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A desconsideração total pela formação integral do ser 
humano e a sua redução a puro treino fortalecem a maneira 
autoritária de falar de cima para baixo. Nesse caso, falar a, 
que na perspectiva democrática é um possível momento do 
falar com, nem sequer é ensaiado. A desconsideração total 
pela formação integral do ser humano, a sua redução a 
puro treino fortalecem a maneira autoritária de falar de cima 
para baixo, a que falta, por isso mesmo, a intenção de sua 
democratização no falar com.  

 
Paulo Freire 
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Resumo 

 

 

Esta pesquisa tem como finalidade fazer um estudo sobre o Currículo Integrador da 
Infância Paulistana anunciando desafios e possibilidades na construção de um 
currículo integrador da infância, que considera bebês e crianças (de 0 a 12 anos) na 
sua integralidade, compreendendo a educação como garantia de direitos na 
construção de conhecimentos que integra a vida, cultura e a escola, a partir de um 
processo contínuo de aprendizagem. Nesse sentido, a proposta desta pesquisa é 
apresentar as contribuições dos princípios do Currículo Integrador da Infância 
Paulistana na organização de vivências institucionais construídas com e para bebês 
e crianças na educação infantil e nas diferentes transições (do CEI para a Emei e 
dentro do CEI e dentro da Emei), de modo a corroborar para o exercício do 
protagonismo de cada um. Além disso, visa anunciar o processo de escuta como fator 
fundamental, subsidiando a construção da documentação pedagógica enquanto um 
instrumento que contribui para fortalecer a construção da identidade de bebês e 
crianças. Esta pesquisa é embasada pelos seguintes referenciais teóricos: na área do 
currículo Michael Apple, Antonio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva, Ivor Goodson 
e Gimeno Sacristán; na área de formação de professores Neide de Aquino Noffs, 
Marina Graziela Feldmann, Mere Abramowicz e Vera Melis; na fundamentação teórica 
John Dewey, Loris Malaguzzi, Paulo Freire e Willian A. Corsaro.  A metodologia 
adotada é qualitativa, com pesquisa bibliográfica e pesquisa de documentos. A 
pesquisa investiga em quais aspectos o Currículo Integrador da Infância Paulistana 
se articula com a Base Nacional Comum Curricular e no que eles convergem. Desse 
modo, evidencia como o CEI e a Emei encontram-se organizados hoje na cidade de 
São Paulo, anunciando tempos, espaços e materialidades enquanto contextos 
relevantes na implementação de um currículo integrador. 
 

 

Palavras chaves: Currículo integrador; Escuta; BNCCEI; Protagonismo e autoria. 

  



 

SILVA, Rosália Maria Medeiros Torquato da. The integrative curriculum of the 
paulistanian childhood: challenges and possibilities. 2020. 107p. Dissertation 
(Education Master’s Degree: Curriculum) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2020.  
 

ABSTRACT 

 

 

This research has as its goal doing a study about the Integrative Curriculum of the 
Paulistanian Childhood, announcing challenges and possibilities in the construction of 
a childhood integrative curriculum, which takes into account babies and children (from 
0 up to 12 years old) in their integrity, comprehending the education as a guarantee of 
personal rights in the construction of knowledge encompassing life, culture and the 
school ambient, by means of a continuous learning process. In this sense, this 
research’s purpose is to present the contributions of the Paulistanian Childhood 
Integrative Curriculum principles, in the organization of institutional experiences 
constructed for and with babies and children regarding early childhood education and 
its different transitions (within the CEI, within the Emei, and from the first to the latter), 
with the objective of corroborating to the exercise of their own protagonism, pointing 
out the process of listening as a fundamental factor, declaring the construction of the 
pedagogical  documentation as an instrument which contributes to strengthen the 
building of their identity. This research is based on the following theoretical references: 
Michael Apple, Antônio Flávio Moreira, Tomaz Tadeu da Silva, Ivor Goodson and 
Gimeno Sacristán regarding the curriculum area; Neide de Aquino Noffs, Marina 
Graziela Feldmann, Mere Abramowicz and Vera Melis regarding the formation of 
teachers area; John Dewey, Loris Malaguzzi, Paulo Freire and William A. Corsaro 
regarding theoretical fundaments. The adopted methodology is qualitative, with 
bibliographic research and documental research. The research investigates in which 
aspects the Integrative Curriculum of the Paulistanian Childhood and the National 
Common Curricular Basis converge upon. Thus, showing how the CEI and Emei find 
themselves organized nowadays in São Paulo city, announcing times, spaces and 
materialities as relevant background information at the implementation of the 
Integrative Curriculum of the Paulistanian Childhood. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O primeiro contato que tive com a educação infantil, de forma institucionalizada, 

foi como aluna da primeira Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) do bairro 

onde morei por 27 anos. Aos 5 anos de idade, prestes a completar 6, meus pais me 

matricularam em uma Emei, onde eu permaneci como aluna durante o ano de 1976. 

Desse momento da minha vida, trago boas recordações. A escola, recém-inaugurada, 

não tinha móveis dentro da sala de aula durante os primeiros meses.  

Lembro-me que o piso da sala era de madeira e que muitas atividades eram 

desenvolvidas com a turma sentada em forma de círculo. O piso, por ser de madeira, 

tinha um significado muito importante para mim, pois lembro-me de ser um lugar 

quentinho, e eu dentro do universo da minha infância, acabava comparando com o 

piso da casa dos meus pais onde morávamos que era um piso frio chamado na época 

de vermelhão, onde aos finais de semana eu e meus irmãos ficávamos incumbidos 

de encerar a casa com uma cera vermelha, momento este que se tornava uma 

diversão.  

Ao passar a cera no chão, pois tínhamos de lustrar para dar brilho sem 

enceradeira, já que não tínhamos uma, fazíamos com um de nós sentado em cima de 

um pano de chão e os demais irmãos puxando este pano, sendo que depois 

invertíamos os papéis. 

Recordo-me também de como era grande o espaço do parque da escola e, 

nesse ponto, se assemelhava ao quintal da minha casa, que era bem grande. Tanto 

o quintal da Emei quanto o da minha casa eram espaços extremamente importantes 

para mim, pois nesses espaços eu brincava muito com meus amigos. Brincávamos 

de pega-pega; esconde-esconde; seu mestre mandou; amarelinha, duro ou mole, 

entre outras brincadeiras. 

Essas recordações que trago da minha infância têm um significado muito 

grande dentro da minha trajetória profissional, pois elas me possibilitaram o pensar a 

infância como um momento rico de vivências cujo brincar assume um papel 

fundamental dentro do nosso percurso de vida. Segundo Vera Vecchi (1999, p. 133), 

“ocasionalmente, achamos que o relacionamento com crianças reacende uma 
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sensação de nossa própria infância, criando sentimentos de ternura, curiosidade, 

brincadeira e muito prazer”.  

Em 1985, ingressei no curso de Magistério que, ao final da habilitação, conferia 

aos alunos o título de docente dos anos iniciais e, se cursasse um aprofundamento 

por mais um ano, habilitava a ministrar aulas na pré-escola (a educação infantil de 4 

a 6 anos). 

Após concluir o curso de Magistério, em 1988, iniciei em 1989 minha carreira 

profissional como professora eventual em uma escola da rede pública estadual de São 

Paulo por dois meses apenas, pois queria fazer curso pré-vestibular para ingressar na 

Universidade.  Decidi então ir trabalhar em empresa privada para poder custear meu 

curso pré-vestibular. Somente em 1992, retornei à carreira do Magistério, tendo sido 

aprovada em concurso público da rede estadual de São Paulo para ministrar aulas 

nos anos iniciais e já cursava o curso de Licenciatura Plena em História.  

Em 1996, já graduada em História, fui chamada para trabalhar na rede 

municipal de ensino de São Paulo como professora contratada para ministrar aulas no 

ensino fundamental II. Em 1997, ingressei na rede municipal de educação da cidade 

de São Paulo, tendo sido aprovada para o cargo de professora adjunto de História e, 

em 1998, ingressei na educação infantil na mesma rede de ensino, onde permaneci 

como professora de educação infantil por 13 anos.  

Durante meu percurso na educação infantil como professora, iniciei o curso de 

Pedagogia, que conclui em 2007 e, em 2009, fui aprovada no concurso de 

coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-

SP), assumindo o cargo em 2011, na mesma escola onde iniciei minha carreira como 

professora contratada na rede municipal. Lá permaneci como coordenadora 

pedagógica do ensino fundamental até 2014 e, a partir de 2015, fui atuar como 

coordenadora na Educação Infantil em uma Emei até 2017.  

Em 2018, vivenciei a experiência de trabalhar como supervisora escolar 

designada e, em 2019, acessei o cargo de supervisora escolar na Prefeitura de São 

Paulo na zona leste. 

Nesse percurso, descobri que meu desempenho profissional deveria 

acompanhar as orientações da SME e a compreensão dessas orientações para o 

desenvolvimento do meu trabalho, situação esta que me influenciou a pensar no 

desenvolvimento da minha pesquisa, pois compreender os documentos da SME é vital 

para o desempenho do meu trabalho.  
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Entretanto, não somente compreendê-los, mas articulá-los com a minha prática 

profissional de modo a pensar também sobre a importância em identificar o percurso 

pessoal dos professores, levando-os a resgatar a memória de suas infâncias e ao 

estudo dos documentos realizados em grupo, pois a leitura e o conhecimento 

interferem nas ações de planejamento do professor. 

Nesse sentido, este estudo, além da análise do Currículo Integrador da Infância 

Paulistana, relata uma experiência que foi extremamente enriquecedora, no sentido 

das possibilidades de ter sido vivido, na prática, experiência que se deu a partir do 

estudo do documento do Currículo Integrador dentro de um grupo de formação, em 

uma unidade educacional (U.E.) da SME-SP, que eu coordenava, enquanto 

coordenadora pedagógica, e que possibilitou o planejamento de algumas práticas 

integradoras. 

Portanto, paralelo ao meu percurso profissional, são construídos documentos 

pela SME-SP que subsidiam a ação pedagógica do professor e o meu fazer 

profissional. Em 2014, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) 

lança o documento Orientação Normativa nº 1/13 Avaliação na Educação Infantil 

Aprimorando Olhares, que apresenta a concepção de educação infantil, de criança e 

infância, de currículo e traz também a concepção sobre o perfil de educador da 

infância.  

O documento destaca a importância da construção de um currículo integrador 

para a infância. 

 

Além de tratar sobre a avaliação na educação infantil, a Orientação Normativa 
Nº 01/2013 – Avaliação na Educação Infantil: aprimorando os olhares traz 
subsídios para a construção de um currículo integrador que rompa com a 
cisão entre: o CEI e a EMEI, a EMEI e a EMEF, o brincar e o aprender, o 
corpo e a mente, a Unidade Educacional e a Família, o Currículo e o Projeto 
Político Pedagógico, a prática pedagógica e a avaliação, os adultos e as 
crianças, a cidade e as infâncias. Esse caráter integrador do currículo para a 
infância traz a avaliação como parte fundamental do trabalho político 
pedagógico. Reafirma a relevância de considerar que a infância não se 
encerra aos cinco anos e onze meses de idade, e que a criança continua 
potente e criativa ao ingressar no ensino fundamental. Tal documento 
configura a educação infantil como território privilegiado dessa infância e, o 
(a) educador (a) como responsável pela construção do cenário para a criação 
infantil e, por possibilitar às crianças múltiplas experiências sobre o mundo e 
sobre as coisas sem deixar de serem crianças. (SÃO PAULO, 2014a, p.6)  

 

No meu último ano como coordenadora pedagógica em uma escola municipal 

de ensino fundamental (Emef), entendi que o estudo dos documentos era importante 
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para refletirmos sobre a construção de um currículo integrador da infância. A partir 

dessa percepção, enquanto formadora, busquei estimular o grupo de professores a 

pensar na importância em se estudar o documento Orientação Normativa nº 1/13 

Avaliação na Educação Infantil Aprimorando Olhares, e a entender como poderia se 

dar a construção de um Currículo Integrador para a Infância, no seu processo de 

construção.  

Os momentos de estudo aconteceram dentro do horário coletivo que, faz parte 

da jornada de professores da Rede Municipal de São Paulo que optam por uma 

Jornada Especial Integral de Formação (Jeif). O estudo subsidiou a reflexão sobre o 

documento pelo grupo de professores que trabalhava com as séries iniciais, levando-

os a organizarem vivências institucionais aos alunos que envolvessem momentos de 

brincadeiras (dirigidas ou não). O grupo expressou que os momentos de estudos 

realizados a partir das observações feitas sobre as interações dos alunos foram os 

mais importantes.   

O conhecimento normativo do documento, criticizado e refletido, por meio do 

seu estudo, passou, portanto, a ser uma preocupação enquanto formadora. O 

currículo integrador tem várias dimensões como gestão dos espaços, tempos, 

materialidades, brincadeiras, a integralidade das pessoas, e os professores 

selecionavam ações a partir da compreensão da leitura do documento. O grupo 

buscava entender o que era um currículo integrador, elencando brincadeiras que os 

alunos conheciam, considerando-os sujeitos históricos e sociais, possuidores de um 

repertório de brincadeiras vividas.  

No ano de 2015, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) 

lançou o documento O Currículo Integrador da Infância Paulistana: 

 

Sendo um processo de reflexão e construção, o currículo integrador para a 
infância paulistana está em construção como obra coletiva, aberta à 
participação e à autoria dos educadores e das educadoras da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental, dos bebês, crianças, de suas 
famílias/responsáveis e comunidade. Configura-se como um movimento de 
reorientação curricular que considera a integralidade dos sujeitos e do 
processo educativo, o lugar da cultura e o papel da educação escolar no 
processo de formação da pessoa, o protagonismo e a autoria de bebês e 
crianças, o reconhecimento das diversidades, a valorização das diferenças e 
o compromisso com a igualdade. (SÃO PAULO, 2015, p.4) 

 

O documento aponta que o currículo integrador é uma referência que normatiza 

ações integradoras, trazendo princípios fundamentais para o desenvolvimento de um 
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currículo que oportunize vivências para que bebês e crianças possam se desenvolver 

de uma maneira plena, contribuindo dessa forma para sua formação integral e 

integrada. Além disso, leva em consideração o protagonismo, cujas crianças e bebês 

passam a ter um papel mais ativo dentro da construção do currículo, pois, segundo o 

documento: 

 

Integrar, nesse caso, não significa desconsiderar diferenças entre os 
objetivos e direitos de aprendizagem de cada etapa/segmento, mas sim, 
garantir que as concepções, ações e registros considerem bebês e crianças 
reais em sua inteireza e potencialidade tanto na Educação Infantil quanto no 
Ensino Fundamental. (Ibid.)  

 

Ainda em 2015, iniciei atividades como coordenadora pedagógica em uma 

Emei, onde o grupo de professores viu a necessidade de trabalhar jogos e 

brincadeiras na formação integral da criança. Partimos então para um estudo dos 

documentos O Currículo Integrador da Infância Paulistana e a Orientação Normativa 

nº 1/13 e, desde então, passei a sentir a necessidade, como formadora de 

professores, de me aprofundar cada vez mais sobre o Currículo Integrador.  

Nesse contexto, o tema escolhido perpassa pelas inquietações que trago 

comigo sobre a contribuição dos princípios do Currículo Integrador na construção de 

um currículo que oportunize o desenvolvimento de bebês e das crianças em suas 

vivências na educação infantil.  

Cabe destacar aqui, portanto, que, entre os seus princípios, o documento traz: 

“Um currículo integrador supera a cisão interna na Educação Infantil (CEI e EMEI) e 

desta com o Ensino Fundamental quando promove a passagem das crianças por 

essas etapas como uma continuidade” (ibid.p.21). 

Esse percurso profissional foi o responsável direto pelo interesse em fazer um 

mestrado em Educação: Currículo e pela escolha do tema a ser pesquisado. Por uma 

questão de tempo, o recorte dado, nesta pesquisa, abrange a análise dos documentos 

tendo em vista a entrada e permanência da criança no CEI e na Emei e a passagem 

de um segmento ao outro.  

A presente pesquisa traz como objetivo geral apresentar qual a contribuição do 

documento Currículo Integrador da Infância na organização das vivências 

institucionais construídas com e para os bebês e crianças na educação infantil, suas 

possibilidades e seus desafios e quais ações integradoras ele nos revela. 

Como objetivos específicos, a presente pesquisa busca analisar:  
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• os pontos de convergência entre o Currículo Integrador da Infância Paulistana, 

publicado em 2015, e a Base Nacional Comum Curricular Educação Infantil 

(BNCCEI), publicada em 2017;  

• as contribuições do Currículo Integrador da Infância Paulistana no processo das 

diferentes transições vivenciadas pelos bebês e crianças no CEI e na Emei e do 

CEI para a Emei;  

• Em que medida aparece no Currículo Integrador a importância de se pensar nos 

tempos, espaços e materialidades como fatores necessários para que as 

crianças tenham oportunidades de expressarem suas potencialidades. 

A fim de atingir esses objetivos, a metodologia que subsidia esta pesquisa é 

qualitativa com pesquisa bibliográfica e de documentos e se encontra estruturada da 

seguinte forma: o primeiro capítulo refere-se a esta introdução. Já o segundo discorre 

sobre a implementação do Currículo Integrador da Infância Paulistana e em quais 

concepções pedagógicas ele se fundamenta, destacando a trajetória da sua 

implementação na rede municipal da cidade de São Paulo e seu embasamento 

teórico.   

O terceiro capítulo traz um estudo sobre como o CEI e a Emei encontram-se 

organizados hoje na cidade de São Paulo. Ao desvelar, nesse capítulo, como o CEI e 

a Emei encontram-se organizados hoje, a presente pesquisa anuncia a importância 

de se pensar que o cuidar e o educar devem caminhar de forma indissociáveis e que 

a construção de um currículo integrador da infância deve estar embasado em uma 

pedagogia da infância que considera a importância da escuta.  

Assim, a construção da documentação pedagógica é fundamental para que 

uma relação de confiança seja construída entre os bebês, crianças e os professores, 

relação esta que deve ser de confiança para o processo de construção da identidade 

das crianças e dos bebês, instigando-os ao protagonismo e autoria.  

O quarto capítulo analisa em quais pontos o Currículo Integrador se articula 

com a BNCCEI, e como os dois documentos apresentam o brincar e as interações. O 

quinto e último capítulo discorre sobre experiências do meu percurso profissional que 

me aproximaram de vivências em prol da construção de um currículo integrador da 

infância, destacando desafios e possibilidades no processo de construção de um 

currículo integrador. 
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A pesquisa apresenta, neste último capítulo, possibilidades de práticas 

pedagógicas vivenciadas por uma Emei na cidade São Paulo, a partir de registros 

feitos no livro do PEA e de registros feitos no livro de Reunião Pedagógica da escola.   

Com essa organização, o presente estudo contribui para aprofundar um olhar 

reflexivo sobre a relevância dos princípios de um currículo integrador da infância na 

organização das vivências institucionais construídas com e para os bebês e crianças 

na educação infantil. 
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2. IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO INTEGRADOR DA INFÂNCIA 

PAULISTANA 

 

 

2.1. A trajetória da implementação do Currículo Integrador da Infância 

Paulistana 

 

Olhar para um currículo que considera bebês e crianças sujeitos potentes e 

coconstrutores desse currículo é poder olhar para um currículo que considera as 

experiências vividas por esses atores como fundamentais no seu processo de 

construção. Pensar em uma escola que tenha como prioridade a escuta de bebês e 

crianças, que se dá através das diferentes maneiras de se expressarem, é pensar em 

um espaço capaz de fazer seus atores se sentirem pertencentes ao ambiente que se 

revela. 

Durante o decorrer do ano de 2013, a Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo (SME-SP), através da participação de um Grupo de Trabalho (GT) 

constituído por profissionais da rede, construiu o documento Orientação Normativa nº 

1/13 Avaliação na Educação Infantil: aprimorando olhares, que revela, em seu texto, 

a preocupação em fortalecer reflexões sobre concepção de educação infantil, de 

criança e infância e de currículo: 

 

O documento elaborado pelo GT apresenta reflexões sobre Concepção de 
Educação Infantil, de Criança e Infância, de Currículo, Perfil do Educador(a) 
da Infância, Participação da Família, Projeto Político Pedagógico, 
Contextualizando a Avaliação na Educação Infantil, Avaliando o Processo de 
Aprendizagem e Desenvolvimento da criança, Avaliação Institucional, 
Articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental ORIENTAÇÃO 
NORMATIVA Nº 01/13, Registrando o Processo de Avaliação e Expedindo 
Documentação Educacional. Cada um desses itens defende a ideia de 
criança potente, criativa, inventiva, sujeito de direitos que se constitui no 
tempo e no espaço social, e que a partir de seu modo próprio de ver e 
compreender o mundo produz as culturas infantis. (SÃO PAULO, 2014a, p.5) 

 

Em 2014, o documento foi disponibilizado para as escolas e passou a integrar 

o acervo das publicações institucionais de educação infantil da SME-SP. As ideias 

apresentadas no documento Orientação Normativa nº 1/13 dialogam com princípios 

defendidos pelo filósofo John Dewey (1971) e, desse modo, dizem sobre o papel 

participativo da criança na construção do currículo, que se constitui a partir de seus 
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interesses, onde a escola tem um papel fundamental em proporcionar um ambiente 

que contribua para que bebês e crianças possam expressar suas potencialidades a 

partir das diferentes experiências vividas. 

 

Para o eminente filósofo e educador americano, a vida social constitui a base 
do desenvolvimento infantil, cabendo a escola a importante tarefa de oferecer 
condições para a criança exprimir, em suas atividades, a vida em 
comunidade. (AMARAL, 1998, p, 80) 

 

Nascido, em 1869, nos Estados Unidos, o educador John Dewey exerceu forte 

influência nas ideias educacionais de alguns países, no início do século XX, e continua 

influenciando até os dias de hoje, como o princípio democrático, defendido por ele, na 

construção de uma educação progressista e emancipatória, princípio este presente 

no documento Currículo Integrador da Infância Paulistana. 

Ao mesmo tempo que o documento traz os princípios de uma gestão 

democrática, de uma pedagogia da infância e com a infância, colocando o bebê e a 

criança no centro do Projeto Político Pedagógico (PPP), ele também revela a 

importância em se considerar como atores fundamentais na construção de um projeto 

integrador as famílias e os profissionais das unidades educacionais: 

 

Por isso, consideramos que a Orientação Normativa Nº 01/2013 – Avaliação 
na Educação Infantil: aprimorando os olhares é um importante objeto de 
estudo e reflexão para as educadoras e os educadores da Rede Municipal de 
Ensino com foco na construção do trabalho pedagógico de maneira a 
respeitar e considerar a pluralidade das comunidades e as singularidades dos 
contextos educacionais dos quais os bebês, as crianças, suas famílias e os 
profissionais das unidades são os autores da construção desse projeto 
educacional em um movimento de interlocução entre esses atores sociais. 
(SÃO PAULO, 2014a, p. 6) 

 

O documento Orientação Normativa nº 1/2013 – Avaliação na Educação 

Infantil: aprimorando olhares, a partir das concepções que traz sobre educação 

infantil, infância/criança, currículo e perfil do educador da infância, se constitui em um 

importante instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica, a construção de um 

currículo construído por diferentes atores, que considera a história de vida de bebês 

e crianças fundamentais para a construção de um currículo, trazendo também 

orientações sobre a avaliação do desenvolvimento das crianças e bebês. 

O documento Orientação Normativa nº 1/13 traz uma preocupação com o 

processo de continuidade das aprendizagens construídas pelos bebês e crianças: 
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A transição de uma etapa da educação para outra não pode romper com os 
benefícios da aprendizagem construída pelas crianças. Cabe assim, que 
pensar esse processo de transição requer planejamento por parte dos 
profissionais de educação e um olhar atento para a questão da articulação 
entre educação infantil e ensino fundamental, bem como propostas 
pedagógicas integradas, contextualizadas, no tempo e no espaço das 
instituições educacionais, que considerem a concepção de criança/infância, 
a organização dos espaços e tempos, a valorização do brincar, do lúdico e 
da imaginação. (Ibid., p. 26) 

 

O documento, ainda, revela a importância de se pensar em propostas 

pedagógicas integradas e contextualizadas. 

 No ano de 2013, o decreto 54.452, de 10 de outubro de 2013, instituiu o 

Programa Mais Educação São Paulo. Nesse mesmo ano, foi construído o documento 

Programa Mais Educação São Paulo – subsídios para a implantação, a partir de 

consulta pública com a rede e de um seminário interno realizado em dezembro de 

2013. O Programa foi lançado em janeiro de 2014 e possui três importantes temas: a 

necessidade de integração das modalidades da educação básica; a qualidade social 

da educação a partir de um movimento de reorientação curricular; e gestão, dividindo-

se em três aspectos: gestão democrática, pedagógica e do conhecimento.  

 O documento discorre também sobre o processo educativo como um processo 

social permanente:  

 

A implementação de um currículo integrado para todas as modalidades da 
Educação Básica, que tenha como princípio a inclusão, precisa colocar o 
educando na perspectiva de sujeito das ações a serem desenvolvidas dentro 
das Unidades Educacionais. Isso pressupõe considerá-lo como sujeito de 
cultura, a qual precisa estar presente no movimento curricular e em seus 
diversos componentes. (SÃO PAULO, 2014b, p.13) 

 

O Currículo Integrador da Infância Paulistana dialoga com o Programa Mais 

Educação São Paulo na medida em que ambos colocam  a pessoa humana enquanto 

produtora de cultura, respeitando sua identidade e história de vida. Ainda, coloca o 

currículo como campo a ser construído pelos sujeitos que o integram, tendo como 

objetivo comum uma unidade educacional inclusiva, onde a pessoa humana possa 

revelar sua cultura e se apropriar de outras, construindo novos conhecimentos, 

sentindo-se pertencente e protagonista desse processo.  

O documento Mais Educação São Paulo: subsídios para sua implementação 

apresenta, entre seus anexos, a nota técnica nº 1, que traz a preocupação de um 
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currículo integrado para a primeira infância e os desafios a superação da divisão entre 

as faixas etária de 0 a 3 anos e entre 4 e 5 anos e 11 meses.  

Em 2015, foram apresentados, pela SME-SP, dois documentos: Padrões 

Básicos de Qualidade na Educação Infantil Paulistana e o Currículo Integrador da 

Infância Paulistana. O primeiro documento destaca padrões básicos de qualidade a 

fim de normatizar a oferta de um ambiente seguro e limpo. Ele também revela uma 

preocupação com o cuidar e educar, envolvendo questões como a organização do 

tempo, espaço físico, ambientes e interações, recursos materiais e mobiliários e 

questões que orientam o que deve conter o Projeto Político Pedagógico da Escola 

(PPP).  

No mesmo ano, a Secretaria Municipal apresenta também o Currículo 

Integrador da Infância Paulistana, construído a partir de amplas discussões coletivas 

e estudos incialmente realizados a partir de encontros com as equipes de orientação 

técnica das diretorias regionais de educação (DREs) da cidade de São Paulo e em 

continuidade com as equipes das unidades educacionais, sendo estes realizados em 

forma de seminários.  

É importante destacar que os seminários envolveram profissionais do ensino 

fundamental, dos centros de educação infantil (CEIs) e das escolas municipais de 

educação infantil (Emeis), dos quais eu participei de alguns, que envolveu toda rede 

municipal de ensino de São Paulo.  

Nesse contexto, é importante destacar o envolvimento dos membros 

participantes dos seminários, pois evidencia a importância em se pensar um currículo 

que tenha um olhar sobre o processo de continuidade no desenvolvimento da criança, 

na sua transição do CEI para a Emei, da Emei para a Emef, da família para a escola 

e dentro das próprias U.Es (CEI, Emei e Emef). Segundo Dewey (1971, p. 24): “a 

continuidade e interação, em ativa união uma com a outra, dão a medida da 

importância e valor educativos da experiência em causa”. 

Ao considerarmos a educação como processo social, torna-se fundamental 

conhecer e considerar as experiências vividas pelos bebês e pelas crianças durante 

seu percurso de vida, como bem destaca o Currículo integrador da Infância Paulistana 

que traz a construção de um currículo que considera os saberes vivenciados pelos 

bebês e crianças, articulando-os a novos conhecimentos, preocupando-se com o 

processo de continuidade das aprendizagens dos sujeitos envolvidos.  
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Cabe ainda destacar que esse documento busca superar a concepção de um 

currículo fragmentado, pois possui, entre os seus princípios, o cuidar e educar de 

bebês e crianças dentro do processo de desenvolvimento de suas potencialidades. 

Assim, desconstruindo uma ideia fragmentada na qual o momento de higienização, 

por exemplo, e o momento da alimentação não são vistos como momentos de 

construção do conhecimento e de desenvolvimento de potencialidades tanto dos 

bebês como das crianças.  

Desse modo, o conceito de cuidar se amplia e passa a ser compreendido além 

do físico, contemplando questões socioemocionais dos bebês e das crianças. Seus 

sentimentos e desejos, seus gestos e movimentos, seus sons ou o seu silêncio 

passam a ser considerados como fatores fundamentais na construção do 

conhecimento, assim como a sua história de vida.  

O documento Currículo Integrador da Infância Paulistana, ainda, revela sobre 

os bebês:  

 

O olhar inaugural dos bebês em relação ao mundo é curioso, potencializado 
pela necessidade de se comunicar e pela experiência humana de se 
relacionar. Essa necessidade e desejo utilizam o corpo todo para construir 
diálogos com o mundo e as pessoas. Assim, muito antes do início do uso da 
linguagem verbal, os bebês mobilizam uma ampla e competente capacidade 
de se comunicar e dialogar, através do riso, do choro, dos movimentos, dos 
sons, das brincadeiras, dos gestos, dos toques, dos balbucios. Essas 
linguagens, muitas vezes, necessitam ser reavivadas nos adultos para 
dialogar com os bebês e perceber outros modos de sentir, compreender, agir, 
escutar e estar no mundo. É com essa inteireza e riqueza de possibilidades 
e potencialidades que os bebês como seres linguageiros, ativos e interativos 
percebem, exploram e constroem conhecimentos nos diferentes contextos 
educativos. (SÃO PAULO, 2014a, p. 17) 

 

É importante destacarmos aqui que o cuidar e o educar são ações que devem 

estar presentes durante todo o percurso de vida do ser humano, seja ele bebê, 

criança, adolescente ou adulto, pois o cuidar e educar revelam a importância de se 

preocupar e de se colocar no lugar do outro, em busca  do incentivo à autonomia e à 

autoria do ser humano, baseado em um intenso processo de observação e escuta, a 

partir das relações que vão se constituindo entre bebês, crianças e adultos.  

A escuta se revela não somente através da fala, mas das diversas expressões 

dos bebês e crianças que vão desde um choro, um olhar, um sorriso até mesmo um 

momento de silêncio. Por isso é fundamental uma observação atenta por parte do 

professor a todas essas expressões reveladas pelos bebês e crianças.  
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Portanto, na medida em que o Currículo Integrador da Infância Paulistana 

considera como fundamentais, no processo da construção do conhecimento do ser 

humano, a autoria e a autonomia, o cuidar e o educar  indissociáveis, ele traz uma 

riqueza emocional de imenso valor no sentido de levar a pessoa humana a se sentir 

pertencente ao ambiente onde está inserido, a se sentir mais confiante nas suas 

capacidades e potencialidades, a se sentir mais pleno como pessoa, e mais 

questionador e criativo nas vivências de suas experiências de vida, contribuindo de 

forma significativa e positiva na construção de sua identidade.  

 

É a relação acolhedora e atenta entre adultos e crianças que possibilita a 
constituição desses atores como produtores de conhecimentos, fortalecendo 
a identidade de educadoras e educadores como profissionais comprometidos 
com uma educação orientada pelos princípios democráticos e possibilitando 
que bebês e crianças construam os seus percursos nas relações sociais de 
que fazem parte, mediados pelo mundo e pelas culturas presentes nos 
espaços educacionais. (SÃO PAULO, 2014a, p. 30) 

 

Cabe destacar que ainda em 2015, outro documento foi lançado pela SME-SP. 

Trata-se do Uso da Tecnologia e da Linguagem Midiática na Educação Infantil, o qual 

traz a linguagem midiática como uma importante linguagem a ser explorada como 

forma de expressão dos bebês e crianças. 

No ano seguinte, em 2016, a SME apresenta mais dois documentos: Parques 

sonoros da Educação Infantil Paulistana, trazendo uma proposta de proporcionar aos 

bebês e crianças uma investigação dos sons a partir da exploração de objetos sonoros 

presentes no cotidiano, e o Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, 

que propõe a construção de uma cultura de autoavaliação institucional participativa.   

 Em 2017, foi lançada a Base Nacional Comum Curricular Educação (BNCC), 

que normatiza um conjunto de aprendizagens essenciais em nível nacional para a 

educação infantil e o ensino fundamental, passando a ser uma referência nacional 

para os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

brasileiros construírem suas propostas curriculares. 

Durante o ano de 2018, o munícipio de São Paulo construiu o documento 

Currículo da Cidade Educação Infantil de São Paulo, a partir da contribuição dos 

profissionais da rede municipal de ensino de São Paulo e assessores da rede. Sua 

primeira versão foi lançada em agosto de 2018 e a segunda, em setembro de 2018. 

Nos dois momentos, os profissionais da rede enviaram sugestões de alterações no 

texto e relatos de vivências de experiências desenvolvidas nas escolas com bebês e 
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crianças que receberam o nome de cenas, cenas estas que permeiam todo o texto, 

aparecendo como vivências registradas e refletidas, colaborando na construção do 

documento por toda rede.   

Durante o decorrer do ano de 2018, também houve um grupo de trabalho (GT), 

constituído por profissionais da rede que discutiram e colaboraram na construção do 

documento. O Currículo da Cidade Educação Infantil está pautado pelos princípios da 

equidade, educação inclusiva e direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos 

os bebês e crianças, respeitando sua diversidade, contemplando uma educação para 

as relações étnico-raciais, para as relações de gênero, educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva e educação para o desenvolvimento sustentável. 

 

Desde o primeiro momento, a PMSP e a SME adotaram os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS como compromisso a ser cumprido pela 
Cidade de São Paulo até 2030. Trata-se de um ambicioso conjunto de 17 
objetivos com metas e ações específicas adotadas por 193 países-membros 
das Nações Unidas. Esses objetivos buscam “garantir uma vida sustentável, 
pacífica, próspera e equitativa na Terra, para todos, agora e no futuro” 
(UNESCO, 2017, p. 6), para assim conquistar o bem-estar de todos os 
cidadãos e a garantia da vida no planeta. (SÃO PAULO, 2019, p.56) 

 

Na imagem abaixo, temos os cinco Ps da agenda 2030, que aparecem como 

temas a serem trabalhados a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

que se encontra dentro da proposta do Currículo da Cidade Educação Infantil, onde 

aborda a importância de uma educação para o desenvolvimento sustentável desde a 

educação infantil:  
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Figura 1: Os cinco Ps da agenda 2030 

Fonte: São Paulo (2019, p. 57). 

 

Os cinco Ps, presentes na Agenda 2030, incluem “pessoas, planeta, parcerias, 

prosperidade e paz” e aparecem como temas a serem trabalhados a partir dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que se encontra dentro da proposta 

do Currículo da Cidade Educação Infantil, partem da Agenda 2030  construída em 

2015 por alguns países que estabeleceram objetivos a serem alcançados a fim de 

proteger o planeta das agressões ao meio ambiente causadas pelo homem.  

O documento também traz a importância de uma convivência humana pautada 

na diversidade, esta como fator essencial para se constituir uma sociedade baseada 

no respeito e no direito a uma vida plena a cada cidadão, envolvendo questões 

fundamentais à vida como, por exemplo, saúde, bem-estar, erradicação da pobreza, 

etc.   

Portanto, o Currículo da Cidade Educação Infantil de São Paulo, lançado em 

2019, incorpora os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) do documento 

da Agenda 2030, lançada em 2015.  
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Entender como foi construído o documento Currículo da Cidade Educação 

Infantil, e como ele foi organizado, torna-se uma leitura fundamental para 

entendermos como os princípios do Currículo Integrador da Infância Paulistana podem 

contribuir na organização das vivências ofertadas aos bebês e crianças, já que o 

Currículo da Cidade Educação Infantil se encontra embasado pelos princípios 

presentes  no Currículo Integrador da Infância Paulistana. 

 Na apresentação do Currículo da Cidade Educação Infantil, destacam-se as 

concepções presentes no Currículo Integrador da Infância Paulistana.  

 Além disso, os relatos de cenas de experiências vivenciadas pelos bebês, 

crianças, professores e gestores, no dia a dia da escola, possibilitam uma reflexão 

sobre a prática, no sentido de ampliar sugestões de possibilidades de novas 

experiências, respeitando a diversidade e as necessidades das diferentes realidades.  

 O Currículo da Cidade Educação Infantil apresenta-se dividido em cinco 

capítulos. O primeiro capítulo traz como tema: “A escola como espaço social da esfera 

pública”, no qual a escola tem três funções básicas: a educação para a equidade, a 

educação inclusiva e a educação integral, superando a visão assistencialista, 

compensatória e antecipatória da educação.  

 Esse capítulo destaca também que a família é a primeira instituição na qual 

bebês e crianças iniciam sua vida social e da importância de suas vivências para a 

construção do conhecimento de cada um e o quanto é importante que a escola 

possibilite a ampliação dessas vivências. Ou seja, a escola como espaço de 

desenvolvimento das aprendizagens culturais, emocionais e intelectuais do ser 

humano. 

A ampliação dessas vivências perpassa também pelo reconhecimento do 

entorno da escola (território no qual a escola está inserida), enquanto espaço para a 

alargamento das interações humanas e de ricas experiências de construções 

culturais, destacando os territórios como elemento da vida comum, onde acontece 

interações humanas que fazem parte do cotidiano dos seus moradores.  

O entorno aparece no documento como um espaço relevante no processo do 

desenvolvimento das aprendizagens. O documento traz que as vivências dessas 

experiências do entorno da escola devem acontecer de maneira planejada, mas que 

o professor deve estar aberto ao inesperado, pois este pode ser pauta de novas 

experiências a serem exploradas. 
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Cabe à UE constituir a sua voz e a sua autoria na relação com os territórios, 
apoiar a propagação das inúmeras vozes infantis que ainda não são 
escutadas, promover a visibilidade das infâncias paulistanas e compartilhar o 
cuidado da cidade, ao fazê-la escutar os seus próprios territórios. (SÃO 
PAULO, 2019, p.29) 

 

O Currículo da Cidade Educação Infantil também anuncia a importância em se 

construir um currículo pautado na democracia, na diversidade humana e na dignidade 

da pessoa, cujos direitos sejam respeitados e garantidos e todos possam se sentir 

pertencentes do processo de construção do currículo. 

 Para organizar as aprendizagens e as vivências, esse capítulo do documento 

destaca a importância da construção do currículo da educação básica na cidade de 

São Paulo, a partir de um material de apoio denominado Matriz dos Saberes, 

construído a partir dos princípios éticos, políticos e estéticos, presentes nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais; abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de crianças, 

bebês, jovens e adultos, valores fundamentais da contemporaneidade, baseados em 

solidariedade, singularidade, liberdade, igualdade e coletividade e  direitos humanos.  

 

Figura 2: Matriz dos Saberes 

Fonte: São Paulo (2019, p. 40).  

 

A matriz dos saberes, construída a partir da escuta dos alunos da rede, traz 

como temas principais: comunicação; autoconhecimento e autocuidado; autonomia e 

determinação; abertura e diversidade; responsabilidade e participação; empatia e 
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colaboração; repertório cultural; pensamento científico, crítico e criativo e resolução 

de problemas. 

É importante ressaltarmos aqui que as cenas apresentadas no Currículo da 

Cidade Educação infantil são instrumentos de reflexão sobre os diferentes contextos 

da cidade dentro de seus territórios, sobre a pluralidade das infâncias e sobre a prática 

pedagógica.  

Esse primeiro capítulo finaliza com enfoque na democracia na vida e nos 

processos educativos, articulado com o Currículo Integrador da Infância Paulistana, 

que traz o bebê e a criança como sujeitos históricos e sociais, com suas 

singularidades, mas que fazem  parte de uma vida em comunidade, possuidores de 

direitos e protagonistas de sua própria história, e de como o princípio de escuta e 

participação é importante nos processos educativos pautados no princípio 

democrático. 

Além disso, o capítulo explicita a importância das experiências infantis, 

apresentando a Matriz dos Saberes, que reforça a ideia de não ruptura entre a 

educação infantil e o ensino fundamental, já que essa matriz tem a intenção de 

colaborar com a formação integral  do ser humano em toda a educação básica, a partir 

dos seus temas propostos, rumo a construção de um currículo integrador. Dessa 

forma, a Matriz dos Saberes permeia todo o currículo da educação básica da SME-

SP. 

O segundo capítulo do documento traz como tema: “Bebês e crianças na 

cidade de São Paulo: as interações e brincadeiras como princípios para a ação 

pedagógica nas Unidades Educacionais”, onde destaca a importância das interações 

humanas na construção do conhecimento, as brincadeiras como experiências 

significativas para a construção de cultura, e o acesso as diferentes linguagens 

através de experiências significativas, corroborando na formação da identidade de 

cada um.  

Nas interações humanas, o documento aponta a importância dos bebês e 

crianças se relacionarem com bebês e crianças da mesma idade e de idades 

diferentes e com os adultos a fim de poderem compartilhar de experiências cada vez 

mais significativas e enriquecedoras na construção do conhecimento.  

 O capítulo aborda a importância de proporcionar aos bebês e crianças espaços 

significativos que os instiguem, que lhes despertem a curiosidade e o interesse, onde 

o exercício da democracia caminhe junto nesse processo da construção do 
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conhecimento, respeitando suas escolhas e preferências, com espaços pensados e 

planejados com e para eles, através do processo de escuta e observação de suas 

necessidades e vontades.  

 Esses espaços, portanto, devem ser preparados com antecedência, mas a 

partir das demandas trazidas por eles. Contudo, tais locais precisam ser plásticos e, 

à medida que a interação aconteça, seja possível a realização de um contínuo 

processo de reinvenção de significados para o espaço, sendo este um instrumento 

educativo onde bebês e crianças constroem seu conhecimento por intermédio do 

processo de interação com o outro e com o espaço e os objetos nele encontrados:  

 

As interações que propomos para bebês e crianças na UE devem permitir 
que sejam sempre protagonistas, o que significa dizer que bebês e crianças 
devem estar sempre ativos, sempre em atividade. Por atividade entende-se 
um fazer que envolve a criança como um todo: seu corpo, sua mente e suas 
emoções. Por isso, atividade não indica qualquer fazer, mas o fazer que a 
criança realiza com satisfação, desejo, envolvimento, participação. Assim, 
para que a atividade se constitua, não impomos o que fazer, mas oferecemos 
possibilidades de escolha às crianças. (SÃO PAULO, 2019, p.72) 

 

A partir da organização de ambientes planejados com a oferta de diferentes 

materiais, essa organização favorece a expressão de seus sujeitos por meio de 

múltiplas linguagens, interagindo com essas materialidades. À medida que as crianças 

vão interagindo com os espaços e com as diferentes materialidades neles 

encontradas, elas vão construindo as culturas infantis e se constituindo como pessoa, 

como destaca o capítulo: “A expressão do bebê e da criança, portanto, é essencial à 

sua constituição como pessoa” (ibid.p.103).  

No terceiro capítulo, o documento traz como temática: “A reinvenção da ação 

docente na educação infantil”, destacando a importância de o professor conhecer o 

contexto no qual está inserido. Conhecer esse contexto vai desde o território onde a 

comunidade educativa está inserida, como vivem, da onde vêm, quais equipamentos 

de cultura, saúde e lazer aquela comunidade tem para usufruir, até conhecer o 

contexto de vida de cada criança, seus responsáveis, o que pensam sobre o papel da 

escola na vida dos seus filhos, o que fazem no tempo livre.  

A partir do conhecimento do contexto de vida dos bebês e crianças, o professor 

deve articular os conhecimentos das crianças com os saberes historicamente 

construídos, a partir de um movimento atento de escuta e observação, respeitando a 

singularidade de cada criança, acolhendo suas dúvidas e interesses, planejando com 
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e para as crianças, e ao mesmo tempo estando aberto para um planejamento flexível, 

a partir das demandas trazidas pelas crianças e bebês. É importante também levar 

seus atores a serem pesquisadores e produtores do conhecimento, cuja família pode 

e deve fazer parte do processo de pesquisa sobre as demandas levantadas.  

Esse capítulo traz que “é fundamental entender a organização do espaço como 

um parceiro pedagógico do(a) educador(a), no qual diferentes materialidades serão 

disponibilizadas para as interações infantis” (ibid.p.134).  

A reinvenção da ação docente na educação infantil perpassa também em 

ressignificar os espaços da escola para que as crianças possam interagir cada vez 

mais com eles, através da exploração e das materialidades disponibilizadas nesses 

ambientes a fim de torná-los desafiadores, capazes de instigar a criação de culturas 

infantis. Esses espaços, porquanto, devem ser planejados com e para bebês e 

crianças, a partir dos interesses que eles vão revelando ao interagir com esses 

espaços e com as materialidades distribuídas nesses locais.  

O capítulo destaca também a importância dos registros feitos tanto pelas 

crianças quanto pelos professores do percurso vivido por eles, sendo que tais 

registros devem compor a documentação pedagógica da turma. Desse modo, ao 

mesmo tempo que contribui para a construção da memória da turma, ajudando todos 

a resgatar o percurso vivido, serve ainda de instrumento de reflexão e qualificação 

sobre o trabalho pedagógico construído.  

Essa documentação pedagógica pode envolver fotografias, relatórios 

descritivos dos bebês e crianças, diário de bordo, produções das crianças, gravações 

de áudio e de vídeo, diário de classe, portfólios, entre outros. A documentação 

pedagógica só tem significado se servir como instrumento de reflexão sobre o 

percurso e como instrumento reflexivo sobre a prática pedagógica do professor. 

O terceiro capítulo aponta ainda a possibilidade de se trabalhar com a 

metodologia de projetos construídos a partir de uma necessidade revelada no 

contexto vivido. Traz que o papel do professor é fundamental para a percepção dessa 

necessidade e para criar condições a fim de que o projeto aconteça, por intermédio 

de um planejamento continuado para que o projeto se desenvolva, partindo sempre 

do que as crianças vão revelando durante o percurso. O projeto deve ser planejado 

junto e com as crianças e com as famílias também. 

O capítulo quatro traz como temática: “Articulando a educação infantil e os anos 

iniciais do ensino fundamental” e importantes reflexões sobre as diferentes transições 
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presentes na vida do bebê e da criança, dentro do universo educativo. Tais reflexões 

vão desde a transição da chegada do bebê e da criança na escola, passando por 

transições internas dentro do próprio percurso vivido pela criança, como a do 

momento do desfralde do bebê, por exemplo, até a transição da educação infantil para 

os anos iniciais do ensino fundamental.  

Dentro desse processo de reflexão, o documento destaca qual concepção de 

criança e de infância que a escola está construindo, pois seja ela uma escola de 

educação infantil ou uma de ensino fundamental, é a partir do estudo e da construção 

da unidade sobre a concepção de criança e de infância que a escola consegue 

elaborar um currículo pensado pelas e para as crianças, com um olhar sensível sobre 

o que bebês e crianças querem dizer ou expressar. Por isso, é fundamental articular 

os conhecimentos das crianças com os saberes historicamente construídos, além de, 

por meio da escuta, planejar um espaço para acolhê-los.  

O documento traz também a reflexão sobre um desafio: o desafio da integração 

e da continuidade dos processos educativos. Não a continuidade no sentido de 

antecipar situações de aprendizagens do percurso seguinte, mas como destaca o 

Currículo Integrador, continuidade no sentido de que as potencialidades das crianças 

sejam ampliadas, a partir das experiências vividas. 

O quarto capítulo aponta ainda que há uma necessidade urgente de uma 

integração curricular, baseada na pedagogia da infância, onde a escuta, o diálogo, as 

interações, a brincadeira, e o protagonismo sejam fundamentais. Nesse sentido, 

destaca o longo caminho que devemos percorrer a fim de que as políticas públicas 

possam efetivar essa integração curricular.  

O documento sugere a construção de plano de trabalho sobre as transições 

nos territórios com a participação das famílias, com as referências dos profissionais 

sobre o percurso vivido pelas crianças e com a articulação entre as unidades próximas 

a partir de um trabalho construído junto com a supervisão escolar e com as formadoras 

das divisões pedagógicas (Diped). Ainda destaca a importância das diferentes 

transições estarem presentes no Projeto Político Pedagógico da escola. 

O último capítulo tem como tema: “A Gestão democrática e a implementação 

do currículo”. O documento aponta a importância em se ter uma base teórica para a 

implantação de uma experiência educacional democrática e progressista, mas que é 

fundamental que sua concretização seja garantida na prática, por meio de uma 
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gramática pedagógica de um currículo progressista e construtivista. Sobre a 

construção de uma gramática pedagógica, esse capítulo traz:  

 

Esse modo de pensar e fazer a educação de bebês e crianças se revela em 
uma gramática pedagógica do currículo que corresponde a um pensar e fazer 
educação que não se encerra no campo dos preceitos filosóficos e teóricos, 
mas sua concretização e sua evolução são garantidas pelas práticas. (SÃO 
PAULO, 2019, p.179) 

 

A construção de um currículo progressista e construtivista parte da importância 

em proporcionar que todos os envolvidos tenham voz na sua elaboração através de 

uma gestão democrática que considera a diversidade existente. Essa gramática 

pedagógica a ser construída, além de ter uma base filosófica progressista e 

construtivista, deve considerar o cotidiano da escola, pautado em práticas 

participativas.  

Para a construção de uma gestão democrática e da implementação do currículo 

baseado no princípio democrático, o documento destaca o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) como um instrumento a ser conhecido e elaborado por e para 

funcionários, pais/responsáveis e familiares e crianças, a partir de assembleias com a 

livre expressão de suas ideias e interesses.  

Nesse contexto, para que os bebês sejam representados, as falas dos seus 

familiares e as observações e registros realizados pelos professores são importantes, 

afinal, um processo de escuta e diálogo permanente é um caminho a ser percorrido 

para a produção de um PPP vivo.  

O capítulo também discorre sobre políticas públicas em defesa da educação e 

da infância, trazendo sua importância na defesa de uma educação de qualidade. 

Ainda, destaca a importância de se assumir o compromisso com o Plano Municipal de 

Educação, com o Plano Municipal pela Primeira Infância, com a Rede de Proteção 

Social e com a BNCCEI a fim de se consolidar uma educação de qualidade, e a 

garantia dos direitos dos bebês e das crianças. 

A importância em se discorrer aqui nesta pesquisa sobre os capítulos do 

Currículo da Cidade Educação Infantil, se faz a fim de percebermos como este se 

encontra embasado pelos princípios do Currículo Integrador da Infância Paulistana e, 

com isso, sua relevância para esta pesquisa, pois aponta a importância da democracia 

na vida e nos processos educativos. Além de trazer os princípios democráticos como 

referência ao processo de escuta e participação, fundamentais na criação de uma 
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educação que reconhece a diversidade como base para a construção do 

conhecimento. 

A partir dessa trajetória do Currículo Integrador da Infância Paulistana, 

construímos uma linha do tempo que se inicia com a transferência dos centros de 

educação infantil da Secretaria Social (SAS) para a Secretaria Municipal da Educação 

(SME-SP), e depois apresenta os principais documentos da rede municipal de 

educação de São Paulo entre 2013 e 2016, os quais subsidiam a construção do 

Currículo Integrador para a Infância. 
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Figura 3: Linha do tempo do Currículo Integrador da Infância Paulistana 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Essa linha do tempo, ao mesmo tempo que anuncia a trajetória do Currículo 

Integrador da Infância Paulistana, aponta que todos os documentos apresentados 

nessa linha embasam a construção do Currículo da Cidade Educação Infantil. 

Quadro 3: 
 

LINHA DO TEMPO DO 
 CURRÍCULO INTEGRADOR DA INFÂNCIA PAULISTANA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

2001 
Transferência dos centros de Educação Infantil 

da Secretaria Social (SAS) para a Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo (SME-

SP). A partir do Decreto 41.588 de 28/12/2001, 

os CEIs passam a integrar o sistema municipal 

da cidade de São Paulo. 

 

2019 
Currículo da Cidade Educação Infantil. O documento apresenta orientações curriculares que traz concepções e 

princípios do Currículo Integrador da Infância Paulista e se articula cm a BNCCEI. 

2016 
Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 

Paulistana. O documento propõe a construção 

de uma cultura de auto avaliação participativa. 

2015 
Currículo Integrador da Infância Paulistana. O 
documento apresenta princípios para a 
construção de um currículo integrador da 
infância de 0 a 12 anos. 

 

2017 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
institui e orienta a implantação de um 
planejamento curricular ao longo de todas as 
etapas da Educação Básica. Na Educação 
Infantil, ela dialoga com a DCNEI, mas traz um 
detalhamento maior ao listar os objetivos de 
aprendizagem. 

2015 
Uso da Tecnologia e da Linguagem Midiática na 
Educação Infantil. O documento apresenta a 
Linguagem Midiática como uma importante 
linguagem a ser explorada como forma de 
expressão dos bebês e crianças. 

2015 
Padrões Básicos de Qualidade na Educação 
Infantil. O documento apresenta questões que 
envolvem a organização do tempo, espaço 
físico, ambientes e interações, recursos 
materiais e mobiliários. 

2016 
Parques Sonoros da Educação Infantil 
Paulistana. O documento apresenta uma 
proposta de proporcionar as crianças uma 
investigação de sons a partir da exploração de 
objetos sonoros do cotidiano. 

2013 
Orientação Normativa Nº 01/13 Avaliação na 
Educação Infantil: aprimorando os olhares. 

Apresenta concepção de criança, educação 

infantil e de currículo. 

 

2013 
Programa Mais Educação São Paulo. O 
documento apresenta a necessidade de 
integração das modalidades da Educação 
Básica e a qualidade social da educação a partir 
de uma orientação curricular.  
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É fundamental destacarmos aqui que a própria construção do Currículo da 

Cidade Educação Infantil se dá a partir de um processo participativo dos profissionais 

da SME-SP em sua construção. Além disso, o documento apresenta em seu texto 

temas como gestão participativa, diálogo, escuta, experiências vivenciadas a partir do 

contexto de cada um, temas imprescindíveis para a construção do documento de uma 

maneira participativa, com a escuta dos diferentes territórios de uma cidade tão 

grande como São Paulo.  

Cabe destacar, por fim, que o Currículo da Cidade é uma proposta de currículo 

na qual as vivências de cada contexto são levadas em consideração, trazendo em 

todo seu texto os princípios de um currículo integrador da infância e a construção de 

um currículo pautado nos princípios democráticos, ressaltando aqui a articulação entre 

os dois documentos. 

A seguir discorremos sobre parte da fundamentação teórica na qual se inspira 

o Currículo Integrador da Infância Paulistana, fundamentação esta que embasa 

princípios da democracia no processo educativo emancipatório. 

 

2.2. Fundamentação teórica que embasa e inspira o Currículo Integrador 

da Infância Paulistana  

 

Partindo da bibliografia do Currículo Integrador da Infância Paulistana, vimos a 

importância de contextualizar a fundamentação teórica do mesmo através do olhar de 

três pesquisadores: John Dewey, Loris Malaguzzi e Paulo Freire, mas tal recorte não 

limita a tê-los como únicas referências na fonte bibliográfica, referências estas que 

permeiam esta pesquisa. 

Na história da construção de um currículo, a participação do coletivo é algo 

desejável e necessário, mas que precisa ser construído. Esse princípio de 

coletividade, de participação e democracia que encontramos no Currículo Integrador 

dialoga com as ideias do educador John Dewey, que traz a luz, princípios de uma 

educação participativa. 

Dewey, filósofo e educador estadunidense, apresenta, em suas ideias, 

princípios de uma educação democrática, cujo processo educativo é indissociável do 

processo social: 
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A questão que desejaria levantar refere-se a porque preferimos métodos 
democráticos e humanos a métodos autocráticos. Ao dizer porque, queremos 
significar a razão da preferência. Uma causa pode ser a de que nos 
ensinaram não só na escola, como na imprensa, no púlpito, na tribuna, nas 
leis e nas assembleias legislativa, que a democracia é a melhor de todas as 
nossas instituições sociais. (DEWEY, 1971,p.24) 

 

 A educação, vista como processo social por Dewey, aponta um caminho onde 

todos os indivíduos devem ter a oportunidade de contribuir no processo educativo e 

que a democracia pode estar presente na vida social do ser humano. Participação, 

protagonismo e escuta são fundamentais para uma educação que tenha como um dos 

seus princípios a democracia. Outro ponto importante que o Currículo Integrador da 

Infância Paulistana articula com as ideias de Dewey refere-se às experiências na vida 

do indivíduo. 

 

Superando as formas como se têm tratado as crianças de acordo com etapas 
de desenvolvimento (a criança é uma até os três anos, torna-se outra dos 3 
aos 6 anos e outra, ainda, dos 6 aos 12 anos), o Currículo Integrador defende 
que as potencialidades dos bebês e das crianças se ampliam à medida que 
vivem experiências que sejam organizadas e apoiadas por educadoras e 
educadores e ao mesmo tempo sejam desafiadoras das ações das 
possibilidades das crianças. (SÃO PAULO, 2015, p. 16) 

 

 A ideia de experiência, apresentada no Currículo Integrador, aponta um 

caminho sobre o valor do professor em qualificar as ações construídas com bebês e 

crianças onde estes tenham a possibilidade de serem protagonistas e possam ampliar 

seus conhecimentos. Dewey destaca que nem toda experiência é educativa, pois 

depende da qualidade da experiência vivida.  

 

A crença de que toda educação genuína se consuma através de experiência 
não quer dizer que todas as experiências são genuínas e igualmente 
educativas. Experiência e educação não são termos que se equivalem. 
Algumas experiências são deseducativas. É deseducativo toda experiência 
que produza o efeito de parar ou distorcer o crescimento para novas 
experiências posteriores. (DEWEY, 1971,p.14) 

 

 Para que as aprendizagens se constituam como significativas na vida de cada 

ser humano, elas devem ser interessantes a ponto de instigar a curiosidade, a 

investigação e a elaboração de hipóteses, fazendo com que bebês e crianças se 

sintam pertencentes a esse processo e possam ampliar seu conhecimento, 

construindo novas aprendizagens, sendo protagonistas de sua própria história de vida.  
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 Portanto é a qualidade da experiência vivida que está em jogo, e não a sua 

oferta. Segundo Dewey, toda experiência não tem fim em si mesma, mas sim vive e 

se prolonga em experiências futuras. A esse processo, Dewey destaca como princípio 

da continuidade. 

O princípio da continuidade está presente no Currículo Integrador da infância 

Paulistana, que defende o princípio de uma educação em processo de continuidade, 

onde as aprendizagens sejam valorizadas nos processos de transição da criança do 

CEI para a Emei, desta para o ensino fundamental, da família para a escola e na 

passagem de um ano para outro dentro de cada percurso da criança e do bebê, vivido 

no ambiente escolar. Portanto, é também fundamental que o processo de passagem 

do bebê, quando muda do Berçário I para o Berçário II, seja visto com um olhar sob o 

princípio da continuidade. O bebê do Berçário I, embora seja a mesma criança que 

migra para o Berçário II, está modificado devido as experiências vividas. 

Um aspecto relevante encontrado entre os princípios do Currículo Integrador 

da Infância Paulistana e nas ideias defendidas por Dewey sobre as experiências 

vividas diz respeito à influência do mundo em que vivemos, na construção da 

identidade de cada ser humano, fator que não pode ser desconsiderado na construção 

de um currículo que se propõe a integrar os diferentes saberes do indivíduo. Sobre 

isso, Dewey destaca: 

 

Em uma palavra, vivemos do nascimento até a morte em um mundo de 
pessoas e cousas, que em larga medida, é o que é devido ao que se fez e ao 
que nos foi transmitido de atividades humanas anteriores. Quando se ignora 
este fato, trata-se a experiência como algo que ocorre exclusivamente dentro 
do corpo e da mente das pessoas. Dispensável repetir que a experiência não 
sucede no vácuo. Há fontes fora do indivíduo que a fazem surgir. (Ibid.p.31) 

 

Para Dewey, as interações humanas entre as pessoas e com o ambiente são 

relevantes no processo de construção de novas experiências. Conhecer, portanto, o 

percurso vivido pelos bebês e crianças é fundamental para um projeto curricular que 

se importa com as experiências vividas por cada um até aquele momento, e que se 

importa com a continuidade de experiências significativas.  

Segundo Dewey, as experiências vividas, para serem significativas, não podem 

ser impostas, mas elaboradas a partir das necessidades humanas, em um movimento 

de escuta dessas necessidades, o qual Dewey chama de princípio de respeito à 

liberdade individual.  
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O currículo Integrador da Infância Paulistana dialoga com este princípio na 

medida em que propõe a construção de um  currículo feito para e pelas crianças, onde 

estes assumem um papel de coconstrutores, o que só é possível através do respeito 

às singularidades de cada um.  

O princípio de respeito à liberdade individual, destacado por Dewey, e presente 

no Currículo Integrador, aponta um caminho importante para refletirmos sobre como 

o espaço e os diferentes materiais ofertados nesse espaço podem contribuir de 

maneira significativa, ou não, na qualidade das experiências vividas e 

consequentemente no processo de restrição ou não à liberdade intelectual de cada 

um. 

 

A limitação posta à atividade de movimento pelos arranjos rígidos da típica 
sala de sala de aula tradicional, com as suas fileiras de carteiras e a 
arregimentação militar dos alunos, que só podiam se mover por certos 
estabelecidos, representava uma grande restrição à liberdade intelectual e 
moral. (Ibid,.p.59) 

 

Aqui, o ambiente é apresentado como lócus de formação, mas que só tem 

significado se esse espaço e os materiais nele presentes forem construídos a partir 

de um processo de escuta dos bebês e crianças. É a busca de um olhar atento às 

suas necessidades, sendo que, aqui, o papel do professor é fundamental.  

O professor, ao observar e perceber as necessidades do bebê ou da criança, 

torna-se um mediador ao oportunizar um espaço significativo a partir das 

necessidades do grupo e de cada um. Ele elabora as experiências de aprendizagens, 

pensando na ressignificação dos espaços, nas materialidades que se encontram ali e 

no tempo necessário à interação dos bebês e crianças com esse contexto.  

Neste sentido, o professor revela-se um verdadeiro planejador da ação 

pedagógica. Ele observa para poder planejar e planeja para poder observar, 

aprendendo a lidar com o imprevisto a partir da flexibilidade de lidar com as situações 

que emergem do cotidiano. Torna-se, portanto, fundamental que o professor utilize os 

conhecimentos prévios que traz, construídos por intermédio de sua prática 

pedagógica fundamentada por um aporte teórico, corroborando para um movimento 

constante de reflexão sobre sua prática, onde ele planeja, observa e replaneja, a partir 

dos conhecimentos já estruturados. 

Com a observação das necessidades dos bebês e crianças, o professor utiliza 

a experiência desses sujeitos para caminhar rumo à organização de novas 
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experiências significativas, que podem envolver momentos de interações, atenção e 

cuidados, alimentação, higienização, através de atividades livres ou diretivas, de 

diferentes linguagens, como brincadeiras, contato com a literatura, com a natureza, 

música, entre outras. 

Nessas situações de atividades, o professor observa e registra as interações 

da criança para poder planejar novas experiências de aprendizagens, planejando 

tempos, espaços e materialidades, selecionando materiais com e para os bebês e 

crianças, corroborando para ampliar o conhecimento desses sujeitos. Desse modo, 

se dá sucessivamente um processo de construção do conhecimento em forma espiral, 

como destaca Dewey: 

 

Na escola tradicional, a fonte dos problemas está fora da experiência do 
aluno, de qualquer modo, contudo, o crescimento mental depende da 
presença de dificuldades a serem vencidas pelo exercício da inteligência. 
Repitamos mais uma vez. É da responsabilidade do educador ter sempre em 
vista estes dois pontos: primeiro, que o problema surja das condições da 
experiência presente e esteja dentro da capacidade dos estudantes; e 
segundo que seja tal que desperte no aprendiz uma busca ativa por 
informações e por novas ideias. Os novos fatos e novas ideias, assim obtidos, 
se fazem campo para novas experiências, em que novos problemas vêm a 
surgir. O processo é uma contínua espiral. (DEWEY, 1971, p.81-82,) 

 

 A ideia da construção do conhecimento acontecer de forma espiral e não linear, 

destacada por Dewey, também é apresentada no Currículo Integrador da Infância 

Paulistana. A preocupação com o valor da experiência vivida pelos bebês e crianças 

perpassa pela necessidade de que tais experiências tenham significado na vida das 

crianças a fim de lhes despertar o interesse e de que essas novas experiências vividas 

possam lhes abrir caminho para a construção de novos conhecimentos. 

Isso pode ser constatado na experiência educativa para a primeira infância 

realizada na cidade de Reggio Emilia na Itália. Após a Segunda Guerra Mundial, um 

movimento de colaboração entre os pais da cidade e a vinda do professor Italiano 

Loris Malaguzzi dá início à criação de uma experiência educativa onde as crianças 

participassem ativamente do processo educativo. 

Nesse contexto, inicia-se um processo de registro das experiências vividas 

pelas crianças, tornando-se essenciais para se pensar sobre o desenvolvimento das 

crianças e sobre a prática pedagógica construída. Nesse processo de construção e 

ampliação de novas experiências, destacamos que tanto a experiência educativa, em 

Reggio Emília, quanto o Currículo Integrador da Infância Paulistana trazem fortemente 
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a relevância em se documentar o processo da construção dessas experiências. É o 

registro do percurso vivido pelos bebês e crianças.  

Em uma entrevista realizada pela escritora Lella Gandini, o professor Malaguzzi 

declara: 

 

Logo depois da guerra senti um pacto, uma aliança com as crianças, com os 
adultos, com os veteranos do campo de prisioneiros, com os Partidários da 
Resistência e com os sofredores de um mundo devastado. Contudo, todo 
esse sofrimento foi afastado por um dia na primavera, quando ideias e 
sentimentos se voltaram para o futuro, pareceram tão mais fortes do que 
aqueles que nos exigia que parássemos e nos focalizássemos no presente. 
Parecia que as dificuldades não existiam, e que os obstáculos não eram mais 
insuperáveis. (in EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016, p.63) 

 

Ao estudarmos a experiência educativa da cidade de Reggio Emilia, na Itália, e 

o Currículo Integrador da Infância Paulistana, percebemos uma relação entre ambos, 

em que é possível constatar o quanto o currículo se inspira na experiência italiana, 

mas, ao mesmo tempo, busca fortalecer as unidades educacionais a construírem um 

currículo a partir da sua realidade e das suas necessidades.  

O Currículo Integrador da Infância Paulistana ainda aborda a experiência 

educativo em Régio Emilia apresentando as crianças como construtoras do currículo 

e o professor como um mediador no processo de ampliação das aprendizagens das 

crianças de maneira espiral e não linear, conforme destacado na pesquisa feita sobre 

a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância: 

 

Desta maneira, simplesmente, a educação em Reggio Emilia é qualquer 
coisa, exceto linear. Ela, em vez disso, é uma espiral sem fim. As crianças 
pequenas não são encaminhadas correndo ou sequencialmente apressadas 
de uma atividade para outra diferente, mas são encorajadas, em vez disso, a 
repetir experiências fundamentais, a observar e reobservar, a considerar e 
reconsiderar, a representar e novamente representar. (Ibid.,p.27) 

 

A criança e o bebê são seres sociais que estão vinculados às pessoas que os 

cercam. Possuem uma história de vida e, ao chegarem no espaço escolar, já trazem 

conhecimentos próprios elaborados dentro da cultura na qual pertencem, através das 

experiencias vividas.  

Sob este aspecto, é importante ressaltarmos que tanto o Currículo Integrador 

da Infância Paulistana quanto a experiência educativa de Reggio Emília destacam a 

relevância de se pensar na transição da criança do ambiente familiar para a escola, 

pois é naquele ambiente em que estão se desenvolvendo, estão vivenciando 
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experiências e construindo conhecimentos. O processo de acolhimento e de escuta 

das famílias, nesse sentido, torna-se fundamental para que essa transição se baseie 

no princípio da continuidade. Sob esse aspecto, em entrevista a Lella Gandini, Loris 

Malaguzzi declara: 

 

Tínhamos muitos temores, e estes eram razoáveis. Entretanto, nossos medos 
nos ajudaram; trabalhamos cautelosamente com os professores muito jovens 
e com os próprios pais. Aprenderam a manejar com grande cautela a 
transição das crianças de um vínculo focalizado sobre os pais e o lar, para 
um vínculo compartilhado, que incluía os adultos e o ambiente do centro. 
(Ibid.,p.68) 

 

Sobre a participação da família no processo de transição do bebê e da criança 

da família para a escola, o Currículo Integrador destaca a importância de um 

acolhimento a ser pensado para bebês, crianças e famílias. Acolher essa família que 

está chegando no ambiente escolar é fundamental para se conhecer um pouco sobre 

a história de vida do bebê e da criança e também para que sua família se sinta mais 

segura.  

O acolhimento da família pode e deve ser feito mesmo se a entrada do bebê e 

da criança acontecer no decorrer do ano letivo e, desse modo, deve ser pensado por 

todos que ajudam a construir o PPP da escola. Ouvir as vozes dessas famílias é 

fundamental para conhecermos sobre a cultura familiar na qual o bebê e a criança 

estão construindo sua identidade.  

Sobre a importância do papel da escuta e do diálogo na construção do 

conhecimento, o Currículo Integrador da Infância se relaciona com as ideias 

defendidas pelo educador brasileiro Paulo Freire.  

Nascido em 1921, Paulo Freire teve uma participação ativa na construção de 

uma educação emancipatória, libertadora, onde o contexto social do educando fosse 

considerado em todo seu processo educativo, e onde o professor desenvolvesse uma 

prática pedagógica que conversasse com a realidade do educando, de modo que o 

saber ciêntifico viesse a ser contextualizado, fazendo sentido para os educandos.  

Paulo Freire trouxe uma importante contribuição para a educação brasileira, 

sobre saberes necessários à prática educativa na formação do professor, como a ética 

crítica, a competência cientifica, a apreensão da realidade, o comprometimento e a 

generosidade, corroborando para uma educação voltada à autonomia do educando. 
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Em seu livro Pedagogia da Autonomia, escrito em 1996, Paulo Freire, em vários 

momentos, traz sobre a importância de estarmos disponíveis para o processo de 

escuta do outro, e do diálogo com o outro e que, através desse movimento de escuta 

e diálogo permanente, é possível conhecermos a identidade cultural do outro e a 

construirmos a aprendizagem juntos. “Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém” (FREIRE, 

2015,p.25). 

A interação com o outro é fundamental no processo da construção do 

conhecimento. Construir com e para bebês e crianças só se torna possível através de 

um movimento atento de observação e escuta dos seus interesses e necessidades. 

Segundo Freire: 

 

Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus 
desafios, são saberes necessários à prática educativa. Viver a abertura 
respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o momento, tomar 
a própria prática de abertura ao outro como objeto da reflexão crítica deveria 
fazer parte da aventura docente. (Ibid.,p.132-133) 

 

O movimento de escuta deve ser objeto de reflexão crítica da prática 

pedagógica do educador e deve estar associado ao levantamento dos conhecimentos 

prévios do professor que foi adquirindo ao longo da sua formação. Conhecimentos 

estes associados à concepção de criança, de infância, dos tempos, espaços e 

materialidades em relação a ação pedagógica.  

A partir do levantamento dos conhecimentos prévios do professor no 

planejamento das ações pedagógicas, o professor pode e deve trazer o bebê e a 

criança como coconstrutores deste currículo. Envolver bebês e crianças na construção 

do currículo, e consequentemente no planejamento das ações pedagógicas, é fruto 

de uma formação do professor que traz uma concepção de criança ativa, protagonista, 

que constrói conhecimento. Valorizar os saberes socialmente construídos por seus 

atores é valorizar a história de vida de cada um e de todos juntos.  

Segundo Freire, conhecer esses saberes socialmente construídos por seus 

atores é respeitar a leitura de mundo que eles revelam. Essa leitura de mundo implica 

também nos conhecimentos científicos que vão sendo consolidados pelos educandos 

ao longo da vida.  

Entendemos, portanto, que Freire se atenta aos conhecimentos socialmente 

construídos pelos educandos e destaca também a importância dos conhecimentos 
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que o professor vai construindo dentro do seu processo formativo. Essa frase de Freire 

só pode ser entendida mediante a articulação entre o saber social e o saber científico. 

A seguir, analisamos qual o diálogo que o Currículo Integrador da Infância 

Paulistana estabelece com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. 

 

2.3. Diálogo entre o Currículo Integrador da Infância Paulistana e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil é um importante 

documento no que diz respeito a considerar a criança sujeito de direitos e a normatizar 

que as propostas pedagógicas da educação infantil devam considerar a criança como 

o centro do planejamento curricular. Aprovada através da resolução CNE/CEB nº 5 de 

17 de dezembro de 2009, as DCNEIs foram uma conquista na história da educação 

infantil brasileira. Sua homologação é acompanhada de uma histórica luta pelos 

direitos das crianças no Brasil.   

Em 1999, as DCNEIs foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e pela Câmara de Educação Básica (CEB), tendo sido revisada e homologada 

em 2009, contudo sua aprovação não foi um processo fácil.  

Colocar de forma tão clara como as diretrizes trazem os direitos da criança e a 

preocupação com uma educação infantil que considera a criança como ser potente, 

capaz de criar culturas infantis, e que normatiza propostas pedagógicas para a 

infância pautadas em princípios éticos, políticos e estéticos e na diversidade, foi 

fundamental para garantirmos que a educação infantil fosse reconhecida como uma 

etapa fundamental no desenvolvimento humano e, desse modo, digna do 

reconhecimento de suas especificidades. 

Ao lermos o documento das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (DCNEIs), constatamos que o cuidar e educar se apresentam de maneira 

indissociável e percebemos o avanço que tivemos em nossa legislação, se 

comparamos com momentos na história da educação infantil onde cuidar e educar na 

infância eram tratados de maneira distinta.  

O Currículo Integrador da Infância Paulistana está embasado legalmente na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996 – na Constituição Federal Brasileira e nas DCNEIs, que apresenta como 
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fundamental a construção de uma ação pedagógica que não separe o cuidar e o 

educar, levando a não fragmentação dessa ação pedagógica, superando uma visão 

assistencialista que se tinha sobre o desenvolvimento dos bebês e crianças. 

Esse novo olhar sobre o cuidar e educar caminharem de maneira indissociável, 

ressignifica o olhar também sobre uma educação que não fragmenta os saberes, mas 

que traz a proposta da conexão dos diferentes saberes socialmente construídos pelas 

crianças e pela sociedade se integrem, através do olhar das múltiplas linguagens 

cujos conhecimentos se interligam.  

A LDB 9394/96 apresenta esse avanço quando regulamenta a educação infantil 

como a primeira etapa da educação básica: 

 

 Título V, Capítulo I, Artigo XXI, Item I: “Da Composição dos Níveis Escolares: 
A educação escolar compõe-se de: I – educação básica, formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – Educação superior. 
(BRASIL, 1996) 

 

 A Constituição Federal Brasileira já apresentava, em seu artigo 208, inciso IV, 

o atendimento em creches e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de idade.  

 Ao analisarmos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2013), constatamos que ela embasa o Currículo Integrador da Infância 

Paulistana, por meio da articulação da importância de da vivência de experiências 

significativas como caminho para a ampliação de novos conhecimentos construídos 

pelos bebês e crianças, partindo dos saberes das crianças, com o conhecimento 

construído historicamente. Isso pode ser constatado no seu artigo 3º: 

 

Art. 3º- O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 
práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 
o conhecimento que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos. (BRASIL, 2013) 

 

 A integralidade da pessoa como caminho para seu desenvolvimento pleno, 

enquanto sujeito de direitos, e a articulação de suas experiências vividas, envolvendo 

as diferentes linguagens e visando a não fragmentação do conhecimento, é destacado 

em seu artigo 3º, acima citado. Contudo, aparece como fundamental no Currículo 

Integrador para a construção da identidade de cada um, considerando a importância 

em se ter um olhar atento sob a singularidade e a multiplicidade das diferentes 

infâncias que existem.  
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 Ambos trazem a criança como sujeito de direitos e como sujeito histórico, que 

faz parte de uma vida social. Além disso, coloca a criança no centro do planejamento 

curricular, conforme aparece no artigo 4º das DCNEIs. Trazem também a criança 

como sujeito produtor de cultura, afastando-se da ideia de serem apenas 

consumidores de cultura. 

 O eixo norteador da construção de um currículo integrador, que é a brincadeira 

e as interações, aparece no artigo 9º das DCNEIs, na qual destaca que as práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular devem ter como eixo as interações 

e as brincadeiras, envolvendo situações de aprendizagem a fim de promover o acesso 

da criança e do bebê às diferentes linguagens, gêneros textuais, culturas, recursos 

tecnológicos e midiáticos, além da movimentação ampla da criança pelos diferentes 

espaços da escola, pensados com e para ela.  

 Sobre a importância das brincadeiras na construção da identidade dos bebês e 

crianças, destacamos o que traz a professora Neide Noffs por meio de um importante 

estudo sobre o espaço da brinquedoteca, como um espaço significativo na construção 

de novas experiências:  

 

O ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia mensagens e, 
os que aprendem, respondem a ela. A influência do meio através da interação 
possibilitada por seus elementos é contínua e penetrante. As crianças ou 
usuários dos espaços são os verdadeiros protagonistas da sua 
aprendizagem, na vivência ativa com outras pessoas e objetos, o que 
possibilita descobertas pessoais num espaço onde será realizado um 
trabalho individualmente ou em pequenos grupos. Aí serão colocados 
materiais diversificados, que traduzirão a visão da criança, do mundo e das 
ideias de educação que se pretende desenvolver. (NOFFS, 2001,p.158-159) 

 

 Os princípios para a construção de uma proposta pedagógica de educação 

significativa, que aparecem nas DCNEIs, também permeiam os princípios para a 

construção de uma proposta pedagógica integradora. Alguns desses princípios são: 

cuidar e educar junto com a família; gestão democrática da educação, onde 

participação, escuta e o diálogo de todos os seus atores são fundamentais neste 

processo, a integralidade do ser humano no processo do cuidar e educar, a 

sustentabilidade do planeta, o acesso dos bebês e crianças à ludicidade durante seu 

percurso na escola e experiências educativas que rompam com relações excludentes, 

no que tange as relações étnico-raciais, de gênero, linguística, regional, religiosa e 

etária,  conforme são apresentadas nos documentos.  
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É importante a valorização da diversidade da cultura das diferentes crianças e 

de suas famílias de modo a se pensar no seu processo de acolhimento e nas 

diferentes transições que ocorrem durante seu percurso na educação infantil, 

começando por aquela realizada da família para a escola e chegando na sua transição 

da educação infantil para o ensino fundamental. 

Ambos os documentos trazem a relevância em se pensar procedimentos para 

o acompanhamento do trabalho pedagógico e o acompanhamento do 

desenvolvimento da criança, dando ênfase ao desenvolvimento de múltiplos registros, 

construídos tanto pelo professor quanto pelas crianças, que podem ser 

materializados, através de relatórios, fotografias, desenhos, gravações, maquetes,  

construção de textos tendo o professor como escriba, entre outros. Esses registros 

podem, inclusive, compor a memória da turma e servir para uma reflexão e 

intervenção no trabalho desenvolvido junto com a turma, onde o professor deve estar 

aberto para trabalhar com o imprevisto, flexibilizando o currículo e tendo como 

princípios o protagonismo e a autoria dos bebês e crianças.  

É importante ressaltarmos aqui que o imprevisto, pode surgir a partir de uma 

curiosidade, necessidade da turma, e para isso o professor pode utilizar os seus 

conhecimentos prévios para conduzir o que surge como imprevisto, como fonte de 

novas aprendizagens e para embasar o replanejamento da sua ação pedagógica. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais trazem a flexibilidade do planejamento 

curricular como caminho importante a ser considerado no processo educativo 

emancipatório, podendo ser estruturado em eixos, módulos ou campos de 

experiência, assunto este que retomamos mais adiante ao analisarmos a articulação 

entre a Base Nacional Comum Curricular Educação Infantil (BNCCEI) e o Currículo 

Integrador da Infância Paulistana.  

Seguimos agora para o próximo capítulo onde vamos discorrer sobre como o 

CEI e a Emei se encontram organizados hoje. 
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3. A ORGANIZAÇÃO ATUAL DOS CEIS E DAS EMEIS NA CIDADE 

DE SÃO PAULO  

 

 

... E eu fico com a pureza da resposta das crianças, e a vida, é bonita, e é 
bonita...1 

Gonzaguinha 
 

3.1. Uma reflexão sobre a importância de se assumir que o cuidar e o 

educar devem caminhar como ações indissociáveis 

 

O recorte do trecho da música do Gonzaguinha, acima citado, nos leva a pensar 

que as crianças são o que são, seres autênticos dentro da sua inteireza. A criança, 

por si só, não se divide em corpo e mente, nem em razão e emoção, já que essa é 

uma visão do adulto que necessita ser desconstruída e que está associada também à 

fragmentação do conhecimento por meio das disciplinas.  

Sobre isso, o filósofo e antropólogo francês, nascido em 1921, Edgar Morin, 

destaca que, embora houve um grande avanço das ciências e da tecnologia nos 

últimos anos, os saberes ainda continuam sendo construídos de maneira 

compartimentada: 

 

Efetuaram-se progressos gigantescos nos conhecimentos no âmbito das 
especializações disciplinares, durante o século XX, porém estes progressos 
estão dispersos, desunidos, devido justamente à especialização, que muitas 
vezes, fragmenta os contextos, a globalidade e as complexidades. Por isso, 
enormes obstáculos somam-se para impedir o exercício do conhecimento 
pertinente no próprio seio de nossos sistemas de ensino. (MORIN, 2011,p.37) 

     

A educação infantil muito tem avançado nos últimos anos em relação a se 

pensar a infância a partir de uma pedagogia da infância, onde a inteireza e a 

integralidade dos bebês e das crianças devem ser considerados no processo da 

construção do conhecimento, mas já houve um tempo em que o cuidar e o educar dos 

bebês e das crianças eram visto de forma dissociada.  

Hoje, os próprios documentos legais, como as DCNEIs e a BNCCEI nos 

revelam que o cuidar e o educar devem caminhar de maneira indissociável. O cuidar 

vai para além dos cuidados físicos (banho, troca e alimentação), passando a ter um 

 
1 Música: O que é, o que é. 
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olhar sobre o bem-estar emocional dos bebês e crianças, estando intimamente ligado 

ao educar.  

Nos momentos de troca, de banho e de alimentação, a interação com o adulto 

é fundamental para que bebês e crianças adquiram confiança nessa relação. Essa 

confiança está intimamente relacionada ao amadurecimento emocional da criança, a 

partir de vivências de experiências significativas que vão sendo estabelecidas com os 

adultos e com as crianças e bebês. 

Analisando o documento Currículo Integrador da Infância Paulistana, que visa 

a transição do CEI para a Emei, de maneira não fragmentada, identificamos através 

do levantamento de dados que, na cidade de São Paulo, os CEIs passam a integrar o 

sistema educacional municipal a partir de 2001. É o decreto municipal nº 41.588, de 

28 de dezembro de 2001, que apresenta em sua redação a transferência dos centros 

de educação infantil da rede direta da Secretaria de Assistência Social (SAS) para a 

Secretaria Municipal de Educação (SME). As DCNEIs (BRASIL, 2013) trazem em seu 

texto a importância de uma ação pedagógica na infância onde o cuidar e o educar 

caminhem de forma indissociável, como vimos no capítulo anterior desta pesquisa. 

É a partir desse contexto que seguimos para uma breve análise de como o CEI 

e a Emei se encontram organizados hoje na cidade de São Paulo, e de como está 

sendo construída uma pedagogia da infância, onde o cuidar e o educar caminham de 

forma indissociável. 

 

3.2. Iniciando o diálogo entre CEIs e Emeis a partir de suas 

especificidades e semelhanças na cidade de São Paulo 

 

A cidade de São Paulo conta hoje com aproximadamente 357 CEIs da rede 

direta e 2094 CEIS da rede parceira que atendem bebês e crianças de 0 a 3 anos, 

totalizando aproximadamente um atendimento de 2.451 CEIs na cidade de São Paulo. 

Entende-se por rede parceira, os CEIs administrados por uma entidade mantenedora 

que administra o CEI através de um repasse de verba efetuado pela prefeitura de São 

Paulo. Seus funcionários, portanto, são contratados pela entidade mantenedora que 

administra o CEI.   
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Já os CEIs da rede direta, são CEIs que têm uma boa parte de seus 

funcionários como servidores públicos municipais, que entraram na rede municipal de 

educação de São Paulo através de concurso público. 

É somente a partir do decreto municipal nº 41.588 que os CEIs passam a fazer 

parte da SME-SP. Tanto a administração direta quanto a indireta fazem parte da rede 

municipal de educação infantil da cidade de São Paulo e, portanto, seguem as 

diretrizes municipais da SME-SP, que são norteados por diretrizes da esfera federal.  

Todos os professores, tanto dos CEIs parceiros quanto dos diretos devem ter 

habilitação para ministrar aula na educação infantil, conforme consta na portaria nº 

3581/2018. Os CEIs devem garantir cinco refeições diárias para os bebês e crianças, 

tendo acompanhamento de nutricionistas e da supervisão escolar nas unidades.  

De acordo com a portaria SME nº 4548, de 19 de maio de 2017, os CEIs 

parceiros também devem garantir 100% de gratuidade no atendimento e devem seguir 

também os padrões básicos de qualidade na educação infantil, que está em 

consonância com os do Ministério da Educação (MEC).  

Eles também devem garantir um atendimento diário de 10h aos bebês e 

crianças, sendo que esse período pode ser flexibilizado para o atendimento parcial de 

5h diárias, conforme  a instrução normativa SME nº 22, de 11 de dezembro de 2018, 

em seu artigo 12º, de acordo com a necessidade dos pais/responsáveis, mediante 

solicitação dos mesmos e  análise e parecer da supervisão escolar.  

É importante destacarmos que a universalização do atendimento às crianças 

de 0 a 3 anos ainda é, no Brasil, uma política pública que precisa ser alcançada. 

Segundo o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela lei nº 13.005/14, após 

muitas conferências e discussões nacionais, vinte metas sobre a educação nacional 

precisam ser alcançadas. Em sua meta 1, traz em seu texto a seguinte redação:  

 

META 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré escola para 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches de forma a atender no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 
(BRASIL, 2014) 

 

A vigência do PNE é de dez anos, contados a partir de sua aprovação em 2014, 

portanto, sua vigência vai até ano de 2024. Embora esta pesquisa tenha como recorte 

um estudo sobre a situação das CEIs e das Emeis na cidade de São Paulo, não 

podemos deixar de destacar que a universalização do atendimento em creches a 
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crianças de 0 a 3 anos de idade ainda é um grande desafio na luta para garantir a 

oferta ao atendimento dessa faixa etária. 

Como uma das estratégias apresentadas na meta 1 do PNE, o documento 

apresenta em sua estratégia 1.8, a seguinte redação: “Promover a formação inicial e 

continuada dos(as) profissionais da educação infantil, garantindo, progressivamente, 

o atendimento por profissionais com formação superior” (BRASIL, 2014).  

Promover a formação permanente dos profissionais da educação infantil no 

Brasil ainda é um desafio enfrentado por muitas redes de ensino. No que se refere à 

formação continuada dos educadores dos CEIs da rede municipal da cidade São 

Paulo, precisamos avançar na questão do tempo destinado a formação continuada 

dos professores na rede parceira, pois os professores dos CEIs da rede direta tem 

dentro de sua jornada de trabalho um espaço semanal destinado à formação 

continuada, enquanto na rede parceira, o professor não tem espaço de formação 

continuada semanal dentro de sua jornada de trabalho. 

Já as Emeis apresentam uma organização diferenciada dos CEIs, que já 

começa pela própria faixa etária atendida. A cidade de São Paulo conta hoje com 

aproximadamente 556 Emeis, que atendem crianças de 4 a 5 anos de idade. A partir 

dos 6 anos, contudo, são matriculadas no ensino fundamental, de acordo com a 

resolução CNE/CEB nº 2, de 9 de outubro de 2018. A data de 31 de março organiza 

tanto essa transição da educação infantil para o ensino fundamental como as 

matrículas de crianças nos CEIs, pois normatiza que estas, ao completarem 4 anos 

de idade, após a data de 31 de março, continuem no CEI, sendo matriculadas na Emei 

no ano subsequente.  

As Emeis funcionam em prédios próprios da prefeitura, com boa parte de seus 

professores como servidores públicos da SME e com uma pequena parcela de 

contratados em caráter temporário. Seus gestores (diretor de escolar, assistente de 

diretor de escola e coordenador pedagógico) são todos funcionários públicos e os 

funcionários que trabalham na área da limpeza e na cozinha são terceirizados.  

Tanto as Emeis quanto os CEIs da rede direta possuem também um quadro de 

funcionários de apoio a fim de auxiliar na organização escolar, que são agentes 

escolares e auxiliares técnicos da educação. 

A maioria das Emeis da SME estão organizadas hoje em dois turnos de 

funcionando, sendo um das 7h00 às 13h00 e o outro das 13h00 às 19h00, garantindo 

nessa situação um atendimento diário à criança de 6h. Algumas Emeis, na cidade de 
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São Paulo, funcionam com a proposta de educação em tempo integral, cuja jornada 

diária é de no mínimo de 7h.  

As Emeis, assim como os CEIs, devem seguir também os padrões básicos 

municipais de qualidade da educação infantil, em consonância com os padrões do 

MEC.  

Diferentemente do CEI, o ensino na Emei é de caráter obrigatório: “controle de 

frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 

60% (sessenta por cento) do total de horas” (BRASIL, 1996). 

Na rede municipal direta de ensino de São Paulo, existem hoje três jornadas 

de trabalho de professores que atuam nas Emeis e nas Emefs, JB (Jornada Básica), 

JBD (Jornada Básica do Professor), JEIF (Jornada Especial Integral de Formação), 

sendo que somente duas fazem parte hoje da opção da jornada do professor, pois a 

JB, é uma opção de jornada antiga da rede, onde temos hoje poucos professores com 

esta jornada.  

O professor que optou pela JB tem uma jornada de trabalho semanal de 18h 

com os alunos e mais 2h de planejamento pedagógico. Na JBD, o professor ganha 

por 30h aulas de trabalho, sendo 25h com alunos, 3h de planejamento a serem 

cumpridos na unidade escolar e mais 2h de planejamento em local de livre escolha. 

Já na JEIF, o professor ganha por uma jornada semanal de 40h aulas de trabalho, 

sendo 25h com alunos, 3h de planejamento a serem cumpridos na unidade escolar, 

4h de planejamento em local de livre escolha e mais 8h destinadas a sua formação 

na unidade.  

Essa formação é coordenada pelo coordenador pedagógico, e o grupo deve 

construir um Projeto Especial de Ação (PEA) para ser tema de estudo para aquele 

ano, partindo de uma necessidade da unidade, levantada pelo grupo. Ao final do ano 

letivo, se o professor tiver uma frequência igual ou superior a 85% no PEA, ele recebe 

um certificado que vale dois pontos, conforme portaria nº 901, de 25 de janeiro de 

2014, para sua evolução profissional. Esse projeto deve ter no mínimo 144h aulas 

anuais. 

O professor do CEI direto não faz opção de jornada. Ele ganha por uma jornada 

de 35h, sendo 30h relógio com os alunos, 3h destinadas à formação do professor na 

unidade, onde eles também desenvolvem um PEA, sendo coordenados pelo 

coordenador pedagógico. Caso também obtenham uma frequência igual ou superior 

a 85%, também têm direito à certificação. Além disso, 2h relógio para planejamento 
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do professor pode ser cumprido em local de livre escolha. O PEA deve ter no mínimo 

108h aulas anuais.  

 

3.3. Organização da educação infantil segundo a Lei de Diretrizes e Base 

da Educação Nacional (LDB 9394/96)  

 

A LDB 9394/96, consolidada no ano de 1996, apresenta na sessão II, em seu 

artigo 29: 

 

A educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. (BRASIL, 1996) 

 

A LDB 9394/96, portanto, em seu artigo 29 da sessão II, deixa claro que a 

finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos.  

Ao analisarmos o texto da lei, percebemos como o Currículo Integrador está 

em consonância com ela, quando deixa claro, como finalidade da educação infantil, o 

desenvolvimento integral da criança. Esse desenvolvimento perpassa por uma visão 

da construção do conhecimento de forma não fragmentada, cujas experiências vividas 

pelos bebês e crianças devem ser significativas de modo a instigá-los em suas 

curiosidades, levando-se em conta a diversidade humana, contribuindo dessa forma 

para o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, a partir das diferentes 

linguagens, como destaca o Currículo Integrador: 

 

As infâncias são singulares e múltiplas, pois existem várias formas de ser 
criança. Por isso, o trabalho pedagógico na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, organiza espaços, tempos e vivências para as diferentes 
manifestações expressivas das crianças, como linguagens que anunciam 
suas experiências culturais. (SÃO PAULO, 2015, p.20) 

 

 A educação integral do bebê e da criança, um dos princípios do currículo 

integrador, parte de um processo de escuta constante cujo educador media o 

processo de construção do conhecimento dos bebês e das crianças, articulando e 

apoiando suas descobertas. Além disso, é fundamental que o educador seja sensível 

para compreender a diversidade humana e entender que não há um único caminho a 
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ser trilhado no processo da construção do conhecimento, mas a multiplicidade de 

caminhos para a busca do desenvolvimento integral do ser humano.  

 Sobre como a educação infantil deve ser organizada, a LDB 9394/96 traz em 

seu artigo 31: 

 

ART. 31 I - Avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental. II - Carga horária mínima anual de 800 
(oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de 
trabalho educacional; III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) 
horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada 
integral;  IV - Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; 
V - Expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. (BRASIL, 1996) 

 

 Nessa legislação, fica evidente a preocupação em se acompanhar o 

desenvolvimento das crianças por meio de registos e de um processo de observação 

e de escuta constante. No item V do mesmo artigo, a LDB organiza a educação infantil 

de modo a expedir documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, amarrando o item I desse artigo com o 

que traz o texto do item V. Mas, qual a importância em se construir uma documentação 

que retrate o processo de desenvolvimento e aprendizagem de bebês e crianças? 

Discorremos sobre esse assunto a seguir, onde abordamos a escuta, a documentação 

pedagógica e as culturas infantis a partir da pedagogia da infância. 

 

3.4. A organização dos CEIs e das Emeis a partir do princípio de uma 

pedagogia da infância: a importância da escuta 

 

Pensar em bebês e crianças como indivíduos que constroem seu conhecimento 

por intermédio da sua interação com o meio no qual vivem é considerá-los sujeitos 

potentes, capazes e competentes para se apropriarem da cultura na qual estão 

inseridos e construírem novas possibilidades.  

Ao considerarmos o contexto socio histórico dos bebês e crianças, estamos 

considerando-os como sujeitos de direitos que necessitam ter seus interesses e 

sentimentos considerados e respeitados. Isso só pode ser alcançado a partir de um 

constante, atento e sensível movimento de escuta de seus anseios e de suas 

interações.   
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Segundo Cruz (2008), “No Brasil, esse movimento iniciou-se lentamente, sendo 

difícil identificar pesquisas focadas na escuta de crianças antes dos anos 90 do século 

XX”. A importância desse processo de escuta da criança, como vimos anteriormente, 

já foi abordada por alguns pedagogos durante o século XX como Dewey e Malaguzzi. 

Contudo, para Cruz, “ser ouvida acerca de temas que lhe dizem respeito é um direito 

das crianças (não uma concessão que lhe fazemos) e isso pode ajudar os adultos a 

tomarem melhores decisões” (CRUZ,2008,p.79). 

Ao analisarmos o documento o Currículo Integrador da Infância Paulistana 

(SÃO PAULO, 2015), constatamos que ele traz a importância da elaboração de um 

currículo pautado nas competências socioemocionais quando aponta a necessidade 

da organização de vivências que contemplem a importância das brincadeiras e das 

interações, de modo a corroborar com as culturas infantis.  

A Base Nacional Comum Curricular Educação Infantil (BNCCEI), também, 

aborda a importância de um currículo pautado nas competências socioemocionais 

quando traz os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil 

como: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer.  

Essa abordagem também pode ser encontrada no Currículo da Cidade 

Educação Infantil (BRASIL, 2017), que está pautado nos princípios do Currículo 

Integrador da Infância e que também dialoga com a BNCCEI. Portanto, ao nos 

debruçarmos sobre a atual organização dos CEIs e das Emeis na cidade de São 

Paulo, constatamos que esses dois espaços estão construindo seus currículos 

embasados em importantes documentos que trazem a discussão as relações 

socioemocional, que considera a criança como sujeito de direitos e construtores de 

cultura e que trazem como eixo estruturante da construção de um currículo as 

brincadeiras e as interações, tendo como mola propulsora a escuta atenta destas 

interações.  

No que se refere à escuta atenta, esta envolve as relações socioafetivas que 

vão sendo construídas entre bebês, crianças e adultos no dia a dia tanto nos CEIs 

quanto nas Emeis. Essas relações socioafetivas, no desenvolvimento dos bebês e 

crianças, foram muito estudadas por um relevante estudioso da educação infantil, 

Henri Wallon.  

Nascido em 1879, na França, Wallon trouxe grandes contribuições, no início do 

século XX, sobre o desenvolvimento da criança e das relações socioafetivas na 
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construção do conhecimento, trazendo a afetividade como mola propulsora para o 

desenvolvimento infantil.  

Wallon (1998) destaca que:  

 

As influências afetivas que rodeiam a criança desde o berço não podem 
deixar de exercer uma ação determinante na sua evolução mental. Não 
porque criem inteiramente as suas atitudes e as suas maneiras de se sentir 
mas, pelo contrário precisamente porque se dirigem, à medida que eles vão 
despertando, aos automatismos que o desenvolvimento espontâneo das 
estruturas nervosas mantém impotência e, por seu intermédio as reações de 
ordem íntima e fundamental. 

 

 Para Wallon, as influências afetivas são determinantes na construção do 

conhecimento. Portanto, o estabelecimento de vínculos de confiança entre bebês, 

crianças e adultos são fundamentais. 

 

Entre as atitudes emocionais dos sujeitos que se encontram no mesmo 
campo de percepção e de ação, institui-se muito primitivamente uma espécie 
de consonância, de acordo ou de oposição. O contacto estabelece-se pelo 
mimetismo ou contraste afetivos. É por essa via que se instaura uma primeira 
forma concreta e pragmática de compreensão, ou melhor de partipacionismo 
mútuo. O contágio das emoções é um facto comprovado frequentemente. 
Depende do poder expressivo delas, no qual se basearam as primeiras 
cooperações de tipo gregário, e que incessantes permutas e, sem dúvida, 
ritos coletivos transformaram de meios naturais em mímica mais ou menos 
convencional. (Ibid.) 

 

 Wallon destacava que o contato estabelecido entre bebês, crianças e adultos é 

a primeira forma de participação mútua que, dependendo de como é estabelecido, 

pode levar a situações de consonância entre eles, de acordo ou de oposição. Portanto 

é fundamental o educador ter um olhar atento na busca por estabelecer vínculos de 

confiança a fim de criar caminhos para que bebês e crianças venham a se sentir 

acolhidos.  

 No caso dos bebês, por exemplo, conversas nos momentos de banho e de 

troca, antecipar o que deve acontecer nos próximos momentos através do diálogo, 

escutar as expressões reveladas, seja através de um choro, de um sorriso, ou do seu 

silêncio, olhar nos olhos das crianças, tocar sua pele como forma de carinho são ações 

fundamentais no estabelecimento de vínculos de confiança entre bebês e adultos. 

 Mas como fazer a escuta atenta dos bebês? Segundo a estudiosa brasileira na 

área de psicologia da educação, Heloysa Dantas, que traz importantes contribuições 

ao estudar Henri Wallon, a afetividade está diretamente relacionada à emoção. 



59 
 

Heloysa Dantas, ao estudar a psicogenética de Wallon, destaca que, para o autor, a 

mediação social está na base do desenvolvimento humano: 

 

Assim, em poucas semanas, em função das respostas do meio humano, os 
movimentos impulsivos se tornam movimentos expressivos: a partir daí, até 
o final do primeiro ano, o principal tipo de relação que o bebê manterá com o 
ambiente será de natureza afetiva: é o período emocional, fase mais arcaica 
da vida humana. (in DANTAS; LA TAILLE; OLIVEIRA, 2016,p.92) 

 

 Bebês nos dão pistas a todo momento de suas necessidades. A escuta atenta 

dos seus interesses e necessidades pode se basear, portanto, em uma relação 

intensa de interação e afetividade, onde suas expressões, seu choro, sua alegria são 

o passaporte para o educador estabelecer uma comunicação baseada em uma 

relação de confiança e afetividade, aproximando-os e conectando-os.  

 Propiciar um ambiente desafiador e estimulante, que venha contribuir para que 

possam desenvolver suas potencialidades, é fundamental no processo de 

desenvolvimento de sua inteligência, segundo Wallon. Nesse sentido a pedagogia da 

infância destaca como fundamental para o processo da construção do conhecimento 

se pensar em uma pedagogia que estabeleça um constante diálogo entre as culturas 

infantis e as culturas da infância.  

 A importância portanto da escuta que nos é apresentada no Currículo 

Integrador da Infância Paulistana, como fundamental para o processo  da construção 

do conhecimento de bebês e crianças, é um caminho que o documento nos apresenta 

como essencial durante o percurso desses bebês e crianças e consequentemente no 

processo das diferentes transições que acontecem durante o percurso vivido por eles, 

pois é através da escuta que ganham voz e têm seus interesses considerados, abrindo 

caminho para a vivência de contextos significativos para eles.  

 Segundo Paulo Freire (2015): 

 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de 
cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 
permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, 
ao gesto do outro, às diferenças do outro.  

 

A disponibilidade do professor à escuta atenta do que bebês e crianças nos 

revelam, é essencial no processo de elaboração de conhecimento sobre o outro. A 

escuta das falas, choros, interesses e expressões são fundamentais também no 

processo da construção da documentação pedagógica como um instrumento que 
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contribui para fortalecer as identidades das crianças, assunto sobre o qual 

discorremos a seguir.  

 

3.5. A importância da documentação pedagógica no processo de 

construção da identidade dos bebês e das crianças 

 

Não podemos falar em documentação pedagógica sem falarmos da 

importância que a escuta assume nesse processo de registro do desenvolvimento dos 

bebês e das crianças. Segundo o Currículo da Cidade Educação Infantil (BRASIL, 

2019): “A documentação nos diz algo sobre como construímos a imagem de crianças, 

assim como de nós mesmas(os) como professores (as)”.  

Portanto, observação e escuta na elaboração da documentação pedagógica 

são indissociáveis. O papel do professor também é fundamental, pois a documentação 

pedagógica deve permear um caminho de cumplicidade, construída em parceria – 

professor e criança.  

Essa construção coletiva revela muito sobre a gestão pedagógica do professor, 

pois quando as crianças ganham voz no processo da construção da documentação 

pedagógica sobre seu percurso vivido, revela-se aí uma gestão pedagógica 

democrática, fortalecendo os vínculos. 

No livro A escola Vista pelas crianças, de Julia Oliveira Formosinho e Ana 

Azevedo, traz uma interessante pesquisa sobre o que as crianças revelam em relação 

à criação do portfólio e de como é importante a sua participação:  

 

As respostas as perguntas – O que é um portfólio? – revelam que as crianças 
perspectivam o seu portfólio de avaliação como instrumento que conta a 
história de aprendizagem do seu autor ao longo do tempo. As crianças 
constatam que sua história de aprendizagem é narrada através da 
documentação múltipla das suas experiências de aprendizagem – os seus 
trabalhos (pinturas, desenhos, colagens, amostra de escrita), as imagens 
fotográficas que retratam as suas ações e interações e o seu envolvimento 
em atividades cotidianas significativas (as suas interações nas áreas da sala 
e no exterior, as atividades desenvolvidas entorno dos projetos) e a escrita 
dos adultos significativos (a educadora e os pais) que colaboram nesse 
processo. (AZEVEDO; FORMOSINHO, 2008, p. 121) 

 

Ao olhar das crianças, o portfólio aqui é revelado como um instrumento que 

conta a sua história, pois nele estão contidas as suas mais diversas formas de 
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expressão, sejam impressões, pinturas, desenhos, colagens, dentre outras; todas elas 

constituem a sua história. Essas expressões compõem a sua memória.  

Nesse sentido, a documentação pedagógica se revela como fundamental no 

processo de construção da identidade das crianças, pois elas trazem as marcas do 

seu percurso vivido, como nos revelam as autoras (ibid.): “Registrar é deixar marcas, 

marcas que retratam uma história”.  

Existe algo que é fundamental nos registros da documentação pedagógica, que 

é o desenvolvimento de uma cultura pedagógica de valorização dos registros, fazendo 

uso constante deles, pois é só através da volta aos registros, que o processo de 

reflexão sobre as interações das crianças com o mundo e consequentemente sobre 

suas criações acontece.  

Sobre imaginação e criação na infância, o estudioso Vygotsky, nascido, em 

1896, na Bielorrússia, realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da 

aprendizagem e nos revela que uma “das questões mais importantes da pedagogia e 

da psicologia infantil é a da criação na infância, do desenvolvimento e do significado 

do trabalho da criação para o desenvolvimento geral e amadurecimento da criança” 

(VYGOTSKY, 2018, p. 20). 

O olhar para esses registros é fundamental, portanto, tanto para a criança 

quanto para o professor. Para a criança, permite rememorar sua trajetória de vida, 

ajudando-a a perceber suas criações e, assim, contribuindo para o seu 

desenvolvimento geral e na construção de sua identidade, como destaca Vygotsky.  

Para o professor, olhar para esses registros, além de ajudá-lo a compreender 

o processo de desenvolvimento de seus alunos, pressupõe um caminho para a 

reflexão sobre o seu trabalho pedagógico e para o replanejamento. Segundo a 

estudiosa na área da educação Mere Abramowicz (2006,p.138), “A reflexão (do latim 

refletere) propõe voltar atrás para examinar melhor, para ver e rever a realidade de 

forma atenta, compreensiva e abrangente”. 

De acordo com o Currículo da Cidade Educação Infantil, que tem seus 

princípios pautados no Currículo Integrador, “Os registros do que fazem bebês, 

crianças e adultos em interação, são fundamentais para a concretização de um 

currículo integrador em ação, construído a partir das ações e das práticas vivenciadas 

cotidianamente” (BRASIL, 2019,p.149). Os registros construídos, portanto, compõem 

a história da turma e ao mesmo tempo de cada um.  
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A interação entre bebês, crianças e adultos se revela fundamental e a 

integração dos diferentes saberes que as crianças manifestam só é possível a partir 

de um intenso trabalho de observação, escuta e registro dessas manifestações, as 

quais revelam uma pedagogia participativa, onde o currículo é coconstruído 

coletivamente, considerando os interesses de todos.   

Sobre pedagogia participativa e o papel da documentação pedagógica 

enquanto instrumento que revela as aprendizagens dos bebês e das crianças, Julia 

Formosinho, estudiosa da pedagogia da infância, destaca: 

 

A primeira seção está centrada na identificação do ethos das pedagogias 
participativas e a sua implicação nos novos papéis e nas relações entre as 
crianças e os educadores. Esses novos papéis e relações, não anulam as 
vozes dos educadores e sua intencionalidade educativa, mas tornam o ensino 
uma atividade muito mais interessante e complexa, uma vez que o fluir do 
processo educativo se torna menos previsível e mais participativo. 
Considerando que a documentação pedagógica revela a aprendizagem das 
crianças em um contexto pedagógico específico, ela está situada no centro 
dos processos de aprendizagem-ensino desenvolvidos no cotidiano 
educativo. (FORMOSINHO, 2019,p.111) 

 

Os novos papéis assumidos entre as crianças e os educadores, na perspectiva 

de uma pedagogia participativa, só se constrói a partir de uma relação de confiança 

estabelecida entre eles. Essa relação de confiança é fundamental também no 

processo de construção da identidade das crianças e dos bebês. Nessa perspectiva 

de uma pedagogia participativa, bebês e crianças ganham voz dentro do contexto 

pedagógico, o que fortalece também a construção de sua identidade. Como destaca 

o Currículo da Cidade Educação Infantil: “Assim, a documentação pedagógica mostra 

as experiências vividas, a intenção das propostas e o percurso das aprendizagens e 

do desenvolvimento de bebês e crianças na E.I e no E.F” (BRASIL, 2019, p.148).  

A relação de confiança se estabelece dentro de um contexto pedagógico 

específico, onde corrobora intensamente na interação dos bebês e crianças com o 

meio e consequentemente nas suas criações, pois a confiança entre bebês, crianças 

e professor trazem um sentimento de pertencimento ao grupo, o que fortalece a sua 

participação. Em As Cem Linguagens da Criança, os autores destacam as principais 

ideias dos educadores de Reggio Emilia sobre o processo de documentação 

pedagógica: 

 

(...) os educadores perceberam que documentar sistematicamente o 
processo e os resultados de seu trabalho com as crianças serviria 
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sistematicamente a três funções cruciais: oferecer as crianças uma “memória” 
concreta e visível do que disseram e fizeram, a fim de servir como um ponto 
de partida para os próximos passos da aprendizagem; oferecer aos 
educadores uma ferramenta para pesquisas e uma chave para melhoria e 
renovação contínuas; e oferecer aos pais e ao público informações 
detalhadas sobre o que ocorre nas escolas, como um meio de obter suas 
reações e apoio. (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016,p.27)  

 

A experiência educativa, em Reggio Emilia, nos revela a importância em 

sistematizar o registro do processo de desenvolvimento das crianças. O registro dessa 

documentação, além de oferecer às crianças uma memória do percurso do seu 

desenvolvimento, oportuniza um material para o educador revisitar sua prática 

pedagógica e também oferece aos pais uma oportunidade em se conhecer o dia a dia 

na escola.  

Uma boa oportunidade de compartilhar com os pais como se desenvolveu o 

percurso da criança na escola naquele dia é fazer um varal do lado externo da sala 

de aula das produções construídas pelas crianças, onde estas são compartilhadas 

com os responsáveis pela criança no momento de ir embora para casa, quando seus 

responsáveis vêm buscá-las. 

Não podemos esquecer que temos hoje, na cidade de São Paulo, alunos que 

vão embora para casa através do transporte escolar.  

A construção de sites da escola onde podem ser postadas pelos professores 

da turma ou pela gestão escolar fotos contextualizadas sobre o percurso vivido na 

unidade escolar pelos bebês e crianças é uma sugestão para que os responsáveis 

dos mesmos possam ter acesso a tal percurso.  

Para a postagem de imagens das crianças no site da escola retratando o 

cotidiano escolar, é fundamental que os responsáveis tenham assinado a autorização 

do uso de imagem da criança. É fundamental que a escola desenvolva um trabalho 

coletivo cuja documentação pedagógica possa ser amplamente discutida e 

ressignificada, de modo a garantir e fomentar momentos de estudo, leitura e 

intervenções sobre a documentação pedagógica produzida. 

A documentação pedagógica é construída, como já vimos, tanto pelo professor 

como pela criança. As marcas deixadas pelas produções infantis compõem a 

documentação pedagógica e, ao mesmo tempo, serve de material para o professor 

sistematizar a documentação pedagógica sobre o processo de desenvolvimento da 

criança e do bebê.  
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A documentação pedagógica, ao oferecer uma memória do que as crianças 

fizeram ou disseram, fortalece o sentimento de confiança em si, no grupo e no 

professor, levando a um sentimento de pertencimento, como já evidenciamos nesta 

pesquisa. Esse sentimento de pertencimento impulsiona a criança e o bebê ao 

protagonismo dentro do processo educativo. Sobre esse assunto discorremos a seguir 

no próximo subitem deste capítulo. 

 

3.6. Autoria e protagonismo como princípios de um currículo integrador 

 

 O Currículo Integrador da Infância Paulistana apresenta todos os envolvidos no 

processo educativo como protagonistas do processo da construção do conhecimento:  

 

Bebês, crianças e suas famílias, assim como educadoras e educadores são 
observadores, participantes e protagonistas em seu processo formativo e de 
suas produções individuais e coletivas. (BRASIL, 2015,p.29) 

 

Como já discorremos nesta pesquisa, o sentimento de confiança é fundamental 

para se estabelecer vínculos entre os diferentes atores no processo da construção do 

conhecimento. Os vínculos estabelecidos fortalecem a participação, a autoria e o 

protagonismo de cada um.  

À medida que a escola pensa no bebê e na criança desde o momento de sua 

chegada, acolhendo-os junto com suas famílias, ela vai estabelecendo vínculos de 

confiança fundamentais para que o sentimento de pertencimento e cumplicidade 

sejam fortalecidos. Essas relações constituídas através de vínculos de confiança são 

a mola propulsora para que cada um sinta confiança na sua participação enquanto 

sujeito ativo na construção do conhecimento.  

É importante ressaltarmos aqui que esse processo de acolhimento dos bebês, 

crianças e suas famílias não pode se limitar somente ao momento de sua chegada na 

escola, mas deve ser compreendido como uma ação que necessita ser pensada para 

além do momento dessa chegada, que deve ser pensada durante toda a trajetória dos 

bebês e crianças na escola.  

Em As Cem Linguagens da Criança, Lilian Katz destaca sobre a importância 

dos relacionamentos conterem interesses ou envolvimento mútuo em torno de algo: 
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Minha suposição subjacente é de que os indivíduos não podem apenas se 
relacionar uns com os outros: eles precisam se relacionar um com os outros 
acerca de algo. Em outras palavras, os relacionamentos precisam conter 
interesse ou envolvimento mútuo, cujos pretextos e textos proporcionem a 
interação adulto/criança. (KATZ, 2016,p.45) 

 

Essa relação de envolvimento e de interesse mútuo é fundamental no processo 

de contribuir para que a participação de cada um aconteça de forma significativa, 

estimulando o protagonismo e a autoria de todos, sendo fundamental que bebês e 

crianças participem do planejamento dos percursos a serem vividos por eles.  

É através do exercício do protagonismo que abrimos caminho para o 

desenvolvimento da autoria, tanto do bebê e da criança, quanto do adulto. O 

estabelecimento dos vínculos de confiança desenvolvem um envolvimento mútuo, 

cujos interesses de cada um e de todos juntos precisam ser compartilhados. Diálogo 

e escuta nesse processo se tornam fundamentais, e a construção do conhecimento 

perpassa por um caminho de abertura ao outro e de abertura de si mesmo, como 

destaca Paulo Freire (2015):  

 

O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inauguram com seu gesto a 
relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 
inconclusão em perfeito movimento na história. 

 

Vínculos de confiança, sentimento de pertencimento, participação e situações 

instigadoras despertam a criação, o protagonismo e a autoria de cada um. O Currículo 

Integrador da Infância Paulistana considera bebês e crianças como seres potentes e 

ativos, construtores de culturas, cujos interesses devem ser considerados pelos 

adultos no processo da construção do conhecimento e na garantia do respeito a 

diversidade: 

 

 Uma relação de comunicação entre adultos e crianças, em que interesses e 
modos de ser e compreender o mundo por bebês e crianças sejam 
compreendidos e respeitados pelos adultos, as relações são cuidadosamente 
pensadas para superar a dominação etária, religiosa, étnica, de gênero, 
socioeconômica, ideológica e cultural. (BRASIL, 2015, p. 21) 

 

A garantia do respeito a diversidade é também essencial na garantia do exercício 

do protagonismo de cada um. Ao chegar nas escolas, bebês e crianças trazem 

consigo diferentes histórias de vida. Considerar essas diferentes realidades é valorizar 

o percurso vivido por cada um, fortalecendo sua confiança e participação, 
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independentemente da faixa etária a qual pertence, como nos traz Paulo Freire (2015): 

“Não Importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a educadora. O nosso 

trabalho é com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente processo 

de busca”. 

Portanto, CEIs e Emeis encontram-se organizados hoje sob o princípio de uma 

pedagogia da infância que considera a escuta e a construção da documentação 

pedagógica fundamentais para o resgate do percurso vivido, revelando a autoria dos 

seus diferentes atores. A escuta envolve a comunicação entre adultos e crianças que 

se estabelece a partir de vínculos de confiança que vão sendo construídos.  

As interações que vão se estabelecendo  durante o percurso vivido  envolve as 

relações que se constituem entre bebês/crianças; criança/criança; criança/adulto; 

adulto/adulto.   

O mais importante é a escola ser considerada enquanto ambiente de 

aprendizagens nos diferentes contextos construídos, tornando-se fundamental que o 

educador entenda que a participação dos bebês e crianças na construção desses 

diferentes contextos educativos é essencial no processo de construção da identidade 

dos envolvidos, onde eles possam se sentir acolhidos para exercer seu protagonismo 

e desenvolver sua autoria.  

No próximo capítulo, explanamos diferentes concepções de currículo até 

chegarmos na concepção de um currículo integrador. Também fazemos uma análise 

sob em que pontos a BNCCEI e o Currículo Integrador da Infância Paulistana se 

distanciam e se aproximam ou não.  
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4. O DIÁLOGO ENTRE A BNCCEI E O CURRÍCULO INTEGRADOR 

DA INFÂNCIA PAULISTANA 

 

 

4.1. Desvelando o conceito do Currículo Integrador da Infância 

Paulistana 

 

Antes de iniciarmos uma análise sobre  em que pontos  a BNCCEI e o Currículo 

Integrador dialogam ou não, vamos delinear um caminho de estudos para evidenciar 

qual é a concepção de um currículo integrador que o documento Currículo Integrador 

da Infância Paulistana nos apresenta e buscarmos também analisar diferentes 

concepções de currículo, de forma a embasarmos nossa pesquisa. 

O documento, disponibilizado a rede municipal de ensino em 2015, apresenta 

as seguintes concepções sobre currículo integrador:  

 

A constituição de um currículo que trate de modo integrado bebês e crianças 
que ingressam na Educação Infantil e prosseguem seus estudos no Ensino 
Fundamental requer que educadoras e educadores compartilhem 
concepções e princípios sobre as diversas infâncias e seus direitos. (SÃO 
PAULO, 2015, p.8) 

 

Olhando para a citação acima descrita, percebemos que o currículo, ao assumir 

sua integralidade, traz como princípio um olhar para as crianças a partir de uma 

proposta pedagógica a ser elaborada de modo a integrar a educação infantil e o ensino 

fundamental, bem como considerar as diversas infâncias e os direitos dos bebês e 

das crianças.  

Portanto, não estamos falando aqui de uma proposta pronta, mas algo a ser 

construído com e para a infância, considerando bebês e crianças como pessoas de 

direitos, apontando caminhos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

integradoras, como a vivência de brincadeiras, o contato com a natureza, com a 

literatura, com crianças de idades diferentes, etc. 

A proposta ainda vislumbra espaços pensados e planejados de maneira a 

oportunizarem diferentes vivências a partir do contato com diversas materialidades, 

criando ambientes significativos para a exploração das crianças e o desenvolvimento 

de suas aprendizagens. 
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 Ainda, sobre o documento, é possível identificarmos seu caráter inovador, pois 

compartilha uma concepção de criança que compreende uma infância que vai de 0 a 

12 anos de idade, que difere de uma concepção de infância que ia de 0 a 6 anos. Ele 

vê a ampliação da faixa etária relevante para a compreensão da concepção de criança 

e de infância, como nos aponta o documento: “Um currículo Integrador da Infância que 

vai de 0 a 12 anos, é uma resposta inicial a esse novo cenário, onde o processo 

educativo adquire um novo sentido” (ibid.).  

Uma grande referência nos estudos da criança como sujeito histórico e social 

é o estudioso estadunidense Willian Arnold Corsaro, nascido, em 1948, em Indiana 

(EUA). Corsaro apresenta a criança como construtora de cultura.  

Em seu livro Sociologia da Infância, ele apresenta um estudo sobre as relações 

entre as crianças e uma concepção de infância que vai até os 12 anos por meio de 

uma perspectiva histórica e cultural: “Em primeiro lugar, as crianças são agentes 

sociais ativos e criativos, que produzem suas próprias culturas infantis, enquanto 

simultaneamente, contribuem para a produção das sociedades adultas” (CORSARO, 

2011,p.15). Ele dá enfoque, em sua pesquisa, aos aspectos históricos, demográficos 

e socioeconômicos da infância. 

O Currículo Integrador da Infância Paulistana traz esse olhar sobre uma 

infância que vai de 0 a 12 anos, partindo de uma visão sociológica sobre a concepção 

de criança. Nesse sentido, dialoga com as ideias defendidas por Corsaro, que 

apresenta a criança enquanto sujeito histórico e social. 

Além disso, o documento nos apresenta, bebês e crianças como pessoas 

históricas e sociais, capazes de construir culturas e que são consideradas na sua 

integralidade, onde corpo, mente e emoção caminham juntos na construção do 

conhecimento. Considerar a criança de 0 a 12 anos é um novo olhar sobre a 

concepção de criança, olhar este que o currículo integrador assume ao considerar a 

infância de 0 a 12 anos. 

Outro ponto relevante do documento diz respeito à proposta de um currículo 

que considere as vivências dos bebês e crianças como fundamentais no processo de 

pertencimento a esse currículo. Ou seja, um currículo coconstruído, onde todos os 

atores envolvidos sejam autores deste currículo.  

Um currículo que se propõe a pensar uma infância de 0 a 12 anos, onde o 

brincar assume papel fundamental nas construções das aprendizagens de modo a se 

buscar a integração entre educação infantil e o ensino fundamental e também nas 
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diferentes transições pelas quais a criança passa, sejam elas da família para o CEI, 

do CEI para a Emei, desta para o ensino fundamental e dentro do próprio percurso 

vivido em cada momento. Um currículo que dialogue com o ECA, de modo que bebês 

e crianças tenham seus direitos garantidos.  

Embora o documento analisado, denominado “O Currículo Integrador da 

Infância Paulistana”, utilize a palavra currículo, ele não é a organização de um 

currículo, mas se trata de uma proposta com princípios para a organização de ações 

docentes, a fim de oportunizar o exercício do protagonismo e autoria dos bebês e 

crianças, sendo, portanto, uma referência na construção de um currículo integrador 

da infância.  

Nesse sentido, ele aponta como os bebês e crianças aprendem, quais são as 

ações integradoras na construção de um currículo integrador da infância, traz o papel 

da documentação pedagógica na construção de um currículo que considere bebês e 

crianças protagonistas, aponta para um papel mais ativo dos bebês e crianças.  

A seguir discorremos sobre uma breve reflexão sobre currículo. 

 

4.2. Uma breve reflexão sobre currículo 

  

Ao analisarmos uma cronologia sobre currículo nas últimas décadas, 

percebemos que há uma ampliação no campo do Currículo na década de 1990, que 

vai se abrir para temáticas fundamentais, como gênero, identidade, diversidade, raça 

e classe, adquirindo, dessa forma, uma riqueza dentro da sua dimensão. 

Essa proposta polissêmica vai trazer a clareza de que o currículo está ligado à 

história de vida de cada indivíduo, e que este se constitui à medida que vai se 

inserindo socialmente. Sob essa ótica, o currículo é o percurso de vida das pessoas 

que ajudam a construí-lo, dando vida e movimento a ele. Portanto, não é algo pronto, 

pois está em permanente construção. Sobre o currículo, enquanto construção social, 

o educador inglês, Ivor Goodson, nascido em 1943, nos revela: 

:  

 

Acima de tudo, precisamos abandonar o enfoque único posto sobre o 
currículo como prescrição. Isto significa que devemos adotar plenamente o 
conceito de currículo como construção social, primeiramente em nível da 
própria prescrição, mas depois também em nível de processo e prática. 
(GOODSON, 2013,p.67) 
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 Ao dialogarmos sobre a construção de um currículo para a infância, devemos 

considerar que a concepção sobre criança vem sendo reconstruída ao longo dos anos 

e passou a ser entendida como sujeito potente, competente, capaz de produzir cultura, 

e que a escuta é fundamental nesse processo.  

 O Currículo da Cidade Educação Infantil nos descreve uma ideia de educação 

que é fundamental na construção de um currículo: 

 

A educação como um processo social se efetiva a partir das relações 
estabelecidas em um território, sejam elas educativas formais ou informais. 
Os bebês e as crianças nascem em um território e nele produzem, 
reproduzem ou inventam modos de viver. Cada território propicia uma 
experiência de infância para as crianças, pois as relações sociais se 
modificam no tempo e no espaço. (SÃO PAULO, 2019,p.26) 

 

O currículo enquanto construção social deve valorizar os interesses dos alunos, 

para que eles possam se sentir pertencentes e perceberem a importância de sua 

atuação no meio em que vivem, levando-os a um processo de autonomia para atuar 

na realidade, dando-lhes condições de transformar essa realidade. Da mesma forma, 

também, é importante que o professor se sinta pertencente ao processo de construção 

do currículo, fazendo parte do processo e refletindo sobre sua prática a fim de levá-lo 

a um caminho de transformação.  

Sobre currículo, os educadores brasileiros Antonio Flávio Moreira e Tomaz 

Tadeu da Silva, em Currículo, Cultura e Sociedade, revelam: “Nesse entendimento, o 

currículo não é o veículo de algo a ser transmitido e passivamente absorvido, mas o 

terreno em que ativamente se criará e produzirá cultura” (MOREIRA; SILVA, 1997). 

Ao falarmos sobre a construção do currículo, indissociavelmente, falamos sobre 

a construção do conhecimento. É o estudo que vai embasar a prática pedagógica do 

professor. Estudo aliado a um processo de reflexão sobre a prática. Portanto, é 

imprescindível um processo de formação continuada do professor e um estudo sobre 

a realidade local. Segundo Mere Abramowicz: 

 

Uma das questões candentes na discussão contemporânea é o novo rumo 
da formação docente. O grande desafio, nessa área, é ressignificar a 
formação, revendo sua concepção, seus objetivos e funções, buscando criar 
outras maneiras de desenvolver o processo de formação”. (ABRAMOWICZ, 
2006,p.138) 

 

O processo de formação continuada é fundamental para que o professor possa 

refletir sobre sua prática, ressignificando-a. Isso implica em estar aberto a pensar o 
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currículo como um projeto que inclua a todos, que trabalhe a diversidade, onde todos 

possam se sentir incluídos. 

O pesquisador espanhol Gimeno Sacristán apresenta o currículo como um 

instrumento que expressa uma função socializadora e cultural da escola, a partir de 

uma sociedade que está em constante transformação: 

 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das 
crianças ou dos jovens, que tampouco se esgotam na parte explícita do 
projeto de socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão da 
função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que 
reagrupar em torno dele, uma série de subsistemas ou práticas diversas entre 
as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições 
escolares que comumente chamamos ensino. (SACRISTÁN, 1998,p.15-16) 

 

O currículo, enquanto instrumento que expressa a função socializadora e 

cultural da escola, nos revela dois importantes aspectos: um olhar para o aluno 

enquanto sujeito histórico e social, e a importância de a escola estar conectada às 

transformações sociais, ampliando seus conhecimentos, pois é essa conexão entre 

escola e sociedade que sinaliza um caminho para que as experiências, vividas pelos 

alunos na escola, tenham relevância em sua vida.  

Sobre o papel da escola na construção do currículo, o teórico estadunidense 

Michael Apple destaca: 

 

O campo do currículo tem desempenhado um grande papel na história da 
relação entre a escola e a comunidade. Por causa disso, pode também servir 
como um excelente exemplo de análise das conexões que as escolas têm 
com outras instituições. (APPLE, 1982,p.102) 

 

 Teórico da educação, Apple nos traz aqui a importância em se pensar na 

construção de um currículo que dialogue com os diferentes espaços sociais em que a 

escola está inserida, de modo a estabelecer conexões com esses diferentes espaços.  

 Segundo Antonio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva:  

 

Nessa perspectiva, o Currículo é considerado um artefato social e cultural. 
Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas 
determinações sociais, de sua história, de uma produção contextual. O 
Currículo não é um elemento inocente neutro de transmissão desinteressada 
do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o 
currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo 
produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um 
elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a 
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formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da 
educação. (MOREIRA; SILVA, 1997,p.7-8) 

 

 Diante do que os autores citados acima nos trazem, não podemos deixar de 

pensar que o currículo é imbuído de uma série de tomadas de decisões particulares, 

portanto, a importância desta pesquisa é canalizar este estudo para uma reflexão e 

aprofundamento acerca da contribuição dos princípios do currículo integrador da 

infância na organização das vivências institucionais ofertadas aos bebês e crianças 

na educação infantil.  

 Para Sacristán (1998): 

 

À medida que o currículo é um lugar privilegiado para analisar a comunicação 
entre ideias e valores, por um lado, e a prática, por outro lado, supõe uma 
oportunidade para uma integração importante na teoria curricular. 
Valorizando adequadamente os conteúdos, vê como linha de conexão da 
cultura escolar com a cultura social. 

 

 A partir da ampliação do olhar sob a importância em se pensar na elaboração 

de um currículo que busque estabelecer uma comunicação entre a cultura escolar e a 

social, percebemos o currículo enquanto uma construção social, onde o percurso de 

sua construção considere as mudanças contemporâneas sofridas pela sociedade.  

 Nesse sentido, não podemos deixar de fazer uma análise sobre em quais 

pontos o Currículo Integrador da Infância Paulistana, de 2015, e a BNCCEI, de 2017, 

se aproximam e se distanciam. Análise esta que apresentamos a seguir. 

 

4.3. Análise sobre o diálogo entre o Currículo Integrador da Infância 

Paulistana e a BNCCEI 

 

Foram a partir dos momentos de estudos sobre o Currículo Integrador da 

Infância Paulistana, realizados com um grupo de formação de professores, que o 

grupo percebeu como se fazia necessário compreender melhor o que era um currículo 

integrador e em quais princípios ele se fundamentava. A partir do estudo do 

documento o grupo foi compreendendo que o Currículo Integrador se baseia em 

princípios fundamentais que contribuem de forma significativa na construção da 

identidade dos bebês e crianças, como a escuta, a autoria e o protagonismo, e a 

necessidade de se construir uma gestão democrática do currículo, construído 
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coletivamente. Mesmo assim, havia a necessidade em se aprofundar mais no 

entendimento dos seus princípios. 

Quando, em 2017, foi apresentada a BNCCEI, abriu-se um caminho sobre a 

necessidade em se fazer um estudo sobre quais pontos a BNCCEI se aproximava do 

Currículo Integrador e em quais pontos eles se distanciavam. Portanto, além da 

necessidade em aprofundar nos princípios que o Currículo Integrador apresenta e de 

buscar entender como podem contribuir para visibilidade dos bebês e crianças, torna-

se fundamental entender em que pontos a Base Nacional Curricular Educação Infantil 

e o Currículo Integrador se articulam.  

 Iniciemos, portanto, nossa análise sobre o eixo comum que embasa tanto o 

Currículo integrador como a BNCCEI, que são as brincadeiras e as interações. Os 

dois se pautam nas DCNEI que, como vimos no início desta pesquisa, traz em seu 

artigo 9º como eixo estruturante da educação infantil as brincadeiras e as interações, 

apontando que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular devem 

tê-las como eixo.  

 A BNCCEI destaca que esses dois eixos estruturantes da educação infantil 

devem assegurar as crianças os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se. O Currículo Integrador traz que as diferentes vivências 

dos bebês e das crianças precisam estar contempladas pela importância do brincar. 

Ele apresenta o brincar como condição para o desenvolvimento humano e essencial 

para que crianças possam ampliar suas relações, a partir das interações que vão 

sendo construídas dentro do percurso vivido por elas. 

 

A brincadeira é a principal atividade de bebês e crianças, nela emergem as 
experiências de ação com o mundo, nela acontecem descobertas e 
aprendizagens, o que faz da brincadeira um ato de relação com o mundo e 
com os outros que se constitui como um processo sócio-histórico-cultural e, 
portanto, aprendido nas relações humanas e no uso social dos objetos. 
Importante considerar que cada participante dessa relação carrega consigo 
suas pertenças culturais, de gênero, étnicas, de classe e, ao se relacionar 
com outras crianças e suas pertenças, amplia suas relações. (SÃO PAULO, 
2015) 

 

Nesse sentido, tanto a Base como o Currículo Integrador da Infância Paulistana 

colocam as brincadeiras e as interações como fatores fundamentais para o 

desenvolvimento humano. 

O segundo ponto a ser analisado nesta pesquisa é se os documentos dialogam 

no que se refere a entender a criança como sujeito de direitos que precisam ser 
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respeitados. Os seis direitos da criança apresentados pela BNCCEI, em 2017, 

dialogam com os princípios que embasam o Currículo Integrador.  

O Currículo Integrador traz um enfoque muito grande no que diz respeito a 

apresentar bebês e crianças enquanto sujeitos sócio-históricos e, portanto, 

possuidores de direitos. Considera que: “o direito a educação, ao conhecimento e a 

cultura, devem constituir um processo único e contínuo, que contemple diversas 

linguagens e direitos de aprendizagem de forma integrada e contextualizada” (ibid.).  

Os seis direitos apresentados pela BNCCEI: conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar-se e conhecer-se, aparecem no currículo Integrador de forma 

contextualizada em vários momentos do seu texto. Aborda a importância em 

conhecermos nossos bebês e crianças e suas histórias de vida assumindo como 

princípio seus direitos. Portanto, ambos apresentam bebês e crianças como sujeitos 

possuidores de direitos. 

O terceiro ponto a ser analisado é se a BNCCEI e o Currículo Integrador 

dialogam no que diz respeito ao cuidar e educar. Ambos apresentam o cuidar e o 

educar como algo indissociável do processo educativo. Ambos também apresentam 

a importância da participação das famílias nesse processo, sendo fundamental 

conhecê-las e acolhê-las, para que, dessa forma, a escola possa se apropriar do 

percurso vivido pelos bebês e crianças no ambiente familiar.   

O Currículo Integrador apresenta o cuidar e educar considerando “(...) o 

educando e seu desenvolvimento como ser inteiro: identidade, inteligência, 

personalidade” (ibid.), onde os momentos dedicados à alimentação, higiene e saúde 

são poderosos para ampliar as aprendizagens. Trabalha muito a questão da 

sensibilidade do educador, e como esta é importante no processo de educar e cuidar: 

 

O exercício constante de se colocar no lugar da criança, compreendendo o 
seu ponto de vista de forma ética, respeitosa, acolhedora e sem julgamentos 
é cuidado. Educa-se pela força do exemplo das atitudes respeitosas, éticas, 
democráticas exercidas pelos adultos na relação com bebês e crianças, e 
isso é cuidado. Cuida-se acolhendo, ouvindo, encorajando, apoiando no 
sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, de cuidar de si, do 
outro, da escola, da natureza, da água, do Planeta. (Ibid.) 

 

Na BNCCEI, o cuidar e o educar vão sendo elucidados nos campos de 

experiências, como no campo “O eu, o outro e o nós”. Ele aparece nas interações com 

os outros e na construção da sua autonomia em relação aos cuidados que vai 

aprendendo sobre si e sobre o meio em que vivem. 
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O quarto item a ser analisado nesta pesquisa sobre em que a BNCCEI e o 

Currículo Integrador convergem ou não, é sobre a transição da educação infantil para 

o ensino fundamental. Tanto a BNCCEI quanto o Currículo Integrador deixam claro 

uma preocupação em relação a transição da criança da educação infantil para o 

ensino fundamental, a preocupação de que essa transição não ocorra de maneira 

fragmentada, mas sim apontam uma preocupação em relação a um processo de 

continuidade em relação as suas experiências vividas.  

Para isso deixam claro a importância em se conhecer o percurso vivido pelas 

crianças e apontam alguns caminhos, como a importância do acolhimento das 

crianças e as informações contidas nos seus relatórios descritivos construídos pelos 

professores durante seu percurso na Educação Infantil.  

A BNCCEI apresenta uma síntese de aprendizagens esperadas em cada um 

dos cinco campos de experiência por ela apresentada que a criança possa 

desenvolvê-las ao longo do seu percurso na educação infantil, mas não coloca isso 

como condição para seu acesso ao ensino fundamental. O Currículo Integrador 

destaca que as experiências vividas não constituem um período de preparação para 

as etapas futuras, mas que são fundamentais no sentido de se ampliarem para novas 

experiências, sendo este o sentido de continuidade, a serem exploradas a partir de 

diferentes linguagens.  

As diferentes linguagens e os campos de experiência são o nosso quinto item 

a ser analisado, no que diz respeito à organização curricular. Os campos de 

experiência são apresentados na BNCCEI como uma organização curricular da 

educação infantil, onde estão definidos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. O Currículo Integrador apresenta a necessidade de se incorporar 

as múltiplas linguagens como caminho para o desenvolvimento de aprendizagem e 

de expressão na educação infantil e no ensino fundamental, a partir de um currículo 

construído com e para as crianças.  

Sobre as múltiplas linguagens, o Currículo integrador traz que: “Linguagens são 

maneiras de expressar e estabelecer relações, constituem formas de ver e 

compreender o mundo, além de intermediar a construção de significados nas relações 

com as outras pessoas e com os objetos” (SÃO PAULO, 2015).  

É importante ressaltar que as múltiplas linguagens aparecem no texto da 

BNCCEI, nos campos de experiência, onde destaca que oportunizar as crianças o 

acesso a elas, contribui na ampliação do seu conhecimento sobre si mesmas e sobre 
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o mundo. Portanto, com relação a uma organização curricular, eles não convergem, 

pois a BNCCEI, embora também faça referência às múltiplas linguagens, apresenta 

uma organização curricular dividida em cinco campos de experiência. 

Em sexto lugar discorremos sobre como a BNCCEI e o Currículo Integrador 

descrevem em seu texto o papel do professor. Ambos documentos destacam, em 

seus textos, a importância em o educador pensar na organização dos tempos e 

espaços, de modo que possam despertar no aluno a curiosidade, a investigação, a 

criação, o protagonismo, instigando-o a interagir com o ambiente, a partir de uma 

intensa observação das demandas, expressões e interesses revelados pelos bebês e 

crianças.  

Sobre o papel do professor o Currículo Integrador nos revela: 

 

O papel fundamental que professoras e professores têm na organização das 
experiências que bebês e crianças vivem nas Unidades Educacionais exige 
que planejem sua prática pedagógica e a replanejem com os bebês e as 
crianças de sua turma, selecionem, organizem e disponibilizem materiais, 
organizem as formas de gestão do tempo, atentem para estabelecer relações 
democráticas com o grupo de crianças, colegas e famílias, proponham e 
organizem vivências com e para as crianças e avaliem todo esse percurso a 
partir da interação, observação e diálogo com os sujeitos envolvidos nos 
processos. (SÃO PAULO, 2015.p.40) 

 

Portanto, no Currículo Integrador, fica claro que as demandas e interesses 

trazidos e expressados pelos bebês e crianças servem de pistas para que o educador 

e educadora planejem para eles e com eles. Aproveitar os interesses que surgem no 

percurso do dia, abre caminhos para que o professor oportunize experiências 

significativas a fim de ampliar as oportunidades da construção de conhecimento das 

crianças. Nesse sentido, observação, escuta, registro e planejamento são 

fundamentais.  

Tanto o Currículo Integrador como a BNCCEI destacam a importância de se 

explorar diferentes materiais, envolvendo, cores, formas e texturas diferentes, 

incluindo os elementos da natureza, e colocam isso como fundamental para 

desenvolverem seu senso ético e estético, envolvendo o cuidado e respeito com a 

natureza, bem como explorar o entorno. 

 Destacamos a observação e o registro do percurso do desenvolvimento das 

crianças e dos bebês como o sétimo item a ser analisado. Ambos documentos – 

Currículo Integrador e BNCCEI – destacam a importância que deve ser dada à 

construção de diferentes tipos de registros, que podem serem feitos tanto pelo 
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professor quanto pelo aluno. Esses registros servem, ao mesmo tempo como 

instrumento que corrobora para a construção da identidade dos bebês e  crianças, 

como também como instrumento para o professor refletir sobre sua prática, ajudando-

o a reorganizar tempos e espaços com a criança e para a criança. 

 Ambos documentos também se aproximam no que se refere a aproveitar os 

saberes trazidos pelas crianças, como relevantes no processo da construção do 

conhecimento. Podemos colocar esse item como o oitavo a ser analisado. Partindo 

do que ambos nos apontam sobre esse tema, fica claro que os dois consideram a 

criança enquanto sujeitos históricos e sociais que iniciam o processo de construção 

de sua identidade a partir das relações que desenvolvem com a família e com a 

sociedade.  

 Em relação a esse assunto, a BNCCEI nos revela: 

 

Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição 
escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si 
e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se 
como seres individuais e sociais. (BRASIL, 2017,p.136) 

 

 O oitavo item analisado é sobre a concepção de criança que os dois 

documentos nos revelam. Sobre a concepção de criança, o Currículo Integrador traz: 

“Criança competente, ativa e crítica, repleta de potencialidades desde o seu 

nascimento, autores de formas próprias de expressão que manifestam de forma 

autoral e criativa sua forma de ver, estar e entender o mundo” (SÃO PAULO, 2015).  

 A BNCCEI revela sobre concepção de criança: “ser que observa, questiona, 

levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói 

conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas 

interações com o mundo físico e social” (BRASIL, 2017). Ambos apontam para uma 

concepção de criança ativa, potente e criativa. 

Em nono lugar analisamos: crianças como produtoras de cultura” e o “exercício 

da autoria”. Nesses dois itens, percebemos que tanto a BNCCEI quanto o Currículo 

Integrador se articulam. Sobre as crianças como produtoras de cultura “o Currículo 

Integrador reconhece a infância como uma construção social e histórica, em que 

bebês e crianças são sujeitos de direitos, autônomos, portadores e construtores de 

histórias e culturas (...)” (SÃO PAULO, 2015). Enquanto sujeitos sociais, interagem 

com o meio e produzem cultura. No Currículo Integrador, a criança não é vista como 
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um mero consumidor de cultura, mas produz as culturas infantis, a partir da interação 

com adultos, crianças e com o ambiente onde vivem.  

Na BNCCEI, no campo de experiências, traços, sons, cores e formas, a criança 

é vista como pessoa que tem o direito de conviver com diferentes manifestações 

artísticas e culturais, e que, ao apropriar-se dessas diferentes vivências, pode 

construir suas próprias produções artísticas e culturais, somando às experiências que 

ela já traz, exercitando assim sua autoria.  

Sobre a autoria de bebês e crianças, o Currículo Integrador destaca que: 

 

Professora e professor autores percebem-se investigadores e intelectuais 
implicados no processo educativo com o compromisso de apresentar, debater 
e acolher propostas no coletivo das Unidades de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental para conhecer o contexto das crianças com quem trabalham, 
para promover seus direitos fundamentais e favorecer a autoria dos bebês e 
crianças em seu encontro com a cultura. (Ibid., p.31) 

 

 O Currículo Integrador, traz professores como autores também, na medida em 

que vão conhecendo o contexto dos bebês e crianças, observando suas expressões 

e interesses, e ajudando na construção de ambientes e de situações que venham a 

corroborar para que bebês e crianças possam exercer sua autoria na construção das 

culturas infantis. 

Em décimo lugar, como já analisamos nesta pesquisa, trazemos que as DCNEI 

embasam tanto o Currículo Integrador quanto a BNCCEI. 

 Na continuação da nossa análise sobre em que a BNCCEI e o Currículo 

Integrador da Infância Paulistana convergem ou não, temos mais dois itens onde os 

dois convergem: 

• Ambos destacam a importância de se conviver com outras crianças, de outras 

turmas, de idades diferentes, e com outros adultos; 

• Ambos destacam a importância em se pensar em uma educação que corrobore 

para o desenvolvimento integral dos bebês e crianças. 

 Dando continuidade à nossa análise, apontamos aqui dois itens dos quais o 

Currículo Integrador da Infância Paulistana e a BNCCEI se distanciam um pouco: 

• A BNCCEI apresenta uma organização curricular a partir de objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento divididos por faixa etária, sendo, bebês (do 

nascimento a 1 ano e 6 meses); crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). O 
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Currículo Integrador não apresenta bebês e crianças separados por faixa etária 

quando discorre sobre seus direitos, não desconsiderando as especificidades de 

cada um. Discorre sobre a importância de propiciar a eles acesso às múltiplas 

linguagens, no sentido de ampliar suas oportunidades na participação de 

diferentes experiências, em diferentes contextos. 

 É importante destacarmos aqui que seus objetivos de aprendizagens e 

desenvolvimento se apresentam nos diversos documentos da rede municipal de 

ensino de São Paulo, com destaque, nos indicadores de Qualidade da Educação 

Infantil Paulistana, conforme destaca o documento Currículo da Cidade Educação 

Infantil: 

 

Ao longo de 2018, vimos objeções às tentativas de discussão com a BNCC 
(BRASIL, 2017). Precisamos superar essas objeções, tanto porque a Base 
tem um caráter mandatório como porque as crianças têm o direito de acessar 
as aprendizagens apresentadas por ela (os Objetivos de Aprendizagem 
contidos na BNCC foram reconhecidos pelo GEPP, uma vez que estão todos 
implícitos ou explícitos nos diversos documentos municipais, com destaque 
aos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana). (SÃO 
PAULO, 2019,p.201) 

 

Outro ponto a ser analisado aqui diz respeito à organização curricular. A 

BNCCEI apresenta a escola como um lugar que deve promover oportunidades para 

que as crianças possam se desenvolver plenamente. Nesse sentido, embora 

considere o percurso de vida vivido pela criança como fundamentais no seu processo 

de desenvolvimento, ela coloca a escola como um espaço privilegiado de constituição 

das identidades das crianças, conforme nos revela o Currículo da Cidade Educação 

Infantil, quando analisa em seu capítulo cinco, a BNCCEI e o Currículo Integrador: 

 

Há na BNCC (BRASIL, 2017) a defesa da ideia de que estar na escola é 
diferente de estar em outros espaços sociais, que a escola é um espaço 
privilegiado de constituição da identidade das crianças, de vivência de 
relações sociais e de realização de múltiplas experiências de aprendizagens. 
(Ibid.p.197-198) 

 

Para elucidar nossa análise em relação a BNCCEI e o Currículo Integrador, 

construímos um quadro sobre alguns pontos onde os dois convergem ou não: 
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Quadro 1: Análise da BNCCEI e do Currículo Integrador da Infância Paulistana 

Currículo Integrador BNCCEI 

1. Eixos estruturantes Brincadeiras e Interações Brincadeiras e Interações 

2. Criança como 
sujeito de direitos 

Criança como sujeito de direitos 
que precisam ser garantidos. 

Criança como sujeito de direitos que 
precisam ser garantidos. 

3. Cuidar e educar 
Cuidar e o educar como algo 
indissociável do processo 
educativo. 

Cuidar e o educar como algo 
indissociável do processo educativo. 

4. Transição da 
Educação Infantil 
para o Ensino 
Fundamental 

Apresenta a preocupação de que 
esta transição não ocorra de 
maneira fragmentada. 

Apresenta a preocupação de que esta 
transição não ocorra de maneira 
fragmentada. 

Transição do CEI 
para a Emei 

Apresenta a preocupação de que 
esta transição não ocorra de 
maneira fragmentada. 

Não aparece na BNCCEI. 

5. Organização 
Curricular 

Múltiplas Linguagens. 

Não estão separados em campos 
de experiências. 

Dividida em 5 Campos de 
Experiências: 

1. O eu, o outro e o nós; 
2. Corpo, gestos e movimentos; 
3. Traços, sons, cores e formas; 
4. Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; 
5. 5- Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. 

6. O papel do 
professor 

O educador deve pensar na 
organização dos tempos e 
espaços e materialidades com e 
para as crianças. 

O educador deve pensar na 
organização dos tempos e espaços e 
materialidades com e para as 
crianças.  

7. Observação e 
registro 

Construção de diferentes tipos de 
registros na construção da 
documentação pedagógica. 

Construção de diferentes tipos de 
registros na construção da 
documentação pedagógica. 

8. Concepção de 
criança 

Criativa, questionadora, 
competente, ativa e crítica, 
produtora de culturas. 

Criativa, questionadora, competente, 
ativa e crítica, produtora de culturas. 

9. DCNEI 
Embasam os princípios do 
Currículo Integrador 

Embasam os princípios da BNCCEI. 

10. Objetivos de 
Aprendizagens e 
desenvolvimento 

Os objetivos de aprendizagens e 
desenvolvimento se apresentam 
nos diversos documentos da rede 
Municipal de Ensino de são 
Paulo, conforme destaca o 
documento Currículo da Cidade 
Educação Infantil (SÃO PAULO, 
2019, p. 201). 

Divididos em três faixas etárias: 

− Bebês (0 a 1 ano e seis meses). 

− Crianças bem pequenas (1 ano e 
7 meses, a 3 anos e 11 meses). 

− Crianças pequenas (4 anos a 5 
anos e 11 meses). 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Mas qual a concepção de criança que os documentos trazem e em que medida 

elas podem subsidiar um trabalho com vistas ao desenvolvimento integral da criança? 

Após a análise feita nesta pesquisa sobre em quais pontos o Currículo 

Integrador e a BNCCEI convergem ou não, constatamos que os dois documentos se 
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aproximam e convergem em vários pontos, um deles é que tanto a BNCCEI quanto o 

Currículo Integrador da Infância tem seus princípios embasados nas DCNEI.  

Ao se retomar qual o eixo estruturante da BNCCEI e do Currículo Integrador, 

podemos constatar que é o mesmo das DNCEI, “brincadeiras e interações”. Ao se 

retomar a análise sobre como os dois documentos (a BNCCEI e o Currículo 

Integrador) apresentam o brincar, vemos que ambos o apresentam como condição 

fundamental para o desenvolvimento humano, na construção da identidade dos bebês 

e crianças, de modo que, através das brincadeiras, eles possam se expressar por 

meio das diferentes linguagens.  

Em uma sociedade contemporânea, onde o brincar está  com seus espaços 

mais reduzidos, devido às mudanças pelas quais a sociedade vem passando, como 

alto índice de violência nas ruas, aumento populacional, onde a moradia vem 

ocupando cada vez mais espaços da cidade, ter dentro da proposta de construção de 

um currículo o brincar é fundamental para garantirmos que bebês e crianças não 

tenham suas infâncias roubadas. É fundamental também ter a brincadeira como 

espaço para eles expressarem seus sentimentos e emoções, através das diferentes 

linguagens, contribuindo dessa forma para seu desenvolvimento integral. 

Analisar em quais pontos BNCCEI e o Currículo Integrador da Infância 

Paulistana convergem, nos aponta que ambos têm como eixo central: as interações e 

as brincadeiras, e que ambos são embasados pelas DCNEI, que também traz as 

brincadeiras e as interações como eixo central.  

Diante dos documentos analisados até o presente momento nesta pesquisa, 

como a LDB 9394/96, as DCNEI (2009), o Currículo Integrador da Infância Paulistana 

(2015), a BNCCEI (2017) e o Currículo da Cidade Educação Infantil (2019), vimos a 

necessidade em se construir uma linha do tempo que corrobore para uma melhor 

compreensão do percurso da educação infantil no Brasil, a partir de 1985, e do 

percurso do Currículo Integrador da Infância Paulistana.  

Escolhemos o recorte do ano de 1985, como o início desta linha do tempo,  

devido ter ocorrido, nesse ano, a construção de uma proposta curricular da educação 

infantil na cidade de São Paulo, que traz muitos pontos em comum com o princípios 

do Currículo Integrador da Infância Paulistana, como: considerar os saberes que as 

crianças já trazem, a importância das interações das crianças com o meio, a 

importância em se pensar em uma gestão democrática, entre outros. 
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Além disso, ambos documentos são embasados por uma linha teórica 

progressista e construtivista. O ano de 1985 traz como marco o fim da ditadura militar 

no Brasil, após um período de 21 anos de negação dos direitos civis da população 

brasileira. José Sarney assume a presidência do País, rompendo a sucessão de um 

governo militar na presidência. Nesse mesmo ano, a cidade de São Paulo era 

governada pelo prefeito Mário Covas, eleito em 1983. 

No ano de 1985, tivemos um Currículo de Educação Infantil no Município de 

São Paulo, que tinha como embasamento teórico autores como Emília Ferreiro, 

Piaget, Ana Teberosky, Telma Weisz, Wallon, Paulo Freire, Vygotsky, entre outros. 

Tratava-se de um currículo progressista e construtivista que trazia uma preocupação 

em oportunizar às crianças o acesso às diferentes linguagens e à construção de um 

currículo que tivesse um olhar voltado para o desenvolvimento socioemocional das 

crianças.  

O documento construído destacava, dentre alguns dos seus princípios, a 

defesa do ensino público e a democratização do acesso à escola e de sua gestão 

interna, trazendo, em seu texto, a preocupação com o desenvolvimento de uma gestão 

mais democrática da organização escolar. O documento destacava a importância da 

interação da criança com o meio no processo de aprendizagem, onde os vínculos 

estabelecidos nas relações humanas são essenciais neste processo.   

Segundo o documento, era importante a construção de um currículo que 

propiciasse “uma vivência grupal baseada na cooperação e no respeito humano, onde 

a interação adulto-criança e criança-criança seja vista como promotora de 

desenvolvimento” (SÃO PAULO, 1985). 

Em sua proposta curricular, valorizava uma pedagogia que considere os 

conhecimentos que a criança possui, bem como suas necessidades e interesses. 

Dentro dos seus princípios metodológicos, destacava a importância da participação 

da criança no processo de organização e planejamento das atividades, propiciando 

sua reflexão sobre a ação realizada. Essa proposta curricular foi construída a partir do 

envolvimento de muitos profissionais do ensino da época, envolvendo amplos 

momentos de estudos, discussão, participação e elaboração dessa proposta. 

No ano de 1985, a prefeitura de São Paulo ofereceu capacitação sobre a 

implementação desse currículo para toda a rede municipal. Porém, no decorrer do ano 

de 1986, houve novas eleições municipais, e o novo governo eleito da cidade de São 
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Paulo, determinou que esse material fosse recolhido das unidades educacionais, 

rompendo com a continuidade da implementação da proposta progressista.  

Essa breve análise do material pesquisado referente ao Programa de Educação 

Infantil implementado pela Secretaria Municipal de São Paulo, nos anos de 1985 e 

1986, só foi possível porque alguns profissionais da educação dessa época, não se 

desfizeram desse material. Esse material foi gentilmente cedido para consulta pela 

professora e pesquisadora Vera Melis. Não se esgotam aqui uma análise mais 

aprofundada que esse material requer, pela importância que traz dentro da trajetória 

da construção de um currículo para a educação infantil na cidade da São Paulo.  

A seguir, apresentamos a linha do tempo do percurso da educação infantil no 

Brasil a partir de 1985, tendo seu início inspirado no documento emprestado pela 

pesquisadora Vera Melis, “A Pré escola que queremos” e na revista NOVA Escola 

“BNCC na Prática”, e do percurso do Currículo Integrador da Infância Paulistana. 
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Figura 4: Linha do tempo da educação infantil/currículo integrador da infância 

paulistana 

Fonte: Reelaborada pela pesquisadora. 

 

Quadro 5: 
 

LINHA DO TEMPO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / CURRÍCULO 
INTEGRADOR DA INFÂNCIA PAULISTANA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro reelaborado pela pesquisadora 

1988 
A Constituição Federal estabelece o atendimento 
em creche e pré-escola é um dever do Estado e 
um direito da criança de 0 a 6 anos de idade. 

2019 
Currículo da Cidade Educação Infantil. O documento apresenta orientações curriculares que traz concepções e 

princípios do Currículo Integrador da Infância Paulista e se articula cm a BNCCEI. 

2016 
Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 

Paulistana. O documento propõe a construção 

de uma cultura de auto avaliação participativa. 

2015 
Padrões Básicos de Qualidade na Educação 
Infantil Paulistana. O documento apresenta 
questões que envolvem a organização do 
tempo, espaço físico, ambientes e interações, 
recursos materiais e mobiliários.  
 

1998 
O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (RCNEI) é publicado, como 
parte dos documentos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Ele reúne objetivos, 
conteúdos e orientações didáticas. 

2017 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
institui e orienta a implantação de um 
planejamento curricular ao longo de todas as 
etapas da Educação Básica. Na Educação 
Infantil, ela dialoga com a DCNEI, mas traz um 
detalhamento maior ao listar os objetivos de 
aprendizagem. 

2009 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (DCNEI) surgem para orientar o 
planejamento curricular das escolas. Propõem a 
organização por eixos de interações e brincadeira. 
Além disso, traz como marco conceitual a 
indissociabilidade entre o cuidar e educar. 

2009 
A partir da publicação da Emenda 
Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 
2009, a Educação Infantil passa a ser 
obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos. 

2015 
Currículo Integrador da Infância Paulistana. O 
documento apresenta princípios para a 
construção de um currículo integrador da infância 
de 0 a 12 anos. 

2013 
Orientação Normativa Nº 01/13 Avaliação na 
Educação Infantil: aprimorando os olhares. 

Apresenta concepção de criança, educação 

infantil e de currículo. 

2001 
Transferência dos centros de Educação Infantil da 

Secretaria Social (SAS) para a Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP). 

A partir do Decreto 41.588 de 28/12/2001, os CEIs 

passam a integrar o sistema municipal da cidade 

de São Paulo. 

2006 
O acesso ao Ensino Fundamental é antecipado 
para os seis anos de idade, por conta de uma 
alteração na LDB. 

1996 
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) reconhece a 
Educação Infantil como um segmento que 
promove a aprendizagem e parte integrante da 
Educação Básica. 

1985 
Construção de uma proposta curricular 
construtivista da Educação Infantil da cidade de 
São Paulo. Em 1987, este material é recolhido 
da rede, após novas eleições municipais. 
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Analisar a BNCCEI e constatar que o Currículo Integrador se articula com ela 

sobre as brincadeiras e as interações é fundamental para que possamos entender 

melhor qual a concepção de criança que os dois documentos trazem e em que medida 

elas podem subsidiar um trabalho com vistas ao desenvolvimento integral da criança.  

Após a análise dos dois documentos, constatamos que ambos trazem uma 

concepção de criança criativa, questionadora, competente, ativa e crítica, produtora 

de culturas. Uma criança de direitos, que tem direito de ter acesso as produções 

artísticas e culturais, se apropriar delas, integrando estes conhecimentos a sua própria 

cultura e construindo novos saberes, tendo oportunidades de acessar diferentes 

linguagens, subsidiando desta maneira o desenvolvimento pleno e integral dos bebês 

e crianças. 

A partir dos estudos realizados até o presente momento e dando continuidade 

à presente pesquisa, analisamos, a seguir, no próximo capítulo, qual a contribuição 

de um currículo integrador no percurso dos bebês e das crianças na educação infantil, 

suas possibilidades e seus desafios. 
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5. A CONTRIBUIÇÃO DE UM CURRÍCULO INTEGRADOR NA 

ORGANIZAÇÃO DAS VIVÊNCIAS INSTITUCIONAIS OFERTADAS 

AOS BEBÊS E CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS 

E POSSIBILIDADES 

 

 

A trajetória realizada por esta pesquisa até o presente momento, foi 

fundamental para elucidar os princípios de um currículo integrador e sua 

fundamentação, além do seu diálogo com a BNCCEI.  

Porém é fundamental reiterar aqui que o Currículo Integrador não traz uma 

abordagem prescrita, mas, sim, parte de princípios fundamentais, no que se refere 

aos direitos dos bebês e crianças, para se construir coletivamente um projeto baseado 

em princípios democráticos, onde todos possam se sentir pertencentes no processo. 

Ou seja, um currículo vivo, coconstruído, que leve em consideração as especificidades 

da infância, tendo a brincadeira como linguagem fundamental na sua construção e 

que traga também as interações e a escuta, como extremamente relevantes no 

processo do exercício do protagonismo e autoria de cada um.  

Quando o Currículo Integrador da Infância Paulistana foi lançado na rede em 

2015, encontrava-me como coordenadora pedagógica em uma unidade de educação 

infantil na cidade de São Paulo. Nos momentos de horário de formação com os 

professores, o grupo começou a estudar o documento. Um dos primeiros destaques 

do documento, levantado pelo grupo, foi o eixo no qual ele se embasa, que é “as 

brincadeiras e as interações”.  

O grupo destacou também que a observação, a escuta e o registro eram 

fundamentais na construção de um currículo integrador da infância. Ao final do ano de 

2015, essa equipe avaliou que, para o ano de 2016, havia a necessidade em se 

desenvolver um PEA que revelasse a importância das brincadeiras na formação 

integral da criança.  

Ao final do ano de 2016, ao avaliar o projeto, eles identificaram a necessidade 

de continuação do mesmo projeto para o ano de 2017. Durante o percurso do grupo 

nesses dois anos, destacamos desafios e possibilidades em se construir um currículo 

com e para as crianças.  
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5.1. Formação dos professores: ressignificando aprendizagens 

 

Ao se estudar a história da abordagem italiana de Reggio Emilia na educação 

da primeira infância, Malaguzzi revela a importância e necessidade do estudo de uma 

literatura que guiasse suas escolhas e a necessidade em se conhecer experiências 

inovadoras em outros lugares: 

 

Nossa preparação foi difícil. Buscamos leituras; viajamos para capturar ideias 
e sugestões das poucas mas preciosas experiências inovadoras de outras 
cidades; organizamos seminários com amigos e com figuras vigorosas e 
inovadoras do cenário educacional nacional; tentamos experimentos; 
iniciamos intercâmbios com colegas suíços e franceses. (MALAGUZZI, 2016) 

 

A formação continuada dos professores é fundamental para a ampliação de 

conhecimentos e construção de novas possibilidades. Desse modo, entre 2015 e 

2017, o Currículo Integrador da Infância Paulistana fez parte da bibliografia do PEA 

da unidade na qual eu desenvolvia atividades de coordenadora pedagógica.  

Como nos aponta Malaguzzi, o desenvolvimento de uma abordagem de Reggio 

Emilia na educação da primeira infância não foi um processo fácil. Foi necessária uma 

fundamentação teórica, o conhecimento de experiências inovadoras, organização de 

seminários, para se chegar nos primeiros passos dessa abordagem. 

Como foi destacado no início desta pesquisa, olhar para um currículo que 

considera bebês e crianças sujeitos potentes e coconstrutores é poder olhar para um 

currículo que considera as experiências, vividas por esses atores, fundamentais. 

Portanto, conhecer os princípios de um currículo integrador da infância, estudar sua 

fundamentação teórica, e relacioná-lo com a prática, não é um processo fácil, mas 

que envolve alguns desafios que fazem parte do campo da formação do professor.  

Um dos desafios que aparece como destaque nesta pesquisa é conhecer qual 

é a representação sobre sua infância que esse profissional, que atua na educação de 

bebês e crianças, traz consigo, principalmente, relacionada às brincadeiras e às 

interações que se estabeleciam a partir delas.  

Sobre formação dos professores, a docente e pesquisadora do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP), Marina Feldmann, destaca: 
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Pensar a formação de professores, é sempre pensar a formação do humano, 
e nessa perspectiva, se vislumbra a construção de mudanças em qualquer 
que seja o seu espaço de ação. Mudança entendida como aprimoramento da 
condição humana, como liberdade e como desenho de possibilidades de um 
mundo melhor, de uma melhor convivência entre as pessoas. (FELDMANN, 
2009,p.75-76) 

 

O currículo Integrador da Infância Paulistana apresenta o educador como um 

dos protagonistas do processo educativo. Nesse sentido, é fundamental quando 

falamos em formação de professor, pensarmos como nos traz Feldmann, na formação 

do humano. Portanto conhecer o percurso vivido por esse profissional, na sua infância, 

é fundamental para pensarmos em uma formação humana que corrobore para o 

exercício do protagonismo do professor pensado a partir de uma pedagogia da 

infância. 

Nesse sentido, destacamos que o grupo de estudos partiu do resgate da 

memória de cada educador sobre como foi sua infância, qual a representação que ele 

trazia desse período de sua vida. O estudo do Currículo Integrador foi fundamental 

para entender a importância de resgatar a memória de cada profissional envolvido, 

pois como o próprio documento destaca, o professor também é protagonista na 

construção de um currículo integrador para a infância. 

Ao mesmo tempo que o grupo revisitava o documento, realizamos um resgate 

da história de vida de cada profissional presente no grupo de estudos do PEA, através 

do relato de cada um. Foram momentos de muitas reflexões sobre a infância, partindo 

do contexto de vida de cada participante do grupo. Algumas professoras haviam vivido 

sua infância em casas onde as ruas eram de terra e brincavam na rua até tarde, 

juntamente com seus irmãos. Relataram que, naquela época, poucos carros 

passavam na rua onde moravam.  

 Muitas brincadeiras foram citadas, como: mãe da rua, bolinha de gude, seu 

mestre mandou, taco, esconde-esconde, pega-pega, mãe da mula, bate caixão, cobra 

cega, entre outras. As crianças que participavam das brincadeiras tinham idades 

variadas. Em uma brincadeira de mãe da rua, por exemplo, participavam crianças e 

adolescentes juntos, sendo que as próprias crianças organizavam as brincadeiras. 

 Outras brincadeiras como taco, mãe da mula e bate caixão, algumas 

professoras não conheciam e não sabiam como se brincava. Resgatar a memória de 

cada profissional envolvido no grupo de formação foi fundamental para o processo de 

autoconhecimento e ao mesmo tempo do grupo, e de se colocar no lugar do outro.  
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 Sobre a importância de abrirmos espaços para que o educador possa resgatar 

sua história de vida, resgatando suas memórias de infância, levando-os a um 

autoconhecimento e corroborando, assim, para sua autoestima e construção de seu 

protagonismo, Neide Noffs nos revela:  

 

Para que isso ocorra, é necessário que comecemos primeiro pelo educador. 
Resgatar o seu lado lúdico, o significado do brincar para ele, antecede o 
conhecer novos repertórios, envolvendo brincadeiras e brinquedos. 
Ressignificando a sua aprendizagem, o seu jogar, abriremos espaços para 
autorias de pensamento, para construção de biografias, onde o próprio sujeito 
(educador) constrói sua história a partir do conhecimento de si mesmo, porém 
na convivência com o outro. Seu autoconceito, sua autoestima são 
trabalhados de forma significativa. (NOFFS, 2001, p. 172-173) 

 

Os integrantes do grupo perceberam como eram protagonistas em suas 

infâncias, nos momentos de brincadeiras, e de como era importante ter esse olhar 

sobre as interações que acontecem entre seus alunos nos momentos de brincadeira.  

 Além disso, houve uma sensibilização ao perceberem o papel essencial do 

professor em acolher a diversidade que existe nas diferentes infâncias que se 

constituem na sala de aula e a relacionarem essa diversidade com a concepção de 

criança que o Currículo Integrador da Infância traz: “Criança competente, ativa e 

crítica, repleta de potencialidades desde o seu nascimento, autores de formas próprias 

de expressão” (SÃO PAULO, 2015).  

A ressignificação da formação do professor, é um desafio na construção de um 

Currículo Integrador da Infância. A seguir, outro desafio na implementação de um 

currículo integrador da infância, “o estudo do currículo e sua relação com a prática”. 

 

5.2. O estudo do currículo e sua relação com a prática pedagógica 

 

Os momentos de estudo relacionados ao conhecimento do Currículo Integrador 

proporcionados pelo PEA foram bastante significativos para o grupo. Mas, como a 

própria portaria do PEA deixa claro, o projeto deve estar atrelado à prática. Nesse 

sentido, o grupo decidiu que um dia na semana estaria voltado para o relato de 

práticas pedagógicas em sala de aula que conversassem com a proposta de um 

currículo integrador da infância.  

O PEA estava, portanto, dividido em quatro dias de formação semanais, sendo 

o tempo diário do projeto de 2h aulas compostas por 45 min. cada hora aula, 
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totalizando 1h30 de estudos diários no desenvolvimento do projeto. Dois dias eram 

dedicados ao estudo da bibliografia do PEA, a partir de leitura de textos selecionados 

e reflexão em grupo. Outro dia, ao relato de práticas pedagógicas em sala de aula, e 

o outro, o grupo decidiu fazer uma vivência de jogos e brincadeiras, cujos integrantes 

traziam propostas de brincadeiras e de jogos para serem vivenciadas pelo grupo. 

Algumas brincadeiras das quais vivenciavam faziam parte da bibliografia do projeto, 

outras eram trazidas pelos participantes do grupo de estudos. 

No dia em que o grupo vivenciava as brincadeiras, refletia sobre as interações 

que se constituíram durante a brincadeira. Conversavam sobre os sentimentos que 

fluíram durante a participação de cada um na brincadeira. Havia algumas brincadeiras 

e jogos que algumas professoras não conheciam, e uma explicava para as outras 

como se brincava e depois o grupo experimentava na prática. Algumas professoras 

levaram algumas brincadeiras para a sala de aula, depois traziam para o grupo como 

se deram as interações entre as crianças, nos dias de relato de práticas pedagógicas. 

Muitas vezes traziam fotografias, filmagens e falas das crianças sobre as brincadeiras.  

Algumas brincadeiras já eram do repertório de algumas crianças, mas em 

versões diversificadas. As professoras então pediam para a criança explicar a maneira 

como ela brincava, e a brincadeira acontecia então a partir da versão da criança. Às 

vezes a situação se invertia, as professoras traziam para o grupo de formação, 

brincadeiras ou jogos sugeridos pelas crianças e que a turma da sala tinha brincado.  

Nos dias de relato de prática, os momentos de brincadeira livre também eram 

fundamentais no que diz respeito à observação e registro sobre as interações das 

crianças com outras crianças e com a própria professora. Em algumas situações, as 

professoras eram envolvidas nas brincadeiras pelas crianças.  

Sobre as brincadeiras, o currículo integrador destaca: 

 

A brincadeira é a principal atividade de bebês e crianças, nela emergem as 
experiências de ação com o mundo, nela acontecem descobertas e 
aprendizagens, o que faz da brincadeira um ato de relação com o mundo e 
com os outros que se constitui como um processo sócio-histórico-cultural e, 
portanto, aprendido nas relações humanas e no uso social dos objetos. 
Importante considerar que cada participante dessa relação carrega consigo 
suas pertenças culturais, de gênero, étnicas, de classe e, ao se relacionar 
com outras crianças e suas pertenças, amplia suas relações. (SÃO PAULO, 
2015,p.56-57) 

 

Durante os momentos de brincadeira livre, o espaço era pensado a partir de 

diferentes materiais distribuídos, e cada criança escolhia onde e como brincar. 
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Algumas situações que despertavam o interesse das crianças abria caminho para o 

desenvolvimento de pequenos projetos. O grupo de professores estava se 

apropriando dos princípios de um currículo integrador para a infância, mas sabia que 

tinha um grande caminho a percorrer.  

Trazer os princípios de um currículo integrador da infância para a prática 

pedagógica faz parte de um dos desafios da sua implementação. Esse movimento 

envolve em ressignificar o papel da criança como sujeito que produz cultura. 

Ressignificar a concepção de criança enquanto sujeito que questiona, levanta 

hipóteses e que conclui ideias, como nos aponta o Currículo Integrador.  

É importante, portanto, ressignificar a prática pedagógica, num movimento de 

aproximação da teoria com a prática, e de reflexão sobre essa prática, a partir de um 

exercício constante dos registros construídos durante o percurso da criança, de suas 

vivências e compreender a criança enquanto sujeito de direitos que devem ser 

garantidos. A seguir, discorremos sobre a transição da criança do CEI para a Emei a 

partir das vivências desse grupo de formação. 

 

5.3. A transição da criança do CEI para a Emei 

 

 Quais as contribuições do Currículo Integrador da Infância Paulistana no 

processo das diferentes transições vivenciadas pelos bebês e crianças no espaço 

educativo? 

Dentro de seus princípios, o Currículo Integrador da Infância evidencia uma 

preocupação em relação à transição que ocorre quando a criança sai da educação 

infantil e vai para o ensino fundamental e quando a criança sai do CEI e vai para a 

Emei. Essa preocupação está relacionada ao fato de que essas transições não 

ocorram de maneira fragmentada, mas sim dentro de um processo de continuidade, a 

partir de suas vivências, onde o tempo e as experiências sejam garantidas.  

Essas experiências devem ser realizadas por diferentes linguagens, conforme 

uma concepção de infância que coloca bebês e crianças como sujeitos criativos, que 

constroem conhecimento, tendo a brincadeira como uma das principais linguagens na 

construção de suas identidades, integrando os conhecimentos trazidos por eles aos 

socialmente acumulados, construindo então novos conhecimentos. 
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Como o recorte da presente pesquisa é sobre a criança do CEI e da Emei, por 

uma questão de tempo, vamos discorrer aqui sobre a vivência que o grupo de 

professores teve na chegada das crianças do CEI na Emei. 

O grupo de funcionários tinha uma grande preocupação com a chegada dos 

alunos na Emei, por isso, conversavam muito sobre como seria o acolhimento das 

crianças que estavam chegando e de suas famílias. Sobre isso, o currículo da Cidade 

Educação Infantil nos revela: “Cabe (às)aos educadoras(es) da UE acolher também 

as famílias/responsáveis, escutando-as e buscando entender suas especificidades, 

culturas, modos de cuidar e educar suas crianças” (SÃO PAULO, 2019). A própria 

legislação da prefeitura de São Paulo, em sua portaria de organização anual, traz a 

importância que deve ser dada ao momento de acolhimento dos bebês, crianças e de 

suas famílias.  

O acolhimento dos bebês, crianças e de suas famílias é um momento 

fundamental para uma primeira aproximação mais efetiva com as famílias. O processo 

de escuta é vital para se conhecer um pouco sobre o contexto de cada criança e 

entender sua trajetória de vida até chegar na Emei. A família é fundamental na 

construção de um currículo integrador da infância, pois é através dela que professores 

vão se apropriando da história de vida de cada bebê e criança.  

Sobre o acolhimento das crianças e dos bebês, o Currículo da Cidade 

Educação Infantil nos revela: “É preciso ampliar a concepção de acolhimento no 

sentido de abraçar a criança na condição que está, acolher não só a criança, mas sua 

história de vida, seu contexto, seu modo de ser e estar no mundo” (Ibid.).  

É importante destacarmos que esse processo de acolhimento deve também ser 

um movimento diário que se estende ao longo do ano letivo. Além do acolhimento 

inicial, o acolhimento dos bebês, das crianças e de suas famílias, deve ocorrer 

diariamente, de forma que eles se sintam pertencentes ao ambiente escolar.  

É necessário retomar a importância da escuta na construção de um Currículo 

Integrador da Infância. Afinal, é através dela que professores percebem as 

necessidades das crianças, bebês e famílias, podendo refletir sobre sua prática 

pedagógica e planejar novas ações. Acolher essas necessidades é fundamental para 

a construção de um currículo que tem como princípio a diversidade. Tão importante 

também é o processo de acolhimento dos bebês, crianças e famílias que chegam à 

escola ao longo do ano. 
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A unidade escolar recebia algumas turmas de crianças que vinham de um CEI 

próximo. Por conta da proximidade, e pela facilidade de ida a esse CEI, o grupo de 

professoras decidiu ir conhecer o espaço físico do lugar e como era sua rotina. Porém 

muitas turmas de crianças que a unidade recebia não eram deste CEI próximo, eram   

CEIs que ficavam um pouco mais afastados, o que dificultava o acesso em conhecer 

as outras unidades de CEIs do território.  

No processo de transição das crianças dos diferentes CEIs para a Emei, o 

primeiro contato que a professoras tinham era o acolhimento inicial dos pais e das 

crianças. Anterior a isso, no momento da matrícula na Emei, cada pai preenchia uma 

ficha de saúde da criança que depois o professor conhecia, quando manipulava o 

prontuário da criança e lia essa ficha. 

Nesse processo de transição de chegada da criança do CEI na Emei, é 

fundamental a leitura pelo professor do relatório descritivo dos alunos, construídos 

durante seu percurso vivido no CEI. Os relatórios descritivos revelam o percurso vivido 

pela criança no CEI e as experiências vividas por ela. Eles são constituídos a partir da 

documentação pedagógica que vai sendo construída por professores, crianças e 

bebês, durante o seu percurso na educação infantil.  

Sobre documentação pedagógica, o Currículo da Cidade Educação Infantil, 

destaca: “Os registros do que fazem bebês, crianças e adultos em interação são 

fundamentais para a concretização de um currículo integrador em ação, construído a 

partir das ações e das práticas vivenciadas cotidianamente” (SÃO PAULO, 2019).  

A documentação pedagógica revela as conquistas das crianças ao longo do 

seu percurso tanto no CEI como na Emei. A presente pesquisa destaca que ela é 

fundamental no processo de construção da identidade dos bebês e crianças, pois ela 

registra a história de cada um. É fundamental que a escola se articule de maneira a 

garantir a leitura pelos professores, dos relatórios descritivos.  

Tão importante também é pensar nas diferentes transições que ocorrem dentro 

do CEI e da Emei. Portanto, é necessário que a escola se articule também para 

garantir a leitura pelos professores dos relatórios descritivos dos bebês e crianças, 

quando a criança, dentro do CEI, por exemplo, deixa a turma do Berçário I e vai para 

a turma do Berçário II, e assim sucessivamente.  

Da mesma forma é importante a garantia da leitura dos relatórios descritivos na 

Emei quando a criança passa da turma do Infantil I para o Infantil II. No planejamento 

inicial da escola, era importante garantir um momento para que professores se 



94 
 

apropriassem desses relatórios e prontuários como forma de conhecerem o percurso 

vivido pela criança e de se garantir este movimento quando a unidade recebe uma 

criança na turma durante o decorrer do ano letivo também. 

A presente pesquisa traz como reflexão o desafio de se pensar a transição da 

criança e do bebê dentro de cada percurso na Educação Infantil a partir de um 

processo de continuidade de suas vivências, para que essa transição não ocorra de 

maneira fragmentada. A presente pesquisa anuncia a leitura dos relatórios descritivos 

das crianças, como possibilidade em significar o percurso vivido por elas, dentro do 

processo de construção de um Currículo Integrador da Infância. 

A seguir, outras possibilidades vivenciadas na Emei que dialogam com a 

construção de um Currículo Integrador da Infância.  

 

5.4. Práticas pedagógicas na implementação de um Currículo Integrador 

da Infância: um exemplo vivido 

 

5.4.1. Tempos, espaços e materiais enquanto contextos relevantes na 

implementação de um Currículo Integrador da infância 

 Pensar em um ambiente que tenha significado para os bebês e crianças é 

pensar sobre como se dá a organização dos tempos, espaços e materiais, enquanto 

contextos relevantes para o pleno desenvolvimento de cada um. 

Certa vez, um professor da Emei desenvolveu um projeto com suas crianças a 

partir de uma lagarta que foi encontrada no parque. No momento da descoberta da 

lagarta, as crianças fizeram várias perguntas ao professor. Após explicar as crianças 

que aquela lagarta se transformaria um dia em uma borboleta, todos juntos decidiram 

levá-la para a sala de aula para esperarem sua transformação.  

Nesse percurso, muitas pesquisas com a ajuda dos pais foram realizadas e 

muitos registros foram sendo construídos por todos. Todo esse envolvimento das 

crianças só foi possível por elas estarem vivenciando diferentes espaços, que 

oportunizaram essa riquíssima experiência do contato com a natureza, e do encontro 

com a lagarta que um dia se transformou em uma borboleta. Momentos que 

oportunizam o protagonismo de cada um.  

Em que medida aparece no Currículo Integrador a importância de se pensar 

nos tempos, espaços e materiais como fatores necessários para que as crianças 
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tenham oportunidades de expressarem suas potencialidades? Ele nos apresenta 

tempos, espaços e as materialidades como elementos educadores. Portanto o 

planejamento desses elementos é fundamental para que as aprendizagens sejam 

significativas para os bebês e crianças. 

 Assim, oportunizar a vivência de experiências significativas que venham 

contribuir na construção da identidade de cada bebê e de cada criança é fundamental 

para o exercício de seu protagonismo. O Currículo Integrador da Infância destaca que: 

 

Na organização de um Currículo Integrador dos bebês e crianças da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, os espaços são compreendidos 
como o segundo educador da turma, pois é, como a professora e o professor, 
um elemento essencial na promoção das aprendizagens dos bebês e das 
crianças e de seu desenvolvimento. (SÃO PAULO, 2015,p.47) 

 

O Currículo Integrador da Infância apresenta os espaços da escola como 

ambiente educador. Explorar os diferentes espaços da escola é fundamental no 

processo da promoção das aprendizagens dos bebês e das crianças, ou oportunizar 

às crianças o acesso ao mesmo espaço físico, porém modificado. Esse planejamento 

carrega consigo qual a intencionalidade do professor.  

A especialista em espaços educativos e formação de professores, professora 

Vera Melis, destaca sobre a organização, planejamento e exploração dos diferentes 

espaços da escola, e a intencionalidade educativa do professor: 

 

A forma como propomos a utilização dos espaços determina nossa 
intencionalidade educativa, frente a construção de valores, exercício da 
solidariedade, do compartilhar, esperar, escutar e aprender. (MELIS, 
2018,p.18) 

 

A concepção de criança que o Currículo Integrador nos revela, que traz a 

criança como ser competente, ativo e crítico, e o professor, a necessidade de uma 

reflexão sobre sua prática pedagógica, em se pensar em como significar os tempos, 

espaços e materiais, de forma a instigar as crianças a interagirem com o espaço e 

suas materialidades, fazendo sentido para elas a fim de que tenham oportunidades 

de expressarem suas potencialidades. O planejamento a respeito dos diferentes 

espaços, as materialidades neles encontradas e o tempo no envolvimento dos bebês 

e das crianças nas diferentes possibilidades de vivências de experiências nestes 

espaços, denotam a intencionalidade do professor. Por isso ouvir as crianças é 
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fundamental, pois os espaços devem ser pensados a partir das necessidades que as 

crianças revelam. 

Ao levar a turma ao parque e considerar a imensa curiosidade da turma que a 

lagarta despertou, canalizando as inquietações das crianças com seus 

questionamentos, para o desenvolvimento de um projeto que se estendeu por 

algumas semanas e envolveu a família, o professor considerou a importância do papel 

da criança na construção do currículo e a importância que o espaço tem enquanto 

ambiente educador. 

Da mesma maneira, é fundamental o professor explorar os diferentes 

ambientes do espaço escolar com as crianças e bebês, inclusive explorando um 

mesmo espaço físico, porém modificado, a partir dos interesses revelados pelas 

crianças. Nesse sentido, a observação e a escuta das manifestações e preferências 

das crianças são fundamentais na construção de um Currículo Integrador da Infância.   

O entorno da escola ganha um rico significado na construção do conhecimento 

da criança, oportunizando a ela a vivência de uma prática pedagógica que vai para 

além dos muros da escola. Em uma outra situação, uma professora desenvolveu um 

projeto com sua turma sobre alimentação saudável, que surgiu a partir da curiosidade 

de algumas crianças sobre algumas frutas, e que finalizou com uma visita da turma a 

uma feira livre no entorno da escola, potencializando dessa forma o espaço do entorno 

como de convivência e de pertencimento.  

Segundo Vera Melis: 

 

Todo o espaço educacional, e não apenas a sala, deve criar uma atmosfera 
de alegria e entusiasmo que possam ser experienciadas por todos que 
circulam na escola. É este espaço que permitirá a criação de situações entre 
as crianças, as suas emoções e o seu ambiente através da 
intervenção/interação do adulto. (MELIS, 2018,p.31) 

 

 Portanto, a medida em que o Currículo integrador da Infância potencializa a 

participação dos bebês e crianças no planejamento e utilização dos diferentes 

espaços, dentro ou fora da escola, das materialidades neles disponibilizadas, e o 

tempo necessário da criança na exploração do ambiente, ele contribui para que 

crianças e bebês exerçam seu protagonismo, explorando suas potencialidades. A 

seguir, discorremos sobre outra prática pedagógica que pode potencializar a 

construção de um currículo integrador da infância: as reuniões pedagógicas 

envolvendo mais de uma unidade educacional. 
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5.4.2. As reuniões pedagógicas envolvendo mais de uma unidade 

educacional, enquanto espaços para se conhecer diferentes 

contextos relevantes  

As reuniões pedagógicas na educação infantil, de maneira geral, são 

momentos que devem potencializar a formação de todos os funcionários da unidade 

escolar sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento dos bebês e das crianças. 

Dessa forma, são grandes possibilidades de espaços formativos para se conhecer 

diferentes contextos, corroborando com momentos de trocas relevantes na busca da 

implementação de um Currículo Integrador da Infância.  

No ano de 2016, alguns encontros da coordenação pedagógica, envolvendo 

três unidades educacionais do território, possibilitaram conhecer o percurso formativo 

dos bebês, crianças e adolescentes que cada unidade construía.   

Foi um encontro onde a vez e a voz eram dos professores. Um encontro 

formativo que permitiu as unidades conhecerem as práticas pedagógicas das outras 

unidades, com seus bebês, crianças e adolescentes. CEI, Emei, Emef foram 

envolvidos nessa proposta de ação formativa. Eram professores exercendo seu 

protagonismo através de suas experiências com seus alunos. Buscavam um caminho 

de colocarem em prática a proposta de um Currículo Integrador da Infância, 

integrando as diferentes unidades que constituíam o entorno a fim de oportunizar a 

todos conhecer os diferentes percursos que se constituíam dentro de cada unidade 

educacional, a partir de relatos de práticas pedagógicas que considera bebês, 

crianças e adolescentes pessoas protagonistas. 

A Emei tinha um projeto de conhecer, através dos alunos, quais as experiências 

que cada turma estava vivenciando naquele mês. Todas as turmas apresentavam 

para os próprios alunos uma parte de suas vivências durante seu percurso naquele 

mês na Emei. Eram crianças apresentando para outras crianças. As apresentações 

variaram muito.  

Contudo, elas revelavam qual o currículo que estava sendo construído com e 

para as crianças. Se o interesse da turma naquele mês havia sido por música, a turma 

apresentava algo sobre a música vivenciado pelas crianças. Se o interesse naquele 

mês foi por jogos e brincadeiras, a turma apresentava jogos e brincadeiras.   

No dia da reunião pedagógica, envolvendo as três unidades educacionais do 

entorno, uma professora da Emei fez um relato de sua prática pedagógica de como o 
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projeto acontecia com sua turma. Naquele mês, a turma viveu experiências com 

diferentes cantigas de roda, que envolveu muitas brincadeiras, em diferentes espaços 

da escola. A turma tinha então que escolher quais cantigas de roda foram mais 

significativas para elas a ponto de quererem apresentar para as outras turmas. A 

professora fez então uma votação, onde todas as músicas vivenciadas por eles 

naquele mês apareceram para serem votadas.  

A partir disso, a professora construiu um gráfico com a turma, onde a cada voto 

de uma música, o voto era simbolizado através de um quadrado colorido, 

confeccionado com papel dobradura. Ficou combinado que as três músicas que 

tivessem mais quadrados coloridos, seriam as que iriam compor a apresentação.  

Esse relato de prática docente, foi muito significativo em revelar, para as outras 

unidades, a importância da escuta da criança, e de pensar na construção de um 

currículo construído junto com elas, onde elas possam participar das decisões que 

envolvam o percurso vivido da turma. 

As outras unidades também revelaram relatos de práticas bastante 

significativos, que envolviam a escuta e o protagonismo dos alunos. O encontro de 

mais de uma unidade em uma reunião pedagógica, tendo seus professores como 

protagonistas, são possibilidades que podem ser pensadas como prática pedagógica 

na implementação de um Currículo Integrador da Infância. O exercício dessa reunião 

pedagógica, envolvendo unidades educacionais do mesmo território, proporcionou 

aos envolvidos conhecer as práticas desenvolvidas nas outras U.E., além de conhecer 

um pouco o percurso vivido pelos bebês, crianças e adolescentes.  

É importante destacarmos, aqui, que não foi fácil a articulação dessa reunião, 

pois as demandas diárias de cada U.E., incluindo a formação dos professores e o 

acompanhamento das aprendizagens dos alunos, por parte da coordenação 

pedagógica, consome um tempo significativo de dedicação do coordenador 

pedagógico.  

Portanto, organizar reuniões pedagógicas, envolvendo mais de uma unidade 

educacional é um caminho necessário na implementação de um currículo integrador 

da infância, porém a sua organização é um desafio. Temos um grande caminho a 

percorrer nesse processo em se articular unidades do território a fim de construírem 

juntas uma reunião pedagógica com as unidades próximas.  
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Conforme destaca o Currículo da Cidade Educação infantil, a supervisão 

escolar tem um importante papel em articular uma proximidade entre unidades do 

território: 

 

As (Os) supervisores(as), as(os) formadores das Divisões Pedagógicas 
(DIPEDs) e as(os) gestores(as), por sua competência nas regiões, são 
essenciais na constituição das transições. Elas(es) podem construir espaços 
de interlocução entre as UEs, pois conhecem as realidades e são presença 
ativa no acompanhamento das transições. (SÃO PAULO, 2019,p.163) 

 

 A cidade de São Paulo é muito grande e, nesse vasto espaço territorial onde 

as unidades educacionais estão inseridas, é um desafio ao se pensar na construção 

de um currículo integrador para a infância. Para fortalecer o trabalho da supervisão 

escolar e do Diped junto às U.E., é necessário o desenvolvimento de políticas públicas 

que promovam e subsidiem a articulação dessas unidades dentro dos territórios.  

 A seguir discorremos sobre outra possibilidade de prática pedagógica na 

construção de um Currículo Integrador da infância: as assembleias mirins. 

 

5.4.3. As assembleias mirins 

É através da escuta que bebês e crianças ganham voz e tem seus interesses 

considerados, abrindo caminho para a vivência de contextos significativos para eles. 

O movimento de escuta que bebês e crianças nos revelam deve ter o olhar atento do 

professor a todo momento. O processo de escuta que os professores desenvolvem 

sobre os interesses de bebês e crianças está diretamente ligado a qual concepção de 

criança que o professor tem. Uma concepção de criança que os considere sujeitos 

sócio históricos, criativos, curiosos, indagadores, e capazes de produzir cultura coloca 

a escuta como fundamental no processo do exercício do protagonismo de cada um.  

Estudando o Currículo Integrador da Infância Paulistana, o grupo da Emei foi 

se apropriando aos poucos do que o documento revela sobre a importância da escuta. 

Para que os bebês e as crianças se sintam seguros, confiantes nas suas interações 

com os outros, com o ambiente e com as materialidades dispostas nesses espaços, 

a escuta deve ser considerada um exercício permanente na construção de uma 

pedagogia da infância que considera bebês e crianças como seres repletos de 

potencialidades.  

Levando isso em consideração, o grupo de professores e gestores da Emei, foi 

aos poucos construindo esse olhar sobre a escuta. Isso era revelado nos momentos 
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dos relatos de práticas no PEA, onde os professores traziam as vozes das crianças a 

partir da observação e registros que construíam.  

Desse modo, partindo do que alguns professores trouxeram sobre a fala das 

crianças, principalmente sobre o que achavam da escola onde estudavam, e também 

de um olhar atento da equipe gestora em perceber que algumas crianças sentiam a 

necessidade de falar sobre a escola em que estudavam, a equipe gestora e o grupo 

de professores, pensaram em constituir na unidade uma Assembleia Mirim, cujos 

alunos pudessem falar sobre como viam a escola, o que eles mais gostaram do que 

aconteceu naquele ano, o que eles menos gostaram, o que eles achavam que 

precisava mudar nos diferentes espaços da escola, o que achavam que a escola 

precisava comprar.  

A assembleia mirim foi então constituída. Ela iniciou-se em cada sala de aula, 

onde foi explicado às crianças que suas falas ditas aos professores seriam levadas, 

por dois alunos da turma, para a diretora, para a coordenadora pedagógica, para a 

assistente de diretor de escola, juntamente com outras crianças e outras professoras 

e funcionários da escola.  

Na sala de aula, os dois alunos representantes da turma foram escolhidos pelos 

próprios alunos. A professora foi a escriba das falas de todos os alunos. No dia da 

Assembleia Mirim, os dois alunos escolhidos pela turma desceram à sala dos 

professores com as anotações feitas pela professora, registradas a partir das falas 

dos alunos.  

Durante a assembleia, os gestores presentes iniciaram a reunião perguntando 

a eles se sabiam por que estavam ali, naquela reunião. A maioria dos alunos 

responderam que sim, que era para falar da escola onde estudavam e que eles 

estavam levando o que seus amigos haviam falado na sala de aula.  

Foram feitas duas reuniões de assembleia mirim nesse dia, uma em cada 

período. A cada leitura da demanda trazida por cada turma, a equipe gestora parava 

e perguntava o que eles achavam sobre aquilo que tinha acabado de ser lido. Durante 

toda a reunião, as crianças foram se posicionando e suas colocações foram 

registradas em ata.  

Dentre os relatos, uma turma trouxe a preferência pelo circuito de brincadeiras 

que teve na escola; outra turma, pelo dia das brincadeiras que teve pescaria, jogo de 

argolas, lambida da vaca, frango na panela, entre outras brincadeiras, onde elas 

podiam escolher a brincadeira que queriam participar. Um aluno relatou que foi em 
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todas as brincadeiras. Também relataram que a escola precisava comprar mais 

brinquedos para a Brinquedoteca. Outra criança falou que gostou muito da professora 

e de brincar com os amigos, que a escola não precisava comprar nada. Outra turma 

revelou que gostou muito do projeto sobre a importância da água para o planeta Terra, 

que sua turma desenvolveu.  

A Assembleia Mirim ocorreu no final do ano. O ano seguinte foi pensado a partir 

da escuta do que foi revelado pelas turmas, através de seus representantes na 

Assembleia Mirim, como a compra de brinquedos e materiais pedagógicos que foram 

sendo descritos por eles, como mais carrinhos, bonecas e bonecos, massinha de 

modelar, entre outros itens. A assembleia foi um exercício de cidadania e mais um 

momento de escuta das necessidades e preferências das crianças, entre tantos 

momentos de escuta que acontecem a todo momento, diariamente, durante o 

percurso das crianças na Emei. Também fez parte da construção de um currículo que 

os considera como coconstrutores.  

Pensar nos tempos, espaços e materialidades na educação infantil e planejá-

los, a partir da escuta trazida pelas crianças, seja nas assembleias mirins, seja no dia 

a dia do percurso vivido por crianças e bebês, é fundamental na construção de um 

currículo vivo, que se constrói com o outro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A pesquisa constatou a importância em se conhecer os princípios do currículo 

integrador da infância, que considera vários olhares na produção do conhecimento, 

colocando o currículo como campo a ser construído pelos sujeitos que o integram, 

contribuindo, dessa forma, para o aprofundamento sobre a relevância de um currículo 

integrador da infância na oferta da organização de vivências institucionais aos bebês 

e crianças na educação infantil como sujeitos de direitos que precisam ser garantidos, 

contribuindo para a construção da identidade de cada um. 

Para isso, analisamos os princípios do Currículo Integrador da Infância 

Paulistana, como autoria, escuta e protagonismo, que nos revelam a necessidade de 

se ver a infância como uma construção social, dando visibilidade a seus atores, cuja 

criança possa ser vista como um sujeito de sua atividade, que interage com o mundo 

em que vive e que atribui significados a ele. Além disso, a educação enquanto um 

fenômeno sociocultural e político a fim de articular as experiências vividas e os 

saberes social e historicamente acumulados pelos atores envolvidos nesse processo, 

integrando a vida cotidiana com as experiências educacionais. 

Ao apresentar o embasamento teórico do Currículo Integrador da Infância 

Paulistana, por meio de autores como John Dewey, Paulo Freire, e Loris Malaguzzi, a 

pesquisa evidencia que a participação, protagonismo e escuta são fundamentais no 

processo de construção de uma educação que tenha como um dos seus princípios a 

democracia. Ela identifica que o Currículo Integrador da Infância Paulistana se 

embasa nas DCNEI que traz a brincadeira, como principal linguagem para o 

desenvolvimento humano, dialogando também com os eixos norteadores da BNCCEI 

que são as interações e brincadeiras. 

Este trabalho foi realizado por meio de aprofundamento teórico e análise de 

documentos que suscitaram a necessidade de se anunciar em quais pontos o 

Currículo Integrador da Infância Paulistana e a BNCCEI se articulam. 

A educação infantil enfrenta alguns desafios, como a necessidade da 

ampliação de vagas no atendimento de bebês e crianças de 0 a 3 anos de idade e a 

necessidade de se garantir a formação continuada de professores. Ao relatar como 

os CEIs e as Emeis encontram-se organizados hoje, este trabalho revela que o 
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atendimento em creches na cidade de São Paulo – tanto pela rede direta como pela 

rede parceira – segue as mesmas orientações curriculares da SME-SP, mas anuncia 

que há ainda um desafio a ser enfrentado no que diz respeito à falta da oferta de 

formação continuada dos professores da rede parceira dentro da sua jornada de 

trabalho. 

Ao destacar o papel da documentação pedagógica enquanto instrumento que 

revela as aprendizagens dos bebês e das crianças, evidencia seu caráter integrador 

e propõe como fundamental que a escola desenvolva um trabalho coletivo onde a 

documentação pedagógica possa ser amplamente discutida e ressignificada, de modo 

a garantir e fomentar momentos de estudo, leitura e intervenções sobre a 

documentação pedagógica produzida. 

Esta pesquisa reforça que o cuidar e o educar devem caminhar como ações 

indissociáveis, onde o cuidar vai além dos cuidados físicos (banho, troca e 

alimentação), passando a ter um olhar sobre o bem-estar emocional dos bebês e 

crianças, estando intimamente ligado ao educar. 

A pesquisa evidencia que o Currículo integrador da Infância Paulistana e as 

práticas pedagógicas aqui relatadas, a partir das vivências constituídas na Emei 

analisada, possam abrir um caminho para uma reflexão sobre qual a contribuição na 

organização de vivências institucionais ofertadas aos bebês e às crianças, na 

educação infantil, revelando a necessidade em se conhecer os princípios que o 

embasam e o desenvolvimento de práticas pedagógicas pautadas em seus princípios, 

levando a uma reflexão sobre desafios e possibilidades na construção de um currículo 

integrador da infância. 

Esta pesquisa também revela que o acolhimento dos bebês, crianças e de suas 

famílias é um momento fundamental para uma aproximação mais efetiva com as 

famílias. O processo de escuta no acolhimento das famílias e das crianças é vital para 

se conhecer um pouco sobre o contexto de cada criança, e que esse acolhimento 

deve ser assumido diariamente.  

Outro ponto diz respeito aos tempos, espaços e materiais enquanto contextos 

relevantes na implementação de um Currículo Integrador da Infância. Nesse sentido, 

as reuniões pedagógicas, enquanto espaços para se conhecer diferentes contextos, 

contribuem para a construção de um currículo integrador da infância. Ao mesmo 

tempo anuncia a necessidade da construção de políticas públicas que subsidiem a 

aproximação das unidades escolares dentro dos territórios. 
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Essa pesquisa evidencia que os princípios que embasam o Currículo Integrador 

da Infância Paulistana são princípios que potencializam a autoria e o protagonismo 

dos bebês e das crianças, mas que há uma necessidade ainda grande de 

continuidade, no que tange aos processos de transição das crianças do CEI para a 

Emei e desta para a Emef, sendo que uma grande preocupação é a passagem da 

criança da educação infantil para o ensino fundamental. 

Ao desvelar sobre os tempos, espaços e materiais enquanto contextos 

relevantes na implementação de um Currículo Integrador da Infância, a pesquisa 

reforça que oportunizar a vivência de experiências significativas que venham contribuir 

na construção da identidade de cada bebê e de cada criança é fundamental para o 

exercício de seu protagonismo.  

Portanto, pensar e planejar sobre os diferentes espaços, tempos e 

materialidades encontrados nesses diferentes espaços devem estar pautados numa 

relação de coconstrução entre os bebês e as crianças e professores, onde esses 

espaços devem ser pensados e planejados a partir dos interesses que bebês e 

crianças revelam. 
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