorreria na década de 80, de acordo com o E 

3:  

Certamente, as referências teóricas oferecidas pelos currículos universitários 
da década de 80 foram baseadas em modelos organizacionais de outras 
instituições de ensino. Mesmo o que, na época, era considerado inovador, 
como programação através de unidades didáticas, - concebidas como 
unidades transversais para conectar diferentes campos de experiência - eram 
baseadas em caminhos estabelecidos por adultos, foram divididas em muitas 
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pequenas partes, propostas de forma linear e crescente por graus de 
dificuldade, para que as crianças alcançassem objetivos específicos, 
identificados para cada idade.  

Portanto, um percurso que via a criança com os olhos do adulto, quando os 

direitos das crianças não eram respeitados. 

Nesse sentido, com as políticas públicas regionais foi possível buscar a 

compreensão de uma criança ativa e protagonista, e que o caminho percorrido estava 

segundo o E 4 “em compreender a centralidade do currículo dentro dos serviços para 

a crianças”. Fortunati (2016, p. 22) afirma que é, assim, a “nova ideia de currículo que 

quer corresponder à “nova imagem da criança”, na qual é inspirada e da qual deriva, 

está centrada no conceito do planejamento de ação estratégica”. 

Para o autor, o formato de um currículo da infância que se materializa na 

concepção de infância de San Miniato, está vinculado aos educadores e suas ações 

no cotidiano das creches, um currículo vivo e cercado de oportunidades organizativas 

que somente o educador poderá oportunizar as crianças. Na visão do E 2:  

Os educadores nunca devem esquecer que seu trabalho faz parte de uma 
categoria profissional em progresso, que nunca termina e que devem estar 
sempre dispostos a redefinir-se de forma reflexiva, levando em conta as 
necessidades e características dos usuários (crianças e pais). 

Contudo, o currículo nas entrevistas, é percebido com a utilização de algumas 

ferramentas pedagógicas como: a observação, a documentação e a avaliação dos 

processos de aprendizagem das crianças. De acordo com o E 9:  

O currículo envolve a concepção, observação, documentação e avaliação 
das experiências propostas às crianças e famílias. Elementos essenciais para 
poder distinguir cada criança de uma maneira diferente de acordo com seu 
tempo e habilidades. 

Verifica-se nas entrevistas algumas marcas significativas que permitem 

enxergar as crianças como sujeitos ativos e protagonistas. 

a) A observação das crianças levou-nos a procurar outra coisa, a procura 

de ação e a constante documentação de cada experiência; 

b) Começamos a pensar no valor dos espaços organizados; 

c) Entender como as relações entre as crianças representavam o húmus 

generativo da construção do conhecimento; 

d) O currículo que leva à prática educativa vê uma forte ligação entre o 

conhecimento teórico e a experiência de operar a função educativa; 

e) O currículo tornou o caminho de cada criança mais completo. 
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Quadro 20 - Categoria de Análise – Currículo da Infância/Protagonismo Infantil 

2- Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no contexto do 
protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este currículo o máximo possível 
e colocá-lo em prática? 

E 1 O currículo infantil é uma área de compartilhamento e intercâmbio contínuo 
entre educadores e coordenadores com vistas a uma abordagem única e 
coerente no trabalho com crianças. A formação anual permite aos educadores 
aprofundar e esclarecer ainda mais seu trabalho com crianças e famílias, dando 
a oportunidade de refletir sobre propostas, mudanças e métodos que podem 
ser introduzidos ou renovados em relação às famílias e ao grupo com o qual 
compartilhamos nosso ambiente de trabalho diário. 

E 2 Agora está claro que os serviços de cuidado infantil não são apenas destinados 
às crianças e seus pais, mas também à sociedade como um todo, por isso 
também podem ser definidos como um "projeto social que visa uma política de 
crescimento cultural, de melhoria da qualidade da experiência de compartilhar / 
trocar / planejar em áreas urbanas".  As complexas transformações sociais 
influenciam não apenas a forma de viver a parentalidade, mas também o papel 
dos próprios educadores. Papéis que estão em constante mudança, ditados 
pelas necessidades da sociedade. 

E 3 Sim, os educadores que deixam a universidade hoje estão melhor preparados, 
40 anos de serviços educativos para crianças conseguiram arranhar um pouco 
(embora nem sempre) o pensamento e a pesquisa da universidade. A 
complexidade do trabalho dos educadores é visível em manter o equilíbrio e em 
saber tecer em conjunto todas as condições capazes de garantir a todas as 
crianças a construção dos seus próprios conhecimentos valorizando a 
diversidade de cada um. Este é um processo em constante evolução e encontra 
seu húmus vital no trabalho colegial. 

E 4 O currículo é fundamental para que os educadores trabalhem sempre de um 
ponto de vista colegial e que considerem os caminhos de cada criança dentro 
do serviço como únicos. A criança é a protagonista graças às experiências 
concebidas, planejadas, observadas e avaliadas por todo o grupo de 
_trabalhadores __As dificuldades para realizá-la podem sempre ser superadas 
através da comparação contínua dentro dos grupos de trabalho. 

E 5 A reflexão sobre o currículo e a ideia da criança é central para o trabalho 
educacional. A comparação no grupo de trabalho e a prática da documentação 
nos permite "contar" a complexidade do trabalho educativo e nos confrontar 
diariamente com a qualidade das experiências oferecidas a meninos e meninas. 
A formação organizada pela Bottega di Geppetto e o apoio da coordenação 
pedagógica ajudam o grupo de educadores a definir as oportunidades e 
estratégias para tornar o projeto educacional mais explícito. 

E 6 O caminho de experiência e crescimento que cada criança desenvolve dentro 
dos serviços educativos é objeto de atenção diária para o educador. Ser capaz 
de oferecer ambientes e experiências sempre capazes de estimular o interesse, 
a autonomia, o jogo e acima de tudo os relacionamentos são as características 
do nosso trabalho. A dificuldade às vezes está na capacidade de manter um 
olho sempre vivo e atento, pronto para responder às solicitações vindas das 
crianças. 

E 7 Do meu ponto de vista como educador, reconheço o currículo como um papel 
central e orientador na prática do trabalho. O protagonismo das crianças é o 
que nos guia na prática e é objeto de contínua reflexão e comparação entre 
educadores e profissionais da educação. A criança protagonista de seu 
processo educativo, apoiada por um contexto que o acolhe, o estimula e faz 
dele o ator principal é o fulcro da forma de trabalhar na realidade de San Miniato. 

E 8 Pesquisa, coordenação e treinamento são os pilares da Bottega di Geppetto, 
estabelecida no Município de San Miniato e são parte integrante e indispensável 
da profissão de todo educador. A avaliação, troca e comparação de boas 
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práticas voltadas para as crianças e suas famílias são constantes e são 
continuamente compartilhadas e co-construídas. 

E 9 A atenção ao contexto, à proximidade de situações e relacionamentos, aos 
pedidos e necessidades muitas vezes inexplicáveis das crianças e famílias são 
o fundamento de cada escolha e de cada passo que o educador dá. Apoiado 
pelo confronto dentro de seu próprio coletivo e o ampliado com os colegas de 
outros serviços, bem como pela coordenação. A dificuldade está, quando muito, 
em nunca sermos julgadores, em nos certificarmos de que a experiência 
adquirida não nos aplainará, correndo o risco de tomar a singularidade de cada 
um como certa, em manter sempre os olhos abertos à imprevisibilidade e à 
maravilha. 

E 10  O currículo é certamente fundamental na prática educacional e o que garante à 
criança seu direito à aprendizagem, ao conhecimento e ao crescimento, 
mantendo a ação educacional o mais distante possível do risco de 
improvisação. É fundamental que todo educador explicite quais são as 
diretrizes, princípios e objetivos que norteiam seu trabalho. Só assim se 
evidencia o protagonismo da criança, valorizando ações, gestos, palavras, 
dentro de um contexto desenhado a partir de suas necessidades. Dificuldades 
podem ser encontradas no repensar contínuo de suas próprias ações que nunca 
podem ser aplicadas rigidamente, mas que precisam de um questionamento 
contínuo de si mesmo. 

 E 11 As práticas de cada educador individual não são pontuais, mas surgem sempre 
de um confronto diário com seu próprio grupo de trabalho, que por sua vez faz 
uso de uma reflexão mais ampla sobre a ideia de criança e família apoiada 
dentro do Centro Internacional de Pesquisa e Documentação sobre Infância 
"Gloria Tognetti". 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
 
 

Com a proposta de um currículo centrado na criança, observamos que os 

educadores reconhecem que é possível, nos serviços educativos, garantir o 

aprendizado das crianças com as diferentes formas do oportunizar as experiências.  

Segundo a E 6 significa “ser capaz de oferecer ambientes e experiências sempre 

capazes de estimular o interesse, a autonomia, o jogo e acima de tudo os 

relacionamentos são as características do nosso trabalho”. 

Nesse sentido, o currículo tem uma dimensão na busca do protagonismo 

infantil, na elaboração de novas experiências que as crianças possam vivenciar, e 

sobre a ideia de uma criança centrada no trabalho educacional e no trabalho com a 

comunidade, que Fortunati (2016, p. 43) afirma: 

Os conceitos-chave dele derivados inspiraram o desenvolvimento da nossa 
experiência e da nossa abordagem para a educação das crianças como um 
projeto da comunidade: - espaço como um sistema de oportunidades para 
experiências possíveis; - um currículo construído em torno do possível; - a 
participação das famílias e da perspectiva de educação familiar.  

Para o autor, o currículo se materializa com a participação das famílias que 

segundo o E 2: 

Não são apenas destinados às crianças e seus pais, mas também à 
sociedade como um todo, por isso também podem ser definidos como um 
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projeto social que visa uma política de crescimento cultural, de melhoria da 
qualidade da experiência de compartilhar / trocar / planejar em áreas urbanas. 

Observamos ainda, que para o educador o projeto é tão significativo em sua 

visão que avalia como um projeto social. Essa dimensão somente é possível quando, 

o sujeito consegue compreender a transformação da educação, e continua em sua 

fala dizendo “as complexas transformações sociais influenciam não apenas a forma 

de viver a parentalidade, mas também o papel dos próprios educadores. Papéis que 

estão em constante mudança, ditados pelas necessidades da sociedade”. Fortunati 

(2016, p. 43), ao pensar em uma criança protagonista, afirma: 

As crianças, de acordo com a nossa ideia, possuem uma habilidade natural 
e formidável para atuarem como protagonistas ativos de seu crescimento e 
seu desenvolvimento, especialmente quando se leva em conta o valor de sua 
curiosidade espontânea em relação ao mundo e à sua extraordinária 
capacidade de estar construtivamente presente dentro dos contextos de 
experiências em que se encontram envolvido. 

Um currículo vivenciado por todos faz com que os educadores e as famílias 

sejam os portadores absolutos da aprendizagem das crianças que têm no espaço da 

creche um caminho para o alcance do protagonismo. A esse respeito, o E 4 diz que 

“a criança é a protagonista graças às experiências concebidas, planejadas, 

observadas e avaliadas por todo o grupo de trabalhadores”, e o E 7 afirma que: 

O protagonismo das crianças é o que nos guia na prática e é objeto de 
contínua reflexão e comparação entre educadores e profissionais da 
educação. A criança protagonista de seu processo educativo, apoiada por um 
contexto que o acolhe, o estimula e faz dele o ator principal é o fulcro da forma 
de trabalhar na realidade de San Miniato. 

Nas entrevistas são verificadas algumas marcas significativas que permitiram 

enxergar o currículo da infância como o caminho para um contínuo trabalho com as 

crianças. 

a) O currículo infantil é uma área de compartilhamento e intercâmbio 

contínuo entre educadores e coordenadores, com vistas a uma abordagem única e 

coerente no trabalho com criança. 

b) A complexidade do trabalho dos educadores é visível em manter o 

equilíbrio e em saber tecer em conjunto todas as condições capazes de garantir a 

todas as crianças a construção dos seus próprios conhecimentos, valorizando a 

diversidade de cada um. 

c) A reflexão sobre o currículo e a ideia da criança é central para o trabalho 

educacional. 
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d) A atenção ao contexto, à proximidade de situações e relacionamentos, 

aos pedidos e necessidades muitas vezes inexplicáveis das crianças e famílias são o 

fundamento de cada escolha e de cada passo que o educador dá. 

e) A avaliação, troca e comparação de boas práticas voltadas para as 

crianças e suas famílias são constantes e são continuamente compartilhadas e co-

construídas. 

 

Diante disso, buscamos compreender as dificuldades em relação ao currículo.  

Localizamos três entrevistas. Uma delas é com a educadora 4 ao dizer “as 

dificuldades para realizá-la podem sempre ser superadas através da comparação 

contínua dentro dos grupos de trabalho”. A educadora compreende que a construção 

da formação dos educadores e os encontros com os diferentes grupos de trabalho 

contribuem, por meio das relações e dos compartilhamentos de ideias e pensamentos, 

superar as dificuldades que surgem.  

A E 6 afirma que “A dificuldade às vezes está na capacidade de manter um 

olho sempre vivo e atento, pronto para responder às solicitações vindas das crianças”.  

Na compreensão do E 8: 

A dificuldade está, quando muito, em nunca sermos julgadores, em nos 
certificarmos de que a experiência adquirida não nos aplainará, correndo o 
risco de tomar a singularidade de cada um como certa, em manter sempre os 
olhos abertos à imprevisibilidade e à maravilha. 

Com base nesse contexto, os educadores, como a própria abordagem de San 

Miniato, afirmam que são pesquisadores e observam que essas dificuldades precisam 

ser sanadas quando ocorrem as formações dos educadores, por se tratar do momento 

de refletir e observar como cada grupo de trabalho lida com as suas dificuldades. 

Nesse sentido, o E 10 afirma: “A avaliação, troca e comparação de boas práticas 

voltadas para as crianças e suas famílias são constantes e são continuamente 

compartilhadas e co-construídas. 
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Quadro 21 - Categoria de Análise – Currículo da Infância/Protagonismo Infantil 

3- Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

E 1 A formação de educadores está diretamente relacionada ao trabalho que 
orienta as práticas educativas dentro do serviço. Os temas tratados são parte 
integrante do fazer e pensar do educador, da ideia de uma criança ativa e 
protagonista e está plenamente integrado na atividade concreta diária do grupo 
de trabalho. 

E 2 A formação contínua possibilita o amadurecimento efetivo do profissionalismo 
do educador, contribuindo para a conscientização de que "não é possível 
realizar as atividades exigidas pelo mandato operacional com base 
exclusivamente na cultura de ação: é necessário, de fato, acompanhar a 
realização das competências profissionais com a elaboração e sistematização 
de teorias e experiências ao longo do tempo" 

E 3 O currículo em San Miniato é construído sobre as condições que os educadores 
oferecem com o planejamento da vida cotidiana.  Veja a resposta entre a prática 
diária e o treinamento. 

E 4 Eu diria que a formação, assim como a observação, documentação e trabalho 
colegial, é parte integrante do currículo do serviço: não é algo vago, mas a 
realização concreta do nosso trabalho. 

E 5 A formação está intimamente ligado à prática e à ideia de um currículo. 

E 6 Em todos os caminhos educacionais o farol é sempre a centralidade da criança, 
com suas características, não entendidas no sentido de aquisições / fracassos. 

E 7 O currículo é o resultado da síntese prática de modelos teóricos e experiências 
no campo, mantendo sempre a ideia da criança como protagonista central na 
reflexão. 

E 8 A formação se materializa a cada dia em nossas práticas diárias, pois a idéia 
compartilhada de criança, família e educador orienta nosso trabalho a cada 
momento. 

E 9 A formação de educadores está ligada ao currículo e à ideia do currículo 
compartilhado pelo grupo de educadores. 

E 10 A formação está fortemente ligada ao currículo. É baseada em necessidades e 
exigências reais, não abstratas e, portanto, representa um espaço e um tempo 
fundamental para compartilhar e explicitar princípios, objetivos, ideias, opiniões 
e, portanto, para implementar uma reflexão, troca e comparação comum sobre 
nossa ideia de criança, família, educador e serviço. 

E 11 A atenção ao desenvolvimento da criança, vista na sua totalidade mas nas suas 
peculiaridades, permite-nos nunca nos perdermos em querer homologar todos 
ao mesmo grau de desenvolvimento mas de melhorar o caminho de todos ao 
invés do resultado. 
 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador. 
 
 

Ao se tratar sobre o currículo e a formação dos educadores, observamos que 

há uma forte junção entre a formação dos educadores e o envolvimento com o 

currículo nos espaços da creche. Na afirmação do E 3: “o currículo em San Miniato é 

construído sobre as condições que os educadores oferecem com o planejamento da 

vida cotidiana”.  

Contudo, a formação dos educadores é percebida por nós como o espaço de 

trocas, ideias e o momento de compreender o currículo do possível, nas ações 

construídas pelos educadores para levar as crianças ao protagonismo. Segundo o E 
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1: “os temas tratados são parte integrante do fazer e pensar do educador, da ideia de 

uma criança ativa e protagonista e estão plenamente integrados na atividade concreta 

diária do grupo de trabalho”. Tardif (2014, p. 54) afirma que: 

Os saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo 
a partir do qual os professores tentam transformar suas relações de 
exterioridade com os saberes em relações de interioridade com sua própria 
prática. Nesse sentido, os saberes experienciais não são saberes como os 
demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, 
polidos e submetidos às certezas construídas na prática e na experiência. 

Existe uma relação entre o currículo e o planejamento na afirmação do E 3 “O 

currículo em San Miniato é construído sobre as condições que os educadores 

oferecem com o planejamento da vida cotidiana”. 

Nas entrevistas, algumas marcas significativas permitiram enxergar o 

currículo da infância e da formação dos educadores. 

a) Eu diria que o treinamento, assim como a observação, documentação e 

trabalho colegial, é parte integrante do currículo do serviço: não é algo vago, mas a 

realização concreta do nosso trabalho. 

b) Em todos os caminhos educacionais, o farol é sempre a centralidade da 

criança, com suas características, não entendidas no sentido de aquisições/ 

fracassos. 

c) O treinamento se materializa a cada dia em nossas práticas diárias. 

d) O currículo é o resultado da síntese prática de modelos teóricos e 

experiências no campo, mantendo sempre a ideia da criança como protagonista 

central na reflexão. 

 

Na interpretação dos educadores, o currículo está fortemente ligado à 

formação dos educadores que têm como principal objetivo compartilhar saberes. 

Segundo o E 10:  

A formação está fortemente ligado ao currículo. É baseado em necessidades 
e exigências reais, não abstratas e, representa um espaço e um tempo 
fundamental para compartilhar e explicitar princípios, objetivos, ideias, 
opiniões e, para implementar uma reflexão, troca e comparação comum 
sobre nossa ideia de criança, família, educador e serviço. 

 

 

 

 



125 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por uma ideia de criança competente, artesã da própria experiência e do 
próprio saber perto e com o adulto. 

Aldo Fortunati 
 

Procurou-se compreender, no percurso desta pesquisa, a concepção de 

infância que apresenta a criança como um ser potente, competente, ativo e 

protagonista. Conferir essas referências à criança significa apresentar a essa criança 

uma sociedade que seja “possível”. Desse modo, a criança aprende dentro de seu 

tempo e de suas oportunidades, de brincar em casa, de brincar na creche, de se 

reconhecer nas brincadeiras e de ser criança em um mundo que a quer escolarizada. 

Contudo, uma criança que se apresenta ao mundo dentro de suas próprias 

mãos, pensamentos e descobertas. Nesse sentido, a abordagem de San Miniato/Itália 

apresenta-se na contramão dos discursos que levam as crianças aos processos 

escolares e com conceitos determinados por um adulto, que nem sempre é o culpado, 

mas que a própria legislação o obriga a seguir. Fortunati (2016, p. 21) nos apresenta 

que “[...] a atribuição e o reconhecimento às crianças de uma identidade rica em 

protagonismo requerem uma transformação no papel do adulto”. 

Nestas considerações finais, busquei sistematizar o estudo de caso sobre a 

abordagem educativa de San Miniato/Itália. Farei dessa narrativa um resgate de 

minha memória para que possa apresentar meu percurso na trajetória que inclui o 

tempo. Segundo Bosi (1998), “[...] o tempo da memória é social, não é só porque é o 

calendário do trabalho e da festa, do evento político e do fato insólito, mas também 

porque repercute no modo de lembrar”. 

Esta pesquisa começou a ser gestada em 2013, quando pude participar do 

estágio do Centro Internacional de Pesquisa e Documentação sobre a Infância Gloria 

Tognetti, no qual, por meio da observação conheci as creches do município de San 

Miniato e  pesquisei sobre uma abordagem educativa que levaria a criança de 0 a 3 

anos de idade a um mundo de descobertas, permitindo que essa criança pudesse ter 

uma dimensão de oportunidades em um espaço e ambiente pensado para elas, com 

escolhas, possibilidades e experiências significativas. Um universo repleto de 

oportunidades e contextos que se comunicam na relação da oferta dos objetos e 

materiais disponíveis às crianças, na construção de uma documentação pedagógica 

e a cada detalhe ali apresentado nas narrativas das professoras. Percebi a ação 
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pedagógica de transformar vidas por meio da curiosidade, imaginação, brincadeiras e 

a relação como algo mais próximo de se observar uma criança. 

Observar os movimentos das crianças no espaço, a relação com os 

brinquedos ofertados em uma mesa ou em um círculo, o cuidado com o ambiente e a 

relação entre eles, apresentar um mundo infantil desconhecido por tantos adultos, 

mas que traria um caminho a ser percorrido, uma tese de doutorado sobre essa 

abordagem educativa que transforma a vida das crianças de 0 a 3 anos de idade, 

possibilitando o protagonismo infantil e suas diversas experiências. Conforme 

Fortunati (2016, p. 27), “[...] as características próprias dos espaços permitem e 

apoiam as diferentes dimensões sociais da experiência”.  

Com esse arcabouço de pensamentos sobre a infância materializado em uma 

abordagem para infância, busquei, em minha memória, as narrativas das professoras 

na reunião com o Prof. Dr. Aldo Fortunati e a Coordenadora Barbara Pagni, sempre 

com a proposta de apresentar uma abordagem educativa que seja possível de ser 

ver, de ser construída nos espaços das creches e de acreditar nas potencialidades 

das crianças como protagonistas de seu tempo. Nesse movimento, pude compreender 

nas narrativas, a abordagem de San Miniato, que tem a educação como um projeto 

da comunidade, com as famílias presentes na educação de seus filhos, de forma a 

compartilhar encontros, acolher e ter uma conexão entre o contexto familiar e o 

contexto educativo da creche. 

Com toda essa construção pedagógica sobre a abordagem de San Miniato e 

meu percurso em aprender, busquei elaborar, em diálogo com minha orientadora, a 

professora doutora Marina Feldmann, algumas dúvidas e questões pertinentes para 

manter o foco da pesquisa na problematização da tese.  Desse modo, identificamos o 

problema de pesquisa: Como a formação de professores influencia a promoção de 

práticas e a construção de um currículo para as crianças de 0 a 3 anos de idade na 

abordagem de San Miniato? 

A profunda transformação ocorrida na abordagem educativa de San Miniato, 

por meio dos serviços ofertados para as crianças de 0 a 3 anos de idade ao longo 

desses vinte anos na região da Toscana, tem como pano de fundo uma trajetória 

educacional capaz de valorizar as potencialidades das crianças em sua totalidade, e 

que a faz pensar sobre o percurso de sua aprendizagem, nas brincadeiras e nas 

interações. Contudo, essa abordagem educativa se materializa na construção da 
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formação dos professores como o caminho dinâmico da relação entre 

formação/currículo e protagonismo infantil. 

A formação dos professores, ao promover novas práticas pedagógicas, traz 

elementos que surgem nas narrativas das professoras. 

 Um currículo aberto ao possível; 

 Não responde a objetivos pré-estabelecidos e pré-definidos; 

 Uma formação com princípios a partir das experiências dos professores 

em seu trabalho com as crianças; 

 Os professores e a coordenação pedagógica que refletem sobre a 

prática para definir os caminhos do currículo; 

 A formação como contexto de compartilhar práticas educativas; 

 A possibilidade, na formação, de comparar as peculiaridades das 

experiências em outras creches; 

Diante disso, a formação dos professores de San Miniato apresenta-se como 

uma proposta de trabalho do Centro Internacional de Pesquisa e Documentação sobre 

a Infância Gloria Tognetti que busca fomentar uma política educacional de formação 

dos professores, partindo das experiências vivenciadas nas creches. Isso só e 

possível quando pessoas engajadas, de forma coletiva, a uma proposta educacional 

compreendem o valor de seus espaços como referências de aprendizagens e de 

resultado significativo, que envolvem elementos como organizar as oportunidades, 

observar e documentar o percurso vivido pelas crianças em um planejamento revisto, 

nos momentos de formação dos professores, com a possibilidade dessa formação  ser 

contínua e a prática poder ser percebida por todos, o que Imbernón chama de (2009, 

p. 41) “[...] unir  formação com um projeto de inovação e mudança; potencializar a 

formação aliada a uma experiência de inovação na instituição educativa com apoio 

externo, se for possível”. 

A abordagem educativa de San Miniato qualifica a formação dos professores 

como um momento de reflexão, de ajustes do que está dando certo e o que somos 

capazes de melhorar. Portanto, não torna-se uma formação encerrada, mas um 

elemento constante na busca de novas práticas, possibilitando que as crianças sejam 

as protagonistas de suas experiências. Dessa forma, o adulto como diz Fortunati 

(2016, p. 23), “[...] assume uma centralidade diferente: se exprime, principalmente, no 

ato de projetar o espaço com tal organização que acolha as potencialidades das 

crianças”. É possível evidenciar que a formação dos professores é compreendida 
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como um elemento constante em dois movimentos pedagógicos. Na creche, com a 

coordenação pedagógica, e nos encontros de formação, que são oferecidos pelo 

Centro Internacional de Pesquisa e Documentação sobre a Infância Gloria Tognetti. 

Contudo, são momentos significativos para a exposição das diversas experiências 

vivenciadas pelos professores em seus espaços. A esse respeito, a educadora (E1) 

afirma na entrevista: “[...] A formação de educadores está diretamente relacionada ao 

trabalho que orienta as práticas educativas dentro do serviço”; E Imbernón (2009, p. 

43) completa “[...] uma nova formação deve estabelecer mecanismos de 

desaprendizagem para tornar a aprender (aprender a desaprender complementar ao 

aprender a prender)”.  

Uma formação que se inova constantemente, na busca de elementos que 

possam levar as crianças a projetos significativos, a espaços e ambientes que 

organizam as oportunidades e que possam transmitir a relação entre o espaço e as 

experiências que são os percursos de aprendizagem e desenvolvimentos das 

inúmeras formas de apoiar as crianças em suas reais produções. 

Acerca disso, sobre as narrativas dos professores, sujeitos que diretamente 

estão nas creches e que compartilham das experiências das crianças,  verificou-se 

que a formação compreende o caminho da construção do currículo em estar 

diretamente conectado, em compartilhar e explicitar princípios próprios, que 

reconhece alguns elementos na formação dos professores, na participação das 

famílias e na construção do currículo, ao oferecer às crianças oportunidades que  

apoiem suas experiências e vivências na creche. 

Contudo, o currículo na abordagem educativa representa a ideia de um 

conceito para evocar condições e oportunidades que possam levar as crianças ao 

protagonismo. O protagonismo, na dimensão do currículo de San Miniato, é 

evidenciado e ponto central para o desenvolvimento das experiências, em dois 

movimentos nos quais o professor e as famílias são co-protagonistas de uma 

aprendizagem rica em oportunidades, o que Fortunati (2016, p. 20) chama de “[...] 

Nova Imagem da Criança que reconhece a criança como um sujeito rico, competente, 

e curiosa, sociável e forte, e ativamente engajada na criação de experiências”. 
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Figura 16 - Elementos importantes para a nova imagem da Criança 

 

Elaborado pelo pesquisador. 
 
 

Acerca disso, a abordagem de San Miniato na educação da infância é 

importante para expor o caminho a ser seguido, em muitos aspectos, para a efetiva 

ação nas creches com a concepção de infância centrada na ação da criança, no 

percurso de interconexão sobre a forma de enxergar a criança em ação, e a considerá-

la como sujeito rico e competente. Nesse sentido, a figura 16 representa uma 

dimensão pedagógica que evoca questões significativas e de diálogos entre a 

formação dos professores, a construção do currículo e as famílias, como estratégias 

de vínculos que contribuirão para compartilharem das experiências de seus filhos. 

Dessa forma, o currículo é influenciado pela formação dos professores na 

compreensão de alguns elementos como: 

 O currículo permite um olhar de reflexão ao planejamento; 

 O currículo permite, por meio da observação, compreender as crianças 

e suas experiências. 

 O currículo compreende e organiza com os professores as 

oportunidades; 

 O currículo torna-se o caminho mais seguro e mais completo para as 

crianças; 

Nova Imagem da Criança

Ativa e Protagonista

Coordenadores

Professores 

Constroem o currículo a 
partir de suas experiências e 

vivências nos espaços da 
creche.

Formação dos Professores o 
caminho para a reflexão de 

sua prática.

Famílias 

Co-protagonistas junto com 
os professores na construção 

social das identidades na 
ecologia educacional 

participativa.
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 A formação dos professores dialoga com o currículo para mover uma 

ação que não seja rígida, mas em constante transformação para as crianças, em suas 

diversas experiências em direção ao protagonismo infantil. 

 

Percebemos, na trajetória da abordagem de San Miniato, uma construção 

coletiva e epistemológica, na contramão de tudo que foi pensado por anos sobre a 

infância na Italiana, nos aspectos de não enxergar uma criança ativa e protagonista. 

Compartilhar da abordagem educativa para as crianças de San Miniato, 

representa pensar em uma proposta de formação dos professores que sirva de 

experiência e inspiração para diversos professores, que acreditam nas 

potencialidades físicas, emocionais e neurológicas das crianças dentro de um espaço 

e de um ambiente pensado para organizar sua aprendizagem, levando em 

consideração suas hipóteses, suas curiosidades e suas imaginações, em uma 

perspectiva do protagonismo infantil. Isso só será possível caso a formação dos 

professores e o currículo da infância se façam em uma junção, na busca do respeito 

e dos direitos das crianças como um forma de luta e resistência, para uma infância de 

qualidade no mundo e que seja para todos, meninos e meninas. 

Nossas contribuições para a formação dos professores será o caminho de luta 

e resistência na formatação de um currículo que contemple sua realidade, seu espaço 

apresentando-se como o caminho de aprendizagens significativas no processo de 

ensino-aprendizagem, de forma compartilhada na relação que exige da infância o 

professor, a criança e a família.  
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Apêndice A – Termo de autorização para a realização da pesquisa 
 

 

TERMO DE LIVRE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

Esta pesquisa discorrerá sobre:  Formação dos Educadores e o Currículo da Primeira 

Infância na Perspectiva do Centro Internacional de Pesquisa e Documentação sobre 

a Infância San Miniato/Itália, e esta será desenvolvida pelo pesquisador Cláudio 

Amaro da silva, discente do curso de Doutorado em Educação e Currículo, da 

Pontifícia Católica de São Paulo, sob a orientação da Professora Doutora Marina 

Graziela Feldmann. 

 

Para concretização desse projeto de pesquisa, delineamos como objetivo geral: 

  Analisar de que forma a formação dos professores da abordagem de San 

Miniato/Itália é capaz de influenciar na construção de um currículo da infância, que 

compreende a criança como protagonista infantil. 

 

Apresentamos como objetivos específicos:  

Identificar os caminhos percorridos das políticas educacionais para a formação dos 

educadores; 

Compreender a construção do currículo da infância na perspectiva do protagonismo 

infantil; 

Analisar as repercussões da formação dos educadores e do currículo da infância para 

a educação infantil brasileira. 

 

Desta maneira através dessa pesquisa poderemos compreender a formação dos 

educadores de San Miniato e sua contribuição partindo de um centro de formação 

para a construção de um currículo para a infância. 

 

 Metodologia  

Os instrumentos utilizados na pesquisa contribuem para o desenvolvimento do 

pesquisador entender o fenômeno estudado na busca da compreensão de todo o 

processo. Em nossa pesquisa na elaboração de análise das informações coletadas 
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sobre o processo das políticas educacionais da região de San Miniato, 

compreendendo as relações na formação dos professores, configurando se como 

uma pesquisa de campo com teor qualitativo que valoriza o envolvimento emocional 

e interpreta as informações sujeito/objeto. 

A pesquisa e sua relação com os sujeitos será na possiblidade de entender os 

caminhos traçados para a elaboração dos documentos da região de San Miniato, para 

a implementação das políticas educacionais. Para isso, o centro internacional será 

importante para descrevermos os sujeitos, os locais e os interesses dessa 

implementação ser na região de San Miniato. Por se tratar de um estudo de caso os 

espaços das creches serão um caminho importante para entendermos as políticas 

educacionais, os sujeitos da pesquisa os professores, a formação e o currículo da 

infância que se insere no contexto da região de San Miniato.  

Solicitamos sua colaboração para a realização das entrevistas como também sua 

autorização para apresentar os resultados desse estudo em eventos da área da 

educação e publicar em revistas científica nacional ou internacional. Por ocasião da 

publicação dos resultados, os nomes dos sujeitos pesquisados serão mantidos em 

sigilo absoluto. 

Esclarecemos que sua participação na pesquisa será de forma voluntária e, portanto, 

os(as) senhores(as), não serão obrigados a fornecer informações ou colaborar com 

as atividades solicitadas pelo pesquisador. Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. O 

pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Contatos do pesquisador responsável: Cláudio Amaro da Silva, email: 

claudio.ibecma@uol.com.br celular (11)  ou (11) 2307-7274, de modo a facilitar a 

comunicação. Caso tenha dificuldade em entrar em contato com a pesquisadora 

responsável, comunique o fato a Comissão de Ética em Pesquisa da PUC\SP, situado 

a Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) - Perdizes - São 

Paulo/SP - CEP 05015- 001 Fone (Fax): (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br 

 

Considerando que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, 

de como será minha participação, dos procedimentos deste estudo, declaro o meu 

consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados 

obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos, divulgação em eventos, 
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revistas, publicações. Estou ciente que receberei uma via desse documento. Declaro 

que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e que 

concordo em participar. 

     São Paulo, ___________ de _____________________ de 2020. 

____________________________________________ 

Assinatura da participante ou responsável legal. 
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Apêndice B – Questionário de Entrevistas 
 

Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome 

Participante:  ( C 1) 

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 
quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu 
superar as concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 
dos conteúdos? 

O currículo dos serviços educativos para a primeira infância do Município de 
San Miniato pressupõe um forte protagonismo do pessoal educativo e, portanto, 
uma importante responsabilidade no que diz respeito ao planejamento, 
observação, documentação e avaliação das experiências que são propostas às 
crianças e famílias. O papel da coordenação é, portanto, apoiar as habilidades 
dos educadores, acompanhá-los com treinamento na reflexão sobre as práticas 
diárias e evitar propostas que vejam as crianças como todas iguais com 
experiências iguais para que todos se realizem das formas e nos horários 
habituais. 

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 
currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

Certamente um importante investimento da Prefeitura de San Miniato é na 
formação e coordenação, por isso há mais de vinte anos foi criado o Centro 
Internacional de Pesquisa e Documentação sobre Infância Bottega di Geppetto 
Gloria Tognetti para acompanhar o desenvolvimento e orientação de boas 
práticas para crianças e famílias. A reflexão sobre nossa idéia de criança, família 
e currículo está no centro do trabalho de coordenação e propostas de 
treinamento. Além disso, a dimensão colegial do trabalho educativo em San 
Miniato é central e, portanto, não há um único educador que trabalha sozinho, 
mas há grupos de educadores que se confrontam diariamente sobre suas 
práticas e idéias. 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

O papel da coordenação, na abordagem de San Miniato à educação das 
crianças, é apoiar os educadores a colocar as crianças e suas experiências no 
centro de suas práticas, considerando a originalidade individual e os caminhos 
individuais de crescimento e aprendizagem de cada criança. Este papel 
educativo requer um educador que seja um forte protagonista na concepção e 
avaliação das propostas, mas que se afaste do protagonismo das crianças 
deixando o palco para elas e permanecendo nos bastidores durante a própria 
experiência. 

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

A formação em serviço representa um aspecto fundamental da reflexão sobre 
as experiências oferecidas às crianças e famílias em San Miniato. Em nossa 
idéia não há um treinamento por um especialista que diz aos educadores o que 
fazer, um clássico treinamento ex-cathedra, mas sim um treinamento que 
constitui um contexto de troca e confronto a partir de práticas diárias para chegar 
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a uma reflexão compartilhada sobre a idéia da criança, a família, o papel do 
educador e o significado do serviço educativo na e para a comunidade. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Sim, em San Miniato, como já dissemos, há um forte investimento em 
treinamento que parte das necessidades que cada educador expressa com 
relação às suas próprias necessidades de treinamento e que também leva em 
conta as necessidades de treinamento que a coordenação pedagógica detecta 
sobre os diferentes grupos de educadores. Cada educador tem à sua disposição 
uma tabela de horários anual para participar de reuniões de treinamento fora do 
horário de trabalho diário que os vêem em contato com as crianças.  

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

Como dito, em San Miniato a idéia de treinamento não é uma idéia abstrata que 
parte de princípios pedagógicos longe da prática, mas está fortemente ligada ao 
currículo e à nossa idéia de currículo compartilhado no grupo de educadores. 

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

Na abordagem da San Miniato à educação das crianças, seu protagonismo é 
central, portanto, mesmo na formação um elemento chave é refletir sobre o que 
significa na prática diária colocar as crianças no centro, dar-lhes apoio sem 
esmagá-las ou orientá-las em seu caminho de crescimento, desenvolvimento e 
aprendizagem para garantir que todos, diariamente, encontrem oportunidades 
e tempos pessoais e não definidos pelos adultos de uma forma a priori.  

 

Questionário para tese de doutoramento na PUC/SP 

Nome 

Participante: (C 2) 

Obs. Esta informação é para o uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder 
a quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu 
superar as concepções que só tinham contemplado os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 
dos conteúdos? 

Dentro do projeto educativo que está subjacente aos serviços educativos para 
a primeira infância no Município de San Miniato, diz-se que o conceito de 
currículo está "aberto ao possível, uma vez que não responde a objetivos pré-
estabelecidos e pré-definidos, mas baseia-se nas necessidades e competências 
específicas tanto do grupo de crianças como de cada criança na sua 
individualidade". Portanto, um forte trabalho do pessoal educativo é 
indispensável no que diz respeito ao planejamento, observação, documentação 
das experiências que são propostas às crianças e às famílias. Os educadores 
tornam-se parte ativa na definição do currículo e com o apoio do coordenador 
refletem constantemente sobre as práticas cotidianas postas em prática, 
reconhecendo no valor e enriquecimento da diversidade individual.  

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e a sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades em compreender 
este currículo o máximo possível e pô-lo em prática? 

A definição de currículo infantil que é utilizada dentro dos serviços do Município 
de San Miniato é certamente um corolário da ideia de criança que está 
subjacente a todo o projecto e, portanto, ao trabalho educativo diário.  A ideia 
de uma criança ativa e protagonista das suas próprias experiências permite-lhes 
afastar-se dos esquemas pré-estabelecidos, libertando os educadores das 



140 

 

ansiedades preditivas sobre os resultados que todas as crianças devem 
alcançar. A reflexão sobre a nossa ideia de criança, família e currículo está no 
centro do trabalho de coordenação e das propostas educativas e, ao longo dos 
anos, mudou cada vez mais a atenção para as oportunidades que são 
oferecidas. O educador é portanto o diretor das situações e é graças ao trabalho 
de observação e documentação que o grupo de educadores de um serviço visa 
criar oportunidades do possível, onde cada criança pode se mover dentro de 
acordo com suas habilidades, curiosidade e habilidades relacionais e cognitivas. 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

O pessoal educativo é o protagonista na concepção e organização das 
experiências a propor às crianças, por isso, graças a uma cuidadosa atividade 
de observação, preparam materiais, organizam ambientes lúdicos, propõem 
atividades particulares, estimulam a curiosidade das crianças sem nunca invadir 
os seus espaços, ficando nos bastidores e recalibrando as oportunidades onde 
depois ficam sem interesse ou novos desenvolvimentos. A coordenação apoia 
os educadores durante o planejamento e a partilha entre todos os membros da 
equipe, e traça junto com eles caminhos de formação adaptados às novas 
necessidades tanto no que diz respeito ao trabalho com as crianças como com 
as famílias.  

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

A formação representa um nó crucial para refletir constantemente sobre as 
práticas educativas adoptadas e para se manter a par das novas metodologias 
e abordagens teóricas de carácter psicopedagógico.  

Todos os anos cada educador participa de um pacote de formação no qual há 
sempre uma parte ex - cathedra e sobre tudo uma parte dedicada à comparação 
entre os educadores pertencentes a diferentes serviços, porque estamos 
convencidos de que da diversidade vem o enriquecimento e a inspiração para 
se aperfeiçoarem no seu trabalho diário. Todos os anos a coordenação propõe 
novos cursos de formação com base nas necessidades expressas pelos 
educadores no ano anterior e apoia a intersecção entre a prática diária atual e 
quaisquer mudanças concebidas como resultado dos cursos de formação.    

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Sim, em toda a Região da Toscana, particularmente em San Miniato, o 
investimento em treinamento é muito alto. Como dito acima, cada educador 
participa anualmente de cursos de formação num total de 20 horas e 
normalmente os cursos propostos são baseados nas necessidades de formação 
expressas pela coordenação pedagógica sobre os diferentes grupos de 
educadores. A formação que se realiza em San Miniato diz respeito a todos os 
educadores em serviço da Zona (4 municípios), tanto em serviços públicos 
como privados, e realiza-se no centro internacional de documentação "La 
Bottega di Geppetto". 

 Portanto, sendo uma formação ampliada entre várias realidades locais, o 
intercâmbio e a comparação são elementos chave que permitem a partilha e a 
reflexão, que depois são relatados como um sinal de melhoria no seu serviço 
por cada educador.  

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

Ao propor uma formação diferente dos esquemas pré-estabelecidos e ditada 
apenas por teorias pedagógicas académicas, o currículo infantil torna-se um 
objeto de formação em todas as áreas do trabalho educativo realizado no âmbito 
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dos serviços. O foco não é o conteúdo proposto, mas o processo que sustenta 
todo o projeto educativo e pedagógico, portanto a formação de educadores visa 
sempre também a valorização das atividades de observação, documentação e 
avaliação das experiências propostas às crianças, e não a obtenção de 
resultados pré-determinados. Protagonismo, autonomia, desenvolvimento de 
competências relacionais, partilha com as famílias e colegialidade entre os 
educadores são, em qualquer caso, os faróis para os quais toda a ação 
educativa deve ser dirigida.  

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

Se a ideia de uma criança que acompanha todas as ações educativas realizadas 
pelo pessoal que trabalha nos serviços é a de uma criança não só necessitada 
de cuidados e assistência mas também protagonista das experiências que lhe 
dizem respeito, é evidente que isto significa dar confiança às crianças e às suas 
potencialidades e capacidades.  

Qualquer pessoa que visite um serviço em San Miniato, mesmo por apenas 
algumas horas, pode respirar e ver como os educadores partilham esta ideia e 
pô-la em prática a qualquer momento de estar no berçário, tanto em situações 
de rotina como de cuidados, tanto em atividades lúdicas estruturadas como em 
actividades lúdicas gratuitas. A organização do espaço e o mobiliário apoiam ao 
mesmo tempo esta oportunidade de protagonismo por parte de todos os atores 
que o vivem, cada um de acordo com o seu papel e as suas capacidades. A 
formação de educadores, portanto, visa sempre promover e garantir 
oportunidades para as crianças que levem em conta seus tempos e 
necessidades específicas, evitando de qualquer forma atitudes que superem as 
diferenças individuais.  

 

Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome 

Participante: ( C 3)  

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 
quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu 
superar as concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 
dos conteúdos? 

A coordenação da Prefeitura de San Miniato compartilha com os serviços 
educativos o projeto pedagógico e o projeto educativo, apoiando os educadores 
no planejamento e implementação de intervenções educativas, permitindo uma 
ampla reflexão pedagógica e facilitando a troca de ideias e experiências sobre 
boas práticas educativas. A coordenação também visa desenvolver nos 
educadores a curiosidade, a capacidade de fazer perguntas e observar a 
realidade, identificar os objetivos a serem perseguidos, levantar hipóteses de 
diferentes caminhos para atingir os mesmos objetivos e, finalmente, verificar, 
por meio de documentação, o caminho percorrido. 

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 
currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

A coordenação dos serviços educativos de San Miniato apóia o grupo de 
educadores para que seja percebida a importância de reconhecer a identidade 
e a peculiaridade de cada criança, de refletir sobre a ação educativa e os 
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resultados que ela produz, de desenvolver a comparação dentro do grupo de 
educadores sobre a adequação das propostas. A coordenação também permite 
criar conexões entre os conhecimentos e colocar as teorias e estudos dos 
educadores na experiência cotidiana dentro do serviço educativo. A 
coordenação também apóia os educadores em sua experimentação e pesquisa, 
a fim de garantir experiências significativas, relevantes para cada criança 
presente, que possa se movimentar livremente, fortalecendo seu papel de 
protagonista, ator, construtor de suas próprias experiências e aprendizagens.  

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

A coordenação devolve aos educadores um papel privilegiado, pois são 
intérpretes das línguas e expressões de um grupo específico de crianças e 
famílias. Para a coordenação do município de San Miniato é fundamental apoiar 
a idéia de um processo orientado para a contribuição construtiva e original de 
cada um de seus protagonistas, adultos e crianças. A coordenação compartilha 
com os educadores o interesse de focar a atenção em oportunidades e 
processos educacionais, e não em resultados e soluções. A coordenação 
percebe, portanto, com a equipe de educadores, a importância de estabelecer 
metas e objetivos a partir da observação do contexto, e depois organizar 
experiências e situações de valor para aquele grupo específico e peculiar de 
crianças presentes, apoiando a capacidade de olhar além do conhecido e 
preconceituoso com um olhar o mais aberto possível para o imprevisível. 

Qual a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

A formação do Município de San Miniato é composta por caminhos que 
desenvolvem uma dimensão de reflexividade e garantem aos educadores a 
atualização contínua e a capacidade de acompanhar o desenvolvimento do 
projeto educativo de uma forma sempre aberta à experimentação e à inovação. 
A formação é muito diversificada, aprofundada e geralmente privilegiada, como 
forma de realizar, a APRENDIZAGEM COOPERATIVA onde não há uma 
divisão clara entre o professor, o especialista e os educadores, mas espera-se 
a reflexão dos temas abordados (como práticas educativas diárias, 
comunicação eficaz, documentação, etc...), através da colaboração de todos, 
com a troca e comparação de pensamentos e experiências, com a consciência 
de que todos têm um papel fundamental no caminho construtivo coletivo. 
Também neste caso o educador é devolvido ao seu papel de protagonista 
porque ele pode refletir e aumentar seu profissionalismo através da experiência 
e do conhecimento direto. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Existe uma forte vontade de tornar a formação altamente profissionalizante e 
útil para os educadores atualmente responsáveis pelos serviços educativos de 
San Miniato. Por esta razão, os educadores têm à sua disposição uma 
quantidade anual de horas a serem alocadas para cursos, conferências e outros 
eventos de treinamento.    

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

O treinamento é estruturado a partir da identificação das necessidades e 
interesses dos educadores em relação às situações que eles vivem diariamente 
dentro dos serviços. Portanto, a formação torna-se fundamental e parte 
integrante do profissionalismo do educador, pois representa o espaço e o tempo 
em que se deve colaborar e crescer na perspectiva de um currículo 
compartilhado correto. Por esta razão, o treinamento ao longo do tempo tornou-
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se a perspectiva a ser desenvolvida de forma permanente para apoiar o 
desenvolvimento e a melhoria da qualidade dos serviços. 

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

O treinamento é fundamental para aprender a focar mais na ação educativa com 
o objetivo de organizar e cuidar de um contexto que cria oportunidades e, 
conseqüentemente, pensar e implementar uma continuidade de experiências 
nas quais, apesar da diversidade de situações, permanece o mesmo conceito 
da criança como construtora de conhecimento dentro de um sistema de 
relacionamentos.   

 
 

Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome 

Participante:  Educadora 

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 
quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão para superar as 
concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e reprodutivos 
das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução dos 
conteúdos? 

O currículo certamente tem permitido uma visão mais ampla e inovadora do 
papel do educador dentro dos serviços das crianças, privilegiando o aspecto de 
planejamento e compartilhamento no grupo de trabalho do contexto, materiais 
e oportunidades destinadas às crianças, de modo a torná-las protagonistas 
absolutas e principais atores da experiência educativa e colocando o educador 
no papel de apoiar o máximo possível o seu crescimento e autonomia. 

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 
currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

O currículo infantil é uma área de compartilhamento e intercâmbio contínuo 
entre educadores e coordenadores com vistas a uma abordagem única e 
coerente no trabalho com crianças. O treinamento anual permite aos 
educadores aprofundar e esclarecer ainda mais seu trabalho com crianças e 
famílias, dando a oportunidade de refletir sobre propostas, mudanças e métodos 
que podem ser introduzidos ou renovados em relação às famílias e ao grupo 
com o qual compartilhamos nosso ambiente de trabalho diário. 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

O verdadeiro objetivo do educador é ser capaz de criar contextos, espaços, 
oportunidades e propostas concebidas e calibradas para o grupo de crianças: 
as crianças são as protagonistas da educação, para elas o educador deixa o 
espaço e a autonomia para explorar e experimentar, acompanhando-as 
cuidadosamente e pensando todos os dias formas, atividades e materiais para 
incentivar o seu desenvolvimento e crescimento pessoal o máximo possível. 

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

A formação oferecida na área de San Miniato é o contexto ideal para poder 
conversar e compartilhar práticas educativas com a intenção de não ter a 
solução perfeita, mas de sair enriquecido na experiência, no diálogo e na troca 
com outros educadores, na história das experiências vividas dentro dos 
diferentes serviços. Isto permite um contínuo "questionamento" do papel do 
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educador, que deve ser sempre considerado em progresso com o entusiasmo 
daqueles que querem aproveitar ao máximo o protagonismo das crianças. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Sim, cada educador tem à sua disposição uma quantidade anual por hora 
dedicada ao treinamento. Isso permite repensar e refletir cada vez mais sobre 
seu próprio trabalho, ampliando sua visão de educação na infância e permitindo-
lhes focar mais atenção em certos aspectos de questões críticas ou dificuldades 
relacionadas a isso, graças à quantidade e qualidade da oferta educacional. 

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

A formação de educadores está diretamente relacionada ao trabalho que orienta 
as práticas educativas dentro do serviço. Os temas e temas tratados são parte 
integrante do fazer e pensar do educador, da idéia de uma criança ativa e 
protagonista e está plenamente integrado na atividade concreta diária do grupo 
de trabalho. 

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

O educador se move e atua respeitando a especificidade única e original da 
criança individual e do grupo que freqüenta o serviço. Ele não se coloca acima 
ou em uma situação "ao centro", mas trabalha para ser apoio, estímulo, guia 
para as experiências das crianças, facilitando através dos relacionamentos, o 
contexto e os materiais disponibilizados, o desenvolvimento individual da 
criança, sua capacidade de relacionamento, autonomia e criatividade que são 
observados no trabalho diário e na observação cuidadosa das dinâmicas de 
grupo. 

 

Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome 

Participante:  Educadora 

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 
quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão para superar as 
concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e reprodutivos 
das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução dos 
conteúdos? 

 O educador, encontra-se prestando a máxima atenção à construção de seu 
currículo (que não termina com a aquisição de um diploma ou um curso de 
formação) e ao cuidado das relações com todos os atores presentes no ninho. 
Os educadores nunca devem esquecer que seu trabalho faz parte de uma 
categoria profissional em progresso, que nunca termina e que devem estar 
sempre dispostos a redefinir-se de forma reflexiva, levando em conta as 
necessidades e características dos usuários (crianças e pais). 

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 
currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

Agora está claro que os serviços de cuidado infantil não são apenas destinados 
às crianças e seus pais, mas também à sociedade como um todo, por isso 
também podem ser definidos como um "projeto social que visa uma política de 
crescimento cultural, de melhoria da qualidade da experiência de compartilhar / 
trocar / planejar em áreas urbanas".  As complexas transformações sociais 
influenciam não apenas a forma de viver a parentalidade, mas também o papel 
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dos próprios educadores. Papéis que estão em constante mudança, ditados 
pelas necessidades da sociedade. 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

Hoje o educador do jardim de infância deve ser capaz de: saber observar, ouvir 
e entender as crianças em sua complexidade e dinamismo, compreendendo 
suas necessidades; prever momentos de comunicação interativa com crianças, 
colegas, pais e instituições da área; planejar atividades educativas de forma 
flexível e aberta, com a participação de famílias e/ou especialistas da área; 
organizar um ambiente educativo que acompanhe as necessidades de 
crescimento das crianças; estimular um contexto aberto à diversidade; pensar 
na continuidade com a creche; aprofundar suas habilidades através de cursos 
de atualização e momentos de reflexão sobre seu trabalho educativo. 

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

Treinamento entendido como elemento essencial para o profissionalismo de 
educadores e professores; um treinamento contínuo que se torna um 
refinamento de profissionalismo e recurso para todo o grupo, crescimento 
pessoal onde as habilidades são continuamente refinadas tendo em mente a 
dimensão. Vida prática é participação na vida cotidiana: as crianças devem 
realmente ser capazes de participar do mundo adulto, feito de ações, gestos e 
objetos. ... O movimento tem um grande impacto no desenvolvimento, conceber 
a sua importância significa dar à criança um valor vital. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Sim, em San Miniato há. A motivação para aprofundar, através de uma 
investigação experimental, o tema da formação e o tipo de necessidades de 
formação que os educadores manifestam durante a sua experiência de trabalho, 
advém da observação da importância da formação entendida como um 
processo de desenvolvimento profissional e pessoal, a ser implementado não 
só no período anterior ao emprego, mas ao longo da vida profissional 
(aprendizagem ao longo da vida), a fim de ligar a teoria à prática e enriquecer 
cada um deles com o significado do outro. Nós educadores temos à nossa 
disposição um horário anual para participar de reuniões de treinamento fora do 
horário de trabalho diário.  

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

A formação contínua possibilita o amadurecimento efetivo do profissionalismo 
do educador, contribuindo para a conscientização de que "não é possível 
realizar as atividades exigidas pelo mandato operacional com base 
exclusivamente na cultura de ação: é necessário, de fato, acompanhar a 
realização das competências profissionais com a elaboração e sistematização 
de teorias e experiências ao longo do tempo". 

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

Podemos partir de uma palavra-chave que é dar reconhecimento à identidade 
de cada criança. 

Quando uma criança cruza o limiar do ninho, ela carrega uma história, pertence 
a uma família e é portadora de uma cultura que deve ser sempre respeitada, 
aceita e acolhida. O reconhecimento da criança é o primeiro passo para 
acompanhar o seu crescimento. Se aceitarmos avançar nessa perspectiva, 
devemos necessariamente rever o papel do educador: um adulto que 
imediatamente demonstra sensibilidade para escutar as crianças com base no 
que pode observar sobre elas. 
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Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome 

Participante: Educadora 

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 
quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo tem permitido aos professores fazer uma reflexão que lhes permite 
ir além das concepções que apenas contemplaram os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e na 
reprodução do conteúdo? 

A abordagem da San Miniato aos serviços educacionais da primeira infância 
envolve um investimento contínuo e constante em planejamento, 
experimentação, documentação e avaliação de experiências. O educador tem 
a responsabilidade de observar, reconhecer, acolher e criar situações à medida 
e diferentes para cada criança, para que o seu potencial e habilidades únicas e 
singulares possam vir à luz e evoluir respeitando o tempo de cada um. O 
educador deve, portanto, pegar "pela mão", aceitar pedidos de ajuda, brincar 
e/ou dialogar e acompanhá-los diariamente, oferecendo situações e contextos 
adequados em que o protagonista absoluto é sempre e em qualquer caso a 
própria criança, o ator indiscutível de seu roteiro. 

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 
currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

Pesquisa, coordenação e treinamento são os pilares da Bottega di Geppetto , 
estabelecida no Município de San Miniato e são parte integrante e indispensável 
da profissão de todo educador. A avaliação, troca e comparação de boas 
práticas voltadas para as crianças e suas famílias são constantes e são 
continuamente compartilhadas e co-construídas. 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

Os educadores são os protagonistas na busca do que pode ser utilizado para 
provocar possíveis situações, para garantir e incentivar interações e ampliar 
relacionamentos através da brincadeira, levando em conta as peculiaridades e 
necessidades de cada criança. Portanto, o educador deve cuidar do design, 
organização e verificação constante dos espaços, dimensão temporal e 
materiais disponibilizados. Entretanto, a criança continua sendo o único 
protagonista ativo e indiscutível de sua experiência, que realiza de acordo com 
seu próprio tempo e criatividade original. 

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

A relação entre treinamento e prática é bidirecional e se reforça mutuamente. 
De fato, se é a partir da implementação diária que nasce continuamente a 
inspiração para a reflexão e a troca contínua, é também através dela, integrando 
diferentes pontos de vista, que se chega a uma idéia compartilhada da criança, 
da família e do papel do educador. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Em San Miniato a formação é parte integrante do nosso trabalho como 
educadores e está prevista no próprio contrato de trabalho, na verdade temos 
um horário anual "não frontal" que nos permite dedicar-se a esta atividade. 

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 
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O treinamento se materializa a cada dia em nossas práticas diárias, pois a idéia 
compartilhada de criança, família e educador orienta nosso trabalho a cada 
momento.  

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

Partindo da idéia de uma criança competente e protagonista, o treinamento se 
dá justamente na pesquisa, planejamento e reflexão sobre como oferecer 
propostas de serviços e atividades diárias que garantam que a criança possa 
expressar e desenvolver ao máximo sua preciosa identidade, levando em conta 
apenas seu próprio tempo e necessidades. 

 

Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome  

Participante: Educadora  

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 
quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu 
superar as concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 
dos conteúdos? 

Sim, certamente, as referências teóricas oferecidas pelos currículos 
universitários da década de 80 foram baseadas em modelos organizacionais de 
outras instituições de ensino.  

Mesmo o que, na época, era considerado inovador, como programação através 
de unidades didáticas, - concebidas como unidades transversais para conectar 
diferentes campos de experiência - eram baseadas em caminhos estabelecidos 
por adultos, foram divididas em muitas pequenas partes, propostas de forma 
linear e crescente por graus de dificuldade, para que as crianças alcançassem 
objetivos específicos, identificados para cada idade. Estes, como outros 
pensamentos, nasceram para fortalecer a identidade educacional dos primeiros 
ninhos em relação à dos meros cuidados, mas na realidade as reações das 
crianças deixaram claro que elas não eram adequadas. As crianças deixaram 
visível pouco prazer, pouco interesse e pouca atenção. A segmentação do 
caminho pretendia simplificar o processo de aquisição de conhecimento pelas 
crianças; a ideia de uma criança pobre levou a ofertas pobres. A observação 
das crianças levou-nos a procurar outra coisa, a procura de acção e a constante 
documentação de cada experiência fez-nos compreender que as crianças 
pediam espaços diferentes, materiais diferentes, tempos diferentes e formas 
diferentes. Começamos a pensar no valor dos espaços organizados, a falar de 
design, ou seja, de um instrumento capaz de aceitar a avaliação, a verificação 
de cada uma de nossas propostas individuais, a busca de uma ferramenta que 
nos permitisse mudar o caminho, parar, voltar e recomeçar... Em particular, nos 
fez ver e entender como as relações entre as crianças representavam o húmus 
generativo da construção do conhecimento. Isso nos permitiu compreender o 
valor da organização dos grupos, do tempo e dos tempos de cada um; 
compreender os erros que cometemos nos caminhos, (isto é, em querer raspar 
o potencial e as habilidades das crianças e depois colar nelas as dos adultos, 
trivialmente divididas em pedaços menores). Assim também a idéia de currículo 
tem sido enriquecida com novos significados experimentados e compartilhados. 
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Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 
currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

Sim, os educadores que deixam a universidade hoje estão melhor preparados, 
40 anos de serviços educativos para crianças conseguiram arranhar um pouco 
(embora nem sempre) o pensamento e a pesquisa da universidade. A 
complexidade do trabalho dos educadores é visível em manter o equilíbrio e em 
saber tecer em conjunto todas as condições capazes de garantir a todas as 
crianças a construção dos seus próprios conhecimentos valorizando a 
diversidade de cada um. Este é um processo em constante evolução e encontra 
seu húmus vital no trabalho colegial. 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

Os educadores se vêem como protagonistas no pensamento sobre espaço, 
tempo e crianças (individualmente e nas dinâmicas e dimensões do grupo). Seu 
protagonismo, portanto, se expressa no planejamento das experiências, têm a 
tarefa e a responsabilidade de intervir sobre cada uma dessas condições e 
sobre as conexões que fazem entrelaçando cada elemento de maneira fluida, 
harmoniosa e contínua com respeito às situações em que a jornada educativa 
é organizada. 

Qual a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

O acima exposto mostra claramente, por um lado, a interdependência e, por 
outro, a complementaridade entre o treinamento contínuo e a prática diária com 
as crianças. A formação, de facto, é a pesquisa constante que evolui das 
hipóteses de trabalho que, através da observação e documentação, nos 
permitem uma verificação constante de cada experiência e ajustes para um 
novo planeamento. A formação realiza-se também na reformulação e na 
comparação mais ampla com os educadores dos outros serviços sobre temas 
de investigação específicos partilhados no âmbito da coordenação. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Sim, cada educador tem um tempo de trabalho sem crianças (não tempo frontal) 
no qual se dedica ao planejamento, documentação/avaliação das atividades 
realizadas, relacionamento com as famílias e treinamento. 

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

O currículo em San Miniato é construído sobre as condições que os educadores 
oferecem com o planejamento da vida cotidiana.  Veja a resposta entre a prática 
diária e o treinamento. 

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

O treinamento contínuo alimenta o prazer da pesquisa, mantendo sempre vivo 
e elevado o profissionalismo dos educadores na construção de condições 
favoráveis ao protagonismo das crianças. O papel dos adultos, de fato, é 
realizado através de uma ação interativa, reflexiva, dinâmica e constante sobre 
o meio ambiente, capaz de orientar, promover e ao mesmo tempo acolher, 
coletar e iluminar as ações e relacionamentos que ocorrem dentro dele. O 
ambiente está impregnado de vestígios, sinais, desenhos e modificações feitas 
pelas crianças que nele vivem. As transformações assumem novos significados 
compartilhados que geram cultura para as próprias crianças, para os 
educadores, mas também para as famílias e para a comunidade.  
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Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome  

Participante: Educadora 

 

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 
quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu 
superar as concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 
dos conteúdos? 

Como educador do município de San Miniato pude participar de cursos de 
treinamento e atualização que me permitiram compreender plenamente a 
centralidade do currículo dentro dos serviços para crianças. É uma das 
principais ferramentas do educador, além da observação e documentação e do 
trabalho em uma perspectiva coletiva. O currículo torna o caminho de cada 
criança mais completo, oferecendo um enquadramento para as experiências 
que ela vive no berçário, enquanto mantém sua individualidade central. 

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 
currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

O currículo é fundamental para que os educadores trabalhem sempre de um 
ponto de vista colegial e que considerem os caminhos de cada criança dentro 
do serviço como únicos. A criança é a protagonista graças às experiências 
concebidas, planejadas, observadas e avaliadas por todo o grupo de 
_trabalhadores __As dificuldades para realizá-la podem sempre ser superadas 
através da comparação contínua dentro dos grupos de trabalho.  

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

O papel do educador é central, mas delicado: a dificuldade está em estar 
presente sem tomar o lugar das crianças, garantindo que elas sejam sempre as 
protagonistas das experiências. O trabalho do educador pode ser assimilado ao 
de um diretor, que prepara ambientes e materiais e pensa em experiências para 
favorecer os caminhos individuais das crianças. 

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

A formação representa um elemento central dentro do Município de San Miniato: 
a atualização e o confronto tornam o trabalho dos educadores pleno de sentido 
e permite que eles não "se abandonem à rotina", mantendo a atenção no seu 
trabalho. A formação torna o educador mais hábil na observação, na avaliação 
das experiências e na capacidade de trabalhar, dando sempre novos 
significados ao seu trabalho.  

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato?  

Sim, os educadores do Município de San Miniato podem expressar suas 
necessidades de treinamento ao coordenador e a cada ano a coordenação 
organiza diferentes cursos de atualização nos quais os educadores podem optar 
por participar. Para isso, cada educador tem um "monteore", ou seja, uma parte 
do seu tempo de trabalho é reservada, entre outras coisas, à formação, que 
também é obrigatória. 

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 
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Eu diria que o treinamento, assim como a observação, documentação e trabalho 
colegial, é parte integrante do currículo do serviço: não é algo vago, mas a 
realização concreta do nosso trabalho. 

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

O protagonismo das crianças está sempre no centro das reflexões no grupo de 
educadores e, portanto, também na formação que é capaz de diminuir a 
centralidade da criança para cada tema, como os caminhos da experiência, ao 
invés da conquista dessa autonomia etc. 

 

Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome 

Participante: Educadora 

Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 

quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo tem permitido aos professores fazer uma reflexão que lhes permite 

ir além das concepções que apenas contemplaram os elementos técnicos e 

reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 

de conteúdo? 

No trabalho diário com meninos, meninas e famílias, o grupo de educadores é 

responsável pelo planejamento, observação e documentação das experiências. 

O papel do educador é, portanto, um papel ativo, que visa reunir as solicitações 

do grupo de crianças. A observação e documentação de experiências permite 

uma comparação contínua e dinâmica dentro do grupo de trabalho e 

posteriormente com a coordenação pedagógica que apóia e apoia a nossa 

formação.  

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 

contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 

currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

A reflexão sobre o currículo e a idéia da criança é central para o trabalho 

educacional. A comparação no grupo de trabalho e a prática da documentação 

nos permite "contar" a complexidade do trabalho educativo e nos confrontar 

diariamente com a qualidade das experiências oferecidas a meninos e meninas. 

O treinamento organizado pela Bottega di Geppetto e o apoio da coordenação 

pedagógica ajudam o grupo de educadores a definir as oportunidades e 

estratégias para tornar o projeto educacional mais explícito. 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 
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Crianças, meninas e famílias estão no centro de nossas práticas educacionais. 

O educador é um dos muitos recursos que o contexto pode disponibilizar. O 

educador tem o objetivo de tornar meninos e meninas protagonistas através de 

"proximidade não invasiva, escuta interessada, restituição dos sentidos que 

surgiram, apoio à autonomia...". O papel do educador é claro e bem estruturado, 

mas está longe de ser um protagonista. 

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 

Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

O treinamento está intimamente ligado à prática educacional diária de nós 

educadores. A comparação contínua entre os colegas, os momentos de 

coordenação pedagógica e os momentos de treinamento organizados pelo 

Bottega di Geppetto permitem ativar uma reflexão contínua sobre a ação 

educativa. Além disso, a observação e documentação de experiências com 

crianças e famílias orientam as estratégias educativas do grupo de trabalho no 

planejamento de experiências que têm as crianças como protagonistas. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Todo ano a equipe pedagógica está envolvida em cursos de treinamento 

organizados pela Bottega di Geppetto. É dada especial atenção à leitura das 

necessidades de treinamento expressas pelos educadores. Desta forma, as 

experiências de treinamento tornam-se intimamente ligadas à prática diária 

realizada nos Serviços. 

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

O treinamento está intimamente ligado à prática e à idéia de um currículo.  

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

O protagonismo das crianças é a pedra angular da abordagem pedagógica de 

San Miniato. Na formação de educadores torna-se importante estudar, 

investigar e analisar as estratégias que permitem às crianças estarem 

ativamente envolvidas em seus processos de crescimento tentando construir 

caminhos de aprendizagem pessoais e não pré-definidos para todos 

. 
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Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome 

Participante: Educadora 

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 

quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu 

superar as concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e 

reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 

dos conteúdos? 

O trabalho educativo se alimenta de teorias, leituras, informações, mas 

sobretudo de trocas de experiências ativas entre aqueles que trabalham no 

mesmo campo. As bases teóricas oferecem a pista para observações ou 

solicitações, mas não devem representar uma restrição ou um limite.  

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 

contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 

currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

O caminho de experiência e crescimento que cada criança desenvolve dentro 

dos serviços educativos é objeto de atenção diária para o educador. Ser capaz 

de oferecer ambientes e experiências sempre capazes de estimular o interesse, 

a autonomia, o jogo e acima de tudo os relacionamentos são as características 

do nosso trabalho. A dificuldade às vezes está na capacidade de manter um 

olho sempre vivo e atento, pronto para responder às solicitações vindas das 

crianças.  

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

O verdadeiro protagonista na relação educativa é a criança com suas 

características e peculiaridades. Nós educadores, através da observação e 

predisposição cuidadosa dos ambientes/situações, ajudamos e apoiamos a 

explicação de seu protagonismo.  

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 

Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

A cada ano educacional, cada educador dedica pelo menos 20 horas ao 

treinamento e estudo em profundidade, além do treinamento em sala de aula, 

há também oportunidades como visitas a outros serviços, participação em 

conferências e seminários. Uma característica especial da formação, assim 

como do trabalho educativo diário, é a colegialidade. Em cada reunião de 
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formação, que compartilhamos com colegas de outros serviços, nunca falta 

saciedade para comparação e compartilhamento de ideias e práticas 

educativas, elementos necessários para enriquecer nosso trabalho e refletir 

sobre ele. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

No início de cada ano letivo são oferecidos vários cursos de treinamento, 

acionados na La Bottega di Geppetto. Todos podem escolher o caminho mais 

próximo de suas inclinações. Normalmente dentro do grupo de trabalho de cada 

Nido os educadores são divididos para "cobrir" todos os caminhos de 

treinamento. Desta forma, as idéias que surgem e se desenvolvem em cada 

caminho de treinamento podem ser compartilhadas dentro do grupo de trabalho, 

enriquecendo-o com experiências e reflexões.  Ao final de cada caminho cada 

educador pode expressar não apenas suas próprias idéias sobre o caminho 

percorrido, mas também sugerir possíveis caminhos de treinamento para o ano 

seguinte. 

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

Em todos os caminhos educacionais o farol é sempre a centralidade da criança, 

com suas características, não entendidas no sentido de aquisições / fracassos.  

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

O treinamento tem o mérito, através da comparação constante, de manter 

sempre ativa a capacidade de observar e refletir sobre a prática diária. Isto 

permite ao educador ter sempre em mente o propósito de seu trabalho: o 

reconhecimento de uma infância rica em habilidades e protagonista de cada 

experiência diária. A tarefa do educador também é devolver aos pais esta 

imagem de seus filhos e oferecer-se como apoio para o seu crescimento como 

indivíduos e como família.  

 

Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome 

Participante: (educadora) 

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 
quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu 
superar as concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 
dos conteúdos? 

Nos serviços da San Miniato o currículo que leva à prática educativa vê uma 
forte ligação entre o conhecimento teórico e a experiência de operar a função 
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educativa. O aspecto teórico acompanha e orienta na prática, deixando espaço 
para reflexões que emergem da experiência real no campo.  

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 
currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

Do meu ponto de vista como educador, reconheço o currículo como um papel 
central e orientador na prática do trabalho. O protagonismo das crianças é o que 
nos guia na prática e é objeto de contínua reflexão e comparação entre 
educadores e profissionais da educação. A criança protagonista de seu 
processo educativo, apoiada por um contexto que o acolhe, o estimula e faz 
dele o ator principal é o fulcro da forma de trabalhar na realidade de San Miniato.  

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

Não. O objetivo é colocar a criança no centro de toda reflexão e operações. O 
educador é aquele que apóia o caminho de crescimento da criança através do 
planejamento de experiências, nunca vendo um único "caminho" que possa ser 
seguido por todos, mas atento à singularidade da interpretação de cada criança. 
O papel do educador é bem delineado, mas não o vê como protagonista.  

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

O contexto de San Miniato considera a formação um momento fundamental no 
trabalho do educador. Através de cursos de treinamento, os profissionais da 
educação podem trocar idéias, opiniões e confrontar-se ativamente sobre as 
experiências práticas resultantes do trabalho diário e refletir juntos sobre a idéia 
de criança compartilhada.  

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Sim, em San Miniato, existem muitos cursos de formação destinados ao pessoal 
docente e desenhados para atender as necessidades dos educadores e dos 
diversos grupos de trabalho. Estas iniciativas são variadas e diversificadas tanto 
do ponto de vista do conteúdo como da forma como são entregues. Além disso, 
são promovidas iniciativas de treinamento, como seminários e conferências 
sobre questões educacionais.  

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

O currículo é o resultado da síntese prática de modelos teóricos e experiências 
no campo, mantendo sempre a idéia da criança como protagonista central na 
reflexão.  

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

A idéia central é proteger a individualidade do processo de treinamento da 
criança, portanto, também os cursos de treinamento destinados ao pessoal 
educacional têm como objetivo esta idéia central. A formação assim como toda 
a reflexão pedagógica é orientada para manter o educador no fundo do 
crescimento e desenvolvimento das crianças, desempenhando assim um papel 
de observação, planejamento e documentação de toda a experiência de vida 
dentro dos serviços educativos de San Miniato. 
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Questionário para tese de doutoramento na  PUC/SP 

Nome Participante: Educadora 

 

Obs. Estas ações informadas são para o uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode 
exceder a quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

 

O currículo tem permitido aos professores fazer uma reflexão que lhes permite 
superar as concepções que só tinham contemplado os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 
dos conteúdos? 

O currículo envolve a concepção, observação, documentação e avaliação das 
experiências propostas às crianças e famílias. Elementos essenciais para poder 
distinguir cada criança de uma maneira diferente de acordo com seu tempo e 
habilidades. 

Os professores reconhecem o que é o currículo de uma criança e sua 
importância no contexto do protagonismo infantil* Quais são as dificuldades 
para entender este currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

As práticas de cada educador individual não são pontuais, mas surgem sempre 
de um confronto diário com seu próprio grupo de trabalho, que por sua vez faz 
uso de uma reflexão mais ampla sobre a ideia de criança e família apoiada 
dentro do Centro Internacional de Pesquisa e Documentação sobre Infância 
"Gloria Tognetti". 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

Os educadores estabelecem o quadro dentro do qual valorizam cada criança 
com sua originalidade individual e seus próprios caminhos de crescimento. 

Qual é a relação entre a formação dos professores oferecida na área de San 
Miniato e a construção da sua prática diária com as crianças? 

O treinamento é um elemento importante do trabalho do educador. Os 
momentos de formação são contextos de troca e confronto que vão desde as 
práticas diárias até uma reflexão sobre a idéia da criança, da família e do papel 
do educador dentro do serviço educativo. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Na realidade de San Miniato há uma atenção especial para a formação de 
educadores. Dentro da coordenação pedagógica, os próprios educadores têm 
a possibilidade de expressar as necessidades de formação dos diferentes 
grupos de trabalho. Além disso, cada educador tem à sua disposição uma 
quantidade anual de horas que lhe permite participar de reuniões de 
treinamento. 

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores? 

A formação de educadores está ligada ao currículo e à idéia do currículo 
compartilhado pelo grupo de educadores. 

 Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

Segundo o sistema educacional de San Miniato, o protagonismo das crianças é 
sempre colocado no centro. A formação de educadores, portanto, é uma 
reflexão contínua sobre quais estratégias e formas de promover essa 
centralidade da criança, garantindo que todos sejam respeitados em s 
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Questionário para tese de doutorado na PUC/SP 

Nome 

Participante: Educadora 

Obs. Esta informação é para uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode exceder a 
quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo permitiu aos professores fazer uma reflexão que lhes permitiu 
superar as concepções que apenas contemplavam os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 
dos conteúdos? 

Como educador, acredito que o treinamento, a pesquisa, a análise e o confronto 
são a base do nosso trabalho e, portanto, o fundamento da relação com as 
crianças, mas elas nunca devem se tornar uma gaiola na qual elas se sintam 
seguras ou prisioneiras. Cada input, cada informação, cada estímulo deve nos 
ajudar a não homologar, mas sim a tornar o caminho de cada menino e menina 
único e especial. 

Os professores reconhecem o que é um currículo infantil e sua importância no 
contexto do protagonismo infantil? Quais são as dificuldades para entender este 
currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

A atenção ao contexto, à proximidade de situações e relacionamentos, aos 
pedidos e necessidades muitas vezes inexplicáveis das crianças e famílias são 
o fundamento de cada escolha e de cada passo que o educador dá. Apoiado 
pelo confronto dentro de seu próprio coletivo e o ampliado com os colegas de 
outros serviços, bem como pela coordenação. 

A dificuldade está, quando muito, em nunca sermos julgadores, em nos 
certificarmos de que a experiência adquirida não nos aplainará, correndo o risco 
de tomar a singularidade de cada um como certa, em manter sempre os olhos 
abertos à imprevisibilidade e à maravilha. 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

Como educador me sinto muito protagonista no meu trabalho porque a 
responsabilidade de escolhas, palavras, pensamentos, na sua complexidade, 
me faz orgulhoso e forte do que faço. 

Como o currículo infantil se materializa na formação de professores?  

A atenção ao desenvolvimento da criança, vista na sua totalidade mas nas suas 
peculiaridades, permite-nos nunca nos perdermos em querer homologar todos 
ao mesmo grau de desenvolvimento mas de melhorar o caminho de todos ao 
invés do resultado. 

Qual é a relação entre a formação de professores e o papel das crianças? 

A formação e portanto o confronto permite-nos nunca baixar a guarda sobre a 
especificidade do caminho de cada criança, mantendo elevada a atenção e a 
discussão sobre as necessidades e exigências das crianças e das famílias, na 
busca constante de oferecer o melhor contexto de acolhimento e crescimento 
para ambos e de apoiar fortemente a dignidade da infância. Não me sinto um 
protagonista no ensino porque não ensino, acompanho as famílias, através da 
predisposição das situações e do sublinhado do significado das relações entre 
pares, na descoberta do primeiro contexto extrafamiliar do próprio filho, apoio-
os na ideia de ver o próprio filho como um indivíduo único, especial e 
competente e acompanho as crianças na prova de ser únicas. 

Qual é a relação entre a formação de professores oferecida na área de San 
Miniato e sua prática diária com as crianças? 
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Nossa formação é permanente, contínua e extremamente variada: estudos 
aprofundados com professores em sala de aula, comparações entre serviços da 
mesma área com peculiaridades similares ou diferentes, reuniões dentro do 
mesmo serviço, reuniões de serviços municipais, comparações com 
coordenadores, assistentes sociais, fisioterapeutas. Visitas ao território e 
acolhimento de outras realidades de todo o mundo completam o plano de 
comparação e formação. 

Existe alguma política de formação de professores em San Miniato? 

Para as 20 horas anuais de formação específica programadas no início do ano 
educativo, são propostos vários percursos em que cada educador escolhe 
participar. Normalmente o pessoal é dividido nos vários caminhos para que o 
mesmo ninho possa cobri-los a todos e depois trazer de volta ao coletivo todas 
as reflexões feitas. Ao final dos cursos, um questionário  anônimo de nos pede 
aspectos positivos e negativos, assim como possíveis interesses ou propostas 
para o ano seguinte. 

 
 

Questionário para tese de doutoramento na PUC/SP Nome 

Participante: Educadora 

Obs. Estas ações informadas são para o uso do Prof. Claudio Amaro. Você pode 
exceder a quantidade de linhas, e se possível escrever em caneta. 

O currículo tem permitido aos professores fazer uma reflexão que lhes permite 
superar as concepções que só tinham contemplado os elementos técnicos e 
reprodutivos das relações de poder, ou permanecer na educação e reprodução 
dos conteúdos? 

O currículo envolve a concepção, observação, documentação e avaliação das 
experiências propostas às crianças e famílias. Elementos essenciais para poder 
distinguir cada criança de uma maneira diferente de acordo com seu tempo e 
habilidades. 

Os professores reconhecem o que é o currículo de uma criança e sua 
importância no contexto do protagonismo infantil* Quais são as dificuldades 
para entender este currículo o máximo possível e colocá-lo em prática? 

As práticas de cada educador individual não são pontuais, mas surgem sempre 
de um confronto diário com seu próprio grupo de trabalho, que por sua vez faz 
uso de uma reflexão mais ampla sobre a ideia de criança e família apoiada 
dentro do Centro Internacional de Pesquisa e Documentação sobre Infância 
"Gloria Tognetti". 

Será que os professores se vêem como protagonistas no ensino das crianças? 

Os educadores estabelecem o quadro dentro do qual valorizam cada criança 
com sua originalidade individual e seus próprios caminhos de crescimento. 

 


