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RESUMO 

O objetivo desta tese é investigar de que forma os textos-entrevistas de uma 
Prescritora, de uma Formadora e de uma Professora representam os processos de 
elaboração, de difusão e de utilização de um documento oficial do Município de São 
Paulo voltado para Educação Infantil - Orientações Curriculares – Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas – OCs (2007). O levantamento de parte da 
história da Educação Infantil nos mostrou a fragilidade desse segmento, 
especialmente no Brasil, já que nele se considera a) uma visão de criança marcada 
pela crença da sua fragilidade física e intelectual; e b) a consequente transposição 
dessas crenças para os contextos educacionais que culminam em um atendimento 
dicotomizado entre o cuidar e o educar. Essas contradições, por sua vez, nos 
levaram à hipótese de que esses conflitos históricos se manifestariam, de alguma 
forma, nos processos de elaboração, de difusão e de utilização do documento 
municipal. Para a verificação dessa hipótese propomo-nos a analisar três 
entrevistas: a) com a coordenadora do grupo de elaboradores do documento oficial 
do Município de São Paulo, a Prescritora; b) com uma Formadora da Diretoria de 
Orientações Técnicas da Secretaria de Educação de São Paulo; c) com uma 
Professora da Rede Municipal de São Paulo. As entrevistas foram realizadas, 
respectivamente, em dezembro de 2008, em junho de 2010 e em agosto de 2010. 
Desse modo, pudemos verificar o andamento do processo, desde a sua idealização 
até a sua chegada à escola de Educação Infantil. Tomamos como base teórica 
central os estudos realizados por pesquisadores da Clínica da Atividade do CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers), do grupo ERGAPE (Ergonomie de 
l’Activité des Professionnels de l’Éducation), do grupo LAF (Langage, Action, 
Formation) e do grupo ALTER – CNPq (Análise de Linguagem, Trabalho Educacional 
e suas Relações) sediado no LAEL da PUC-SP. Os dados foram analisados de acordo 
com os procedimentos propostos pelo Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 
1997/2003) no tocante à análise de alguns elementos do folhado textual: 1) a 
infraestrutura geral do texto (plano global, conteúdos temáticos, sequências e tipos 
de discurso); 2) os mecanismos de textualização (conexão nominal) e 3) os 
mecanismos enunciativos (vozes). Utilizamos, ainda, como categoria de análise as 
figuras de ação, desse mesmo aporte teórico (BULEA, 2007, 2010). Assim, esta 
tese demonstra que os processos de elaboração, de difusão e de utilização de uma 
nova prescrição se constituem por conflitos relacionados com as dimensões do 
trabalho (CLOT, 2008) e que esses conflitos, por sua vez, podem ser identificados 
linguístico e discursivamente. A relevância desta pesquisa deve-se, principalmente, 
ao fato de termos levantado as marcas linguísticas que nos indicam conflitos 
verificando de que forma esses conflitos incidem sobre os processos mencionados 
anteriormente, foco desta pesquisa. Assim, pudemos conhecer os desdobramentos 
da implantação de uma Política Pública Educacional e, finalmente, a pesquisa 
contribui também para o segmento de Educação Infantil, já que ainda são escassas 
as pesquisas voltadas para o trabalho docente nessa área.  

Palavras-chave: trabalho educacional, prescrição, educação infantil. 

 

 



ABSTRACT 

This thesis is aimed at investigating how the interviews of a prescriber,  a trainer 
and a teacher represent in the processes of creating, spreading and using the 
official document called Orientações Curriculares – Expectativas de Aprendizagens e 
Orientações Didáticas – OCs (2007), developed by the City of São Paulo with focus 
at Pre-school Education. Studying the Pre-school Education history has shown us 
how fragile this segment is, particularly in Brazil, due to the fact that a) the child is 
perceived as physically as well as intellectually fragile; and b) thus the transposition 
of such beliefs to the educational contexts culminates in a split service: taking care 
and educating. Such contradictions have taken us to consider the hypothesis that 
historical conflicts would appear somehow in the processes of creating, spreading 
and using the official document. In order to check this hypothesis the following 
interviews were analyzed: a) one conducted with the coordinator of the group 
responsible for elaborating the official document, the prescriber; b) another with a 
trainer from Diretoria de Orientações Técnicas da Secretaria de Educação de São 
Paulo; c) and the other interview was performed with a teacher from the public 
school system run by the City of São Paulo. The interviews were carried out in 
December, 2008, June 2010 and August 2010, respectively. In this way, we were 
able    to monitor the process since its conception up to the implementation at the 
Pre-school facilities. It was taken into consideration as our theoretical framework 
the studies conducted by researchers from CNAM (Conservatoire National des Arts 
et Métiers), ERGAPE (Ergonomie de l’Activité des Professionnels de l’Éducation), 
LAF (Langage, Action, Formation) and ALTER – CNPq (Analysis of Language, 
Educational Work and their Connections) based at LAEL, PUC-SP. The data was 
analyzed according to the procedures proposed by the Socio-discursive 
Interactionism (BRONCKART, 1997/2003) in relation to the analysis of some 
elements of the feuilleté textuel: 1) the general infrastructure of the text (general 
text plan, thematic content, sequences and types of discourses); 2) mechanisms of 
textualization (nominal connection) and 3) the enunciative mechanisms (voices). It 
was also was employed as a category for analysis the action figures from the same 
theoretical framework (BULEA, 2007, 2010). Therefore, this thesis shows that, on 
one hand, the processes of creating, spreading and using of a new prescription are 
made by conflicts related to the dimensions of the job (CLOT, 2008) and, on the 
other, such conflicts can be linguistically and discursively identified. The relevance 
of this research lies on to the fact that it was possible to identify linguistic features, 
which point to conflicts. These linguistic features have enabled us to check how 
these conflicts have an effect on the above-mentioned processes which is the aim 
of this research. Consequently, it was possible to acknowledge the outcome when 
implementing an Educational Public Policy, as well as to conduct a research that 
also contributes for the Pre-school segment, as there are few studies aimed at the 
teachers’ work in this area.  
 

Key words: educational work, prescription, pre-school education.  

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

L’objectif de cette thèse est d’examiner de quelle manière les textes-entretiens 
d’une Prescriptrice, d’une Formatrice et d’une Professeure représentent les 
processus d’élaboration, de diffusion et d’utilisation d’un document officiel de la 
Municipalité de São Paulo adressé à l’École Maternelle – Orientations Curriculaires – 
Attentes d’Apprentissage et Orientations Didactiques – OCs (2007). L’étude d’une 
partie de l’histoire de l’École Maternelle nous a montré la fragilité de ce segment, 
surtout au Brésil, puisqu’on y considère a) une vision de l’enfant caractérisée par la 
croyance en sa faiblesse physique et intellectuelle ; et b) la conséquente 
transposition de ces croyances dans les contextes éducatifs qui aboutissent dans un 
service dichotomisé entre le soin et l’éducation. Ces contradictions, à leur tour, 
nous ont menés à l’hypothèse que ces conflits historiques  se manifesteraient, 
d’une certaine manière, dans les processus d’élaboration, de diffusion et 
d’utilisation du document mentionné auparavant. Pour vérifier cette hypothèse, 
nous nous sommes proposé d’analyser trois entretiens : a) avec la coordinatrice du 
groupe de concepteurs du document officiel de la Municipalité de São Paulo, la 
Prescriptrice ; b) avec une Formatrice de la Direction d’Orientations Techniques du 
Secrétariat d’Éducation de São Paulo ; c) avec une Professeure du Réseau Municipal 
de São Paulo. Les entretiens ont été réalisés, respectivement, en décembre 2008, 
en juin 2010 et en août 2010. Ainsi, nous avons pu vérifier le progrès du processus 
d’implémentation de cette politique publique, depuis son élaboration jusqu’à son 
arrivée à l’École Maternelle. Nous avons pris comme base théorique centrale les 
études réalisées par les chercheurs de la Clinique de l’Activité du CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers), du groupe ERGAPE (Ergonomie de 
l’Activité des Professionnels de l’Éducation), du groupe LAF (Langage, Action, 
Formation) et du groupe ALTER – CNPq (Analyse du Langage, Travail Éducatif et 
leurs relations) basé au LAEL de la PUC-SP. Les données ont été analysées selon la 
démarche proposée par l’Interactionnisme Socio-Discursif (BRONCKART, 
1997/2003) quant à analyse de quelques éléments du feuilleté textuel : 1) 
l’infrastructure générale du texte (plan global, contenus thématiques, séquences et 
types de discours) ; 2) les mécanismes de textualisation  (cohésion nominale) et 3) 
les mécanismes énonciatifs (voix). Nous avons aussi utilisé comme catégorie 
d’analyse les figures d’action, qui appartiennent à ce même fondement théorique 
(BULEA, 2007, 2010). Ainsi, cette thèse démontre que les processus d’élaboration, 
de diffusion et d’utilisation d’une nouvelle prescription se constituent par des 
conflits liés aux dimensions du travail (CLOT, 2008) et que ces conflits, à leur tour, 
peuvent être identifiés linguistiquement et discursivement. L’importance de cette 
recherche est due, entre autres, au fait que nous avons repéré des marques 
linguistiques qui nous indiquent des conflits, tout en vérifiant de quelle manière ces 
conflits incident sur les processus qui font l’objet de cette recherche. Ainsi, nous 
avons pu connaître les conséquences de l’implémentation d’une Politique Publique 
Éducative; finalement, la recherche apporte aussi des contributions au domaine de 
l’Éducation des Jeunes Enfants, puisque très peu de recherches ont été faites sur le 
travail des enseignants de l’École Maternelle. 

Mots-clés: travail éducatif, prescriptions, éducation de jeunes enfants.
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Um observador um pouco mais atento poderá constatar facilmente que não há 
trabalho sem prescrição. Essa constatação é confirmada pelos estudiosos do trabalho, 
que nos mostram que existem prescrições implícitas, como, por exemplo, modelos de 
conduta, de vestimenta, de postura, e outras; e, prescrições explícitas como, por 
exemplo, as regras, as normas, os manuais de procedimentos, entre outras. Assim, 
podemos deduzir que, para se conhecer um trabalho, é preciso conhecer as prescrições 
que o constituem. 

No caso do trabalho docente no Brasil, vimos ao longo das últimas décadas a 
elaboração dos parâmetros curriculares, dos referencias, das orientações didáticas e 
outras prescrições. Apesar de todas as dificuldades inerentes à utilização desses 
documentos, essas prescrições educacionais são utilizadas de forma explícita, 
principalmente, nas redes públicas, provavelmente, dada a dimensão territorial que 
muitas vezes os dirigentes precisam atingir para se chegar a um ‘ensino mais igualitário 
e mais abrangente’.  

No entanto, constatamos que esses documentos nunca vão diretamente da fonte 
prescritora para os professores/destinatários. Em outras palavras, como esses 
documentos são, geralmente, elaborados por instâncias superiores (MEC, Diretorias de 
Ensino e outras), eles passam por diferentes instâncias (Coordenadorias, Escolas etc.) 
até chegar aos professores. Isso leva a afirmar que, nesse processo de transposição, a 
prescrição vai sendo reelaborada por cada uma dessas instâncias.  

Portanto, considerando que as prescrições são elementos constitutivos do 
trabalho e que o seu processo de elaboração e distribuição no meio educacional ainda é 
cientificamente pouco conhecido (LEPLAT, s/d; AMIGUES e LATAILLADE, 2007), 
pretendemos, nesta pesquisa, investigar de que forma os textos-entrevistas de uma 
Prescritora, de uma Formadora e de uma Professora representam os processos de 
elaboração, de difusão e de utilização de um documento oficial do Município de São 
Paulo voltado para Educação Infantil - Orientações Curriculares – Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas – OCs (2007). 

Cabe ressaltar que assumimos a linguagem em uma perspectiva dialógica, que 
entende que todo discurso é povoado por vozes de diferentes enunciadores (nem sempre 
concordantes), caracterizando, assim, a linguagem como polifônica. Nesses termos, em 
uma perspectiva interacionista de linguagem, a constituição dos sentidos dos discursos 
ocorre por meio das múltiplas vozes discursivas.  
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Portanto, esta pesquisa pretende conhecer os processos representados nos textos-
entrevistas pelo qual o documento foi passando desde a sua elaboração até a sua 
efetivação. Por esse motivo, utilizamos o termo genealógico em uma perspectiva 
metodológica sócio-histórica-cultural que se refere à origem dos processos para 
compreendê-los.  

Do mesmo modo, retomando a origem, é preciso iniciar esta exposição pelo 
contexto mais amplo em que se insere a pesquisa.  

É consenso entre pesquisadores que a educação infantil, como primeira etapa do 
ensino básico desde 1996, constitui-se como um valioso recurso para o 
desenvolvimento pessoal e social da criança. Entretanto, esse nível de ensino pode ser 
considerado novo e em desenvolvimento. Diferentemente do que ocorre em outros 
segmentos, o debate sobre a Educação Infantil ainda se volta, principalmente, para 
discussões do seu papel enquanto escola, do papel e formação dos professores e das 
necessidades das crianças/alunos. Zabalza (1998) consegue resumir essa situação, 
apontado os dilemas enfrentados por essas instituições: 1) dilema entre cuidados e 
educação; 2) dilema entre o público e o privado na responsabilidade pelas crianças; 3) 
dilema na conexão entre atenção à infância e igualdade de oportunidades; 4) dilema na 
conexão entre os direitos ao trabalho dos pais e mães e atenção às crianças pequenas; e 
5) dilema na difícil ruptura dos parâmetros objetivos para alcançar estimativas mais 
qualitativas. 

Ao longo da história, as crianças precisaram sempre viver em um mundo que 
não era seu. Um mundo quase improvisado, com a utilização de espaços ociosos, 
mulheres de boa vontade, atendimento voltado para as necessidades das famílias e não 
das crianças e outros recursos que marcaram, que, de certa forma, possibilitaram a 
criação das primeiras instituições de atendimento à criança. Essa falta de finalidade e de 
modelo próprio corroborou para que as práticas adotadas nas escolas infantis se 
aproximassem dos modelos de outros níveis educacionais, sem se respeitar as 
especificidades das crianças pequenas, ou seja, a associação dos cuidados e higiene a 
uma prática pedagógica.  

O primeiro movimento nesse sentido foi a elaboração, em 1997, do Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). Esse Referencial foi publicado 
em 1998, no mesmo contexto de elaboração dos PCNs e representou um marco na 
educação de crianças pequenas por ser a primeira prescrição oficial voltada para esse 
segmento.  
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Em nossa pesquisa de mestrado, verificamos, no entanto, a existência de uma 
lacuna nessa proposta curricular (BARRICELLI, 2007). Nessa pesquisa, analisamos três 
documentos: 1) segmentos do RCNEI; 2) o Currículo de uma creche de São Paulo 
elaborado em consonância com o Referencial e 3) uma reunião de formação realizada 
nessa mesma creche voltada para a elaboração de um novo currículo. Os resultados 
mostraram que o discurso de todos os envolvidos – professores, coordenadores e 
pesquisadora - era atravessado pelo mesmo discurso veiculado na prescrição oficial, ou 
seja, no RCNEI.  

O discurso dos participantes repetia e intensificava o mesmo vazio deixado pelo 
documento oficial, no tocante aos conteúdos a serem desenvolvidos com as crianças, 
apresentando-os apenas de forma implícita, dificultando sua utilização pelos professores 
de Educação Infantil. Esses professores não encontravam no Referencial subsídios para 
sua prática diária, o que acabava por intensificar a aproximação desses professores a 
modelos de outros níveis (e.g. ensino fundamental, antecipação da escolarização, 
alfabetização e outros) ou a práticas assistencialistas. 

No intuito de superar as dificuldades apresentadas por esse documento, ações de 
elaboração e de re-elaboração de novas prescrições foram/estão sendo realizadas como, 
por exemplo, a elaboração das Orientações Curriculares – Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas – OCs (2007) realizada pelo Município de São 
Paulo.  Assim, de acordo com o momento atual de transformação da Educação Infantil 
em que se discutem as questões curriculares, o envelhecimento da prescrição oficial – 
do RCNEI – e a elaboração de novas prescrições para esse nível de ensino – as OCs – é 
importante que se levantem questões voltadas para a compreensão das prescrições, 
como as pesquisas realizadas sobre o trabalho e trabalho docente. 

Essas pesquisas, relativamente recentes no Brasil, têm se voltado para a 
compreensão do trabalho em diferentes contextos. Começaram a se difundir na PUC de 
São Paulo quando um grupo de professores do LAEL entrou em contato, 
primeiramente, com os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Analyse 
Pluridisciplinaraire des Situations de Travail - APST, da Universidade de Aix-
Marseille, principalmente os estudos desenvolvidos pelo Prof. Daniel Faïta, no tocante 
aos procedimentos metodológicos (e.g. autoconfrontação e instrução ao sósia) 
desenvolvidos por esse grupo, ao lado do Prof. Yves Clot, do Conservatoire National 
des Arts et Métiers - CNAM (FAÏTA, 2002, 2004; CLOT E FAÏTA, 2000, 2001; 
CLOT, 1999, 2001).   
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Em 1997 foi formalizado um acordo CAPES-COFECUB (225/97), intitulado 
Atividades de linguagem em situação de trabalho/Les activités de langage em situation 
de travail, envolvendo, do lado brasileiro, PUC-SP (LAEL), PUC-Rio (Departamento 
de Letras), UFRJ (grupo GENTE/COPPE), e, do lado francês, Université de Rouen 
(grupo DYALANG) e Université de Provence (grupo APST).  A coordenação do 
projeto na França estava a cargo do Prof. Daniel Faïta e no Brasil da Profª Drª M. 
Cecília P. de Souza-e-Silva.  Assim, esse primeiro contato possibilitou, em seguida, a 
constituição do Grupo ATELIER – Linguagem e Trabalho (SOUZA-E-SILVA, 2002, 
2004; DAHER, ROCHA E SANT’ANNA, 2002), coordenado, no LAEL, pela Profª. 
Drª. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva.  

Paralelamente, o Groupe Langage Action Formation - LAF na UNIGE, 
constituiu-se sob a coordenação do Prof. Dr. Jean-Paul Bronckart, com o projeto 
L´analyse des actions et des discours en situation de travail et leur exploitation dans les 
demarches de formation. Do mesmo modo, as pesquisas do Grupo Ergonomie de 
l’Activité des Professionnels de l’Éducation – ERGAPE (AMIGUES, 2002, 2004; 
SAUJAT, 2002, 2004), também, passaram a subsidiar os estudos realizados no Brasil. 
Assim, pressionados pela necessidade de compreensão das especificidades do trabalho 
do professor, pesquisadores da Suíça e da França, em suas respectivas pesquisas, 
organizaram-se em torno desse novo campo de pesquisa. Nesse mesmo período, iniciou-
se o Projeto Integrado Trabalho, Educação e Linguagem: a morfogênese das ações em 
situações de trabalho educacionais, que se constituiria como base fundamental para o 
grupo, Análise de linguagem, trabalho educacional e suas relações - Grupo ALTER, 
oficializado em 2003, com o apoio do CEPE da PUC de São Paulo, sob coordenação da 
Profª. Drª Anna Rachel Machado.   

Assim, o grupo ALTER, ao qual nos filiamos, dirigiu seu debate, também, para 
esse novo campo de pesquisa voltado para o trabalho docente no Brasil. O percurso das 
pesquisas do grupo mostra a evolução do seu objeto de pesquisa podendo ser dividido 
em três movimentos interligados. O primeiro movimento constitui-se pelas pesquisas 
precursoras que abriram caminho e buscaram a compreensão mais ampla do trabalho 
docente, o que pode ser visto nos trabalhos desenvolvidos, principalmente, por 
Machado (2000, 2002, 2004); Bronckart e Machado (2004); Abreu-Tardelli (2004), 
Lousada (2004); Machado e Cristovão (2005). Esses trabalhos mostraram, em linhas 
gerais, a complexidade do trabalho docente, devido às múltiplas dimensões mobilizadas 
para a sua realização (cognitiva, afetiva, física, etc.) e as diversas tarefas realizadas 
antes e depois da aula (planejar, preparar e corrigir exercícios e/ou provas, planejar e 
desenvolver reuniões, etc.).  
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Esse primeiro período é marcado, principalmente, pela publicação, em 2004, do 
livro O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva (MACHADO, 2004), 
reunindo trabalhos de pesquisadores dos grupos de pesquisa ALTER e ATELIER do 
Brasil, além dos trabalhos de pesquisadores dos Grupos LAF e ERGAPE, 
respectivamente da Suiça e da França. Esse trabalho contribuiu para a consolidação de 
pressupostos teórico-metodológicos que se constituiriam a base das pesquisas realizadas 
a partir de então.  

Especialmente em Bronckart e Machado (2004), os autores discutem uma 
metodologia de análise de textos produzidos sobre o trabalho educacional, ou no 
decorrer desse trabalho, que aprofundou o entendimento sobre as relações entre 
linguagem e trabalho educacional. Pontualmente, os autores apresentaram os seguintes 
resultados: 1) descrição das propriedades formais globais dos textos que veiculam 
prescrições do trabalho docente e as distinções comuns e específicas desses textos; 2) a 
configuração, nos textos prescritivos, de modelos de agir, marcados por formas de agir 
prescritiva ou avaliativa; 3) análise dos procedimentos linguísticos pelos quais 
determinados aspectos do agir educacional são apresentados como atividades coletivas 
ou como ações individuais que envolvem atores dotados de motivos, intenções e 
recursos ou agentes desprovidos de motivos, intenções e recursos. 

O segundo movimento é marcado, essencialmente, pelas pesquisas de Machado 
e Bronckart (2005); Abreu-Tardelli (2006); Lousada (2006); Mazzillo (2006); 
Guimarães (2007); Cristóvão (2007); Machado (2008); Corrêa (2007); Bueno (2007); e 
Barricelli (2007)1. Esses trabalhos tiveram como objeto de pesquisa textos produzidos 
no e sobre o trabalho docente, com foco maior para esse último. Os textos sobre o 
trabalho do professor analisados pelo grupo podem ser classificados da seguinte forma: 
1) textos produzidos por instâncias governamentais (PCNs, RCNEI etc.); 2) textos que 
antecedem o trabalho e foram produzidos pelas escolas (currículos, plano de curso etc.); 
3) textos produzidos pelos próprios professores (reunião de planificação, entrevista, 
autoconfrontação e outros); 4) textos produzidos depois do trabalho (observadores 
externos, diários etc.), entre outros trabalhos desenvolvidos pelo grupo (cf. Machado, 
2009). 

Essas pesquisas contribuíram para a compreensão do discurso dominante sobre o 
trabalho docente e sobre o professor, discurso esse generalizador e desvalorizador, 

                                                           
1 Pesquisa desenvolvida no LAEL sob orientação da Profª Drª Maria Cecília Camargo Magalhães que teve como 
aportes teóricos os pressupostos do interacionismo sociodiscursivo e as questões relacionadas ao trabalho docente, e 
desenvolveu-se em um contexto de pesquisa crítico-colaborativa (MAGALHÃES, 2002). 
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influenciado pela ideologia neoliberal e marcado, também, pela culpabilização e pela 
falta do professor (falta de conhecimento, falta de recurso etc.). Falta essa que poderia 
ser compreendida como um estímulo para alguns professores no sentido de buscar o que 
falta e de cobrança para outros. Os textos também mostraram a colocação em cena de 
pelo menos dois professores, esse professor real - da falta - e o professor futuro 
idealizado, já dotado de todas as capacidades necessárias para a realização de seu 
trabalho por meio da utilização das prescrições (PCNs, RCNEI, Currículos, e outros). 
Esse momento é assinalado pelo texto Por uma concepção ampliada do trabalho 
docente (MACHADO, 2007), em que é apresentada uma definição de trabalho docente. 
Apesar de a autora afirmar se tratar de uma definição provisória, esse texto pode ser 
considerado como um marco que integra o início das pesquisas, em que não se conhecia 
o trabalho do professor; e a segunda fase, em que se conhece as especificidades desse 
trabalho representado em diversos textos, chegando-se, enfim, a sua definição. Assim, 
esse período contribuiu para uma teorização particular do trabalho docente. 

O terceiro momento é caracterizado pelas pesquisas que estão se desenvolvendo 
atualmente, como Machado (2009, 2010); Lousada (2009); Bueno (2010), Barricelli 
(2010), Muniz-Oliveira (2010); Drey (2010), Machado; Lousada e Ferreira (2011), 
principalmente, e pode ser compreendido como um momento em que se busca a 
clarificação do trabalho realizado e/ou do trabalho real do professor, visando à formação 
docente, ou seja, à constituição de formas efetivas de desenvolvimento profissional e do 
métier ou, nas palavras de Clot (2008), o desenvolvimento do poder de agir dos 
professores. Esse terceiro momento representa o amadurecimento do grupo ALTER, no 
sentido de primeiro compreender o trabalho docente em toda a sua complexidade, por 
meio da compreensão dos textos prescritivos, para somente depois disso pensar em 
formas de transformá-lo. Podemos afirmar, também, que todas essas pesquisas se 
afinam, mas, também, acrescentam reflexões a outras pesquisas sobre o trabalho 
docente desenvolvidas na França (CNAM e APST) e na Suíça (LAF).  

Como visto, as pesquisas sobre o trabalho educacional, no nosso grupo, 
percorrem um caminho histórico que culmina nas pesquisas atuais. Todas essas 
pesquisas influenciaram este trabalho, direta ou indiretamente, na medida em que nos 
inscrevemos nessa história, como pesquisadora e como profissional  de Educação 
Infantil que há tempos busca resposta para as questões acerca do trabalho docente para 
esse segmento (Barricelli, 2007, 2010 e 2011).  

No entanto, nosso grupo não foi o único a dedicar-se a esses aportes. 
Destacamos, principalmente, as pesquisas mais recentes de dois grupos. O primeiro 
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sediado, essencialmente, no Rio de Janeiro (UERJ e UNIRIO), representado por a) 
Daher e Sant’Anna (2009), que discutem a formação de professores de línguas sob a 
perspectiva desenvolvida pelos estudiosos do trabalho; b) Pacheco e Medeiros (2009), 
em que se pode ver uma discussão sobre material didático de língua portuguesa, como 
prescrição, e sua relação com o trabalho do professor; c) Baalbaki et all (2009), que 
discutem as polêmicas do discurso para o professor em textos oficiais; d) França (2009), 
que tematiza a formação docente em contexto de trabalho; e e) Vargens, Freitas e 
Barreto (2009) que apresentam um estudo sobre o significado do trabalho do professor.  

O segundo em que destacamos os trabalhos que integram aportes do 
Interacionismo Sociodiscursivo e das ciências do trabalho, sediados na Paraíba (UFP), 
principalmente, os desenvolvidos por Medrado (2011), que  discute o trabalho docente 
na perspectiva da linguística aplicada; Ferreira (2011), em que são apresentadas 
reflexões sobre o trabalho docente nas prescrições do Projeto Pedagógico; Martiny 
(2011), que discute o trabalho do professor iniciante, e Pérez (2011), em que se observa 
uma reflexão sobre as prescrições do trabalho docente em relação a voz dos professores 
no confronto do seu cotidiano na escola. Todos esses trabalhos contribuem para a 
expansão desses aportes e reforçam as reflexões e pesquisas sobre o trabalho docente.  

Por outro lado, as pesquisas especificamente voltadas para a educação infantil 
realizadas no Brasil também influenciaram nosso trabalho, assim, julgamos necessário 
apresentar um levantamento desses trabalhos nas últimas duas décadas.  

Na década de 1990, as pesquisas se voltaram essencialmente para as questões 
relacionadas com a história da educação. Podemos nomear alguns trabalhos, cujos 
títulos nos mostram as discussões daquele período sem a necessidade de maiores 
explicações: ‘A Questão da creche: história de sua construção na cidade de São Paulo’ 
(CAMPOS, 1990); ‘Creches e pré-escolas no hemisfério norte’ (ROSEMBERG e 
CAMPOS, 1994); ‘Recuperando a história da educação infantil em São Paulo’ 
(KISHIMOTO, 1995); ‘Infância e educação infantil: uma abordagem histórica’ 
(KUHLMANN JR.,1998). Esses trabalhos buscavam, possivelmente, construir uma 
identidade para a educação infantil em nosso país pelo resgate de uma história perdida e 
desencontrada. Nessa década, investigações que relacionavam o cuidar e o educar 
também eram recorrentes, como ‘Educar e Cuidar: por onde anda a educação infantil?’ 
(CERISARA, 1999), ou questões relacionadas com a cultura da infância em trabalhos 
como ‘Educação pré-escolar e cultura’ (FARIA, 1999). 



 

9 
             Transformações e conflitos no processo de elaboração, de difusão e de utilização de instruções 

oficiais de educação infantil: um estudo genealógico 

BARRICELLI, Ermelinda 

 

 

 

No final dessa década, uma lenta mudança temática começa a ser percebida. 
Nesse período, os trabalhos passam a discutir questões relacionadas à formação de 
professores: ‘Política de formação profissional para a educação infantil: Pedagogia e 
Normal Superior’ (KISHIMOTO, 1999); ‘Formação de profissionais de educação 
infantil: prática reflexiva e socialização da criança’ (KISHIMOTO et al., 2000); 
’Documentação Oficial e o mito da educadora nata na educação infantil’ (ARCE, 
2001a); ‘Educação Infantil: Muitos Olhares’ (OLIVEIRA,  2001);’Professoras de 
educação infantil: entre o feminino e o profissional’ (CERISARA, 2002); ‘Por uma 
pedagogia da educação infantil: desafios e perspectivas para as professoras’ 
(CERISARA, 2004); ‘Construção da identidade docente: relatos de educadores de 
educação infantil’ (OLIVEIRA et al., 2006); ‘Educar crianças pequenas: em busca de 
um novo perfil de professor’ (CAMPOS, 2008). Esses trabalhos cujos títulos, também, 
mostram facilmente o direcionamento das discussões desse momento, colocam a 
questão da profissionalização do professor de educação infantil em foco. 

Cabe apontar, também, os trabalhos voltados para a questão da qualidade na 
educação infantil. Como reflexo das discussões iniciadas em outros segmentos, temos o 
trabalho do pesquisador espanhol Miguel Zabalza (1998) ‘Qualidade em educação 
infantil’ que, praticamente, inaugurou o tema para o segmento. No Brasil, destacamos o 
artigo ‘A qualidade da educação infantil brasileira: alguns resultados de pesquisa’ 
(CAMPOS; FÜLLGRAF; WIGGERS, 2006) que traz um panorama sobre o tema por 
meio de um levantamento das pesquisas empíricas voltadas para a questão da qualidade 
na educação infantil no Brasil.  

 Assim, convergente com o momento sócio-histórico do nosso grupo e com as 
pesquisas relacionadas à Educação Infantil, esta pesquisa se mostra relevante, pois 
esperamos compreender os processos de elaboração, de difusão e de utilização do 
documento oficial do Município de São Paulo, para, assim, pensarmos em formas mais 
eficazes de desenvolvimento desses processos. Nosso objetivo deriva, portanto, do 
apresentado acima, pois busca investigar o processo de elaboração, de difusão e de 
utilização do documento oficial do Município de São Paulo voltado para educação 
infantil – OCs (2007), representado nas entrevistas da prescritora, de uma formadora e 
de uma professora. Para nortear este estudo, elaboramos as seguintes perguntas de 
pesquisa: 

11..  De que forma as três entrevistas - da prescritora, da formadora e da professora - 
representam o processo de elaboração do documento oficial do Município de São 
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Paulo voltado para educação infantil Orientações Curriculares – Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas? 

22..  De que forma as três entrevistas - da prescritora, da formadora e da professora - 
representam o processo de difusão do documento oficial do Município de São Paulo 
voltado para educação infantil Orientações Curriculares – Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas? 

33..  De que forma as três entrevistas - da prescritora, da formadora e da professora - 
representam o processo de utilização do documento oficial do Município de São Paulo 
voltado para educação infantil Orientações Curriculares – Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas? 

44..  Quais as semelhanças, diferenças e conflitos representados nesses três processos?  

Para responder a essas perguntas, organizamos nosso trabalho da seguinte forma:  

No capítulo um, apresentaremos as discussões relacionadas ao contexto histórico 
que favoreceu a criação da Educação Infantil, partindo da história européia que 
repercutiu diretamente na criação dessas escolas no Brasil; a discussão se fará pelo viés 
das principais prescrições que marcaram essa história. No capítulo dois, abordaremos as 
questões relacionadas ao trabalho geral e trabalho docente, e ao conceito de prescrição e 
às especificidades das prescrições educacionais. Finalizamos o capítulo com a questão 
do desenvolvimento do trabalhador em sua relação com as prescrições em um 
movimento de unificação das discussões precedentes. No capítulo três dirigiremos 
nosso debate para o quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo 
que servirá de base para nossas discussões teóricas e para a análise dos dados 
produzidos para esta pesquisa. No capítulo quatro, examinaremos os procedimentos 
metodológicos utilizados nesta tese para a análise de nossos dados. 

No capítulo cinco, iniciando a discussão dos resultados, apresentaremos o 
Contexto de Produção das três entrevistas e das Orientações Curriculares. Em seguida, 
discutiremos o Plano Global, os conteúdos temáticos e os actantes postos em cena nas 
três entrevistas. No capítulo seis, apresentaremos as discussões dos resultados com 
vistas a responder nossas três primeiras perguntas de pesquisa sobre os processos de 
elaboração, de difusão e de utilização do documento oficial do Município de São Paulo 
representados nas três entrevistas. No capítulo sete, discutiremos nossa última pergunta 
de pesquisa que busca confrontar as três entrevistas para conhecer as semelhanças, 
diferenças e conflitos representados em cada processo. Encerrando a tese, 
apresentaremos as conclusões finais.  
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Capítulo 1 

___________________________ 

As prescrições que marcaram a 
história da Educação Infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
             Transformações e conflitos no processo de elaboração, de difusão e de utilização de instruções 

oficiais de educação infantil: um estudo genealógico 

BARRICELLI, Ermelinda 

 

 

 

Neste capítulo, propomo-nos a apresentar, de forma pontual, as principais 
prescrições2 - leis e documentos oficiais, que influenciaram a história da Educação 
Infantil no Brasil. Convergente com nossa abordagem sócio-histórica, defendemos que 
as concepções veiculadas em nossa sociedade foram se construindo  historicamente e 
são influenciadas, e influenciam, os modos de agir (BRONCKART, 2006). Por esse 
motivo é importante começar este estudo pelo presente levantamento histórico.   

Assim, nossa discussão retoma as crenças relacionadas à criança que se ligaram 
à origem das instituições voltadas para o seu atendimento, para chegar ao momento 
histórico que favoreceu a criação das primeiras escolas infantis no Brasil com foco nas 
prescrições, implícitas e explícitas, que influenciaram e favoreceram o seu surgimento. 
Em seguida, nos dirigimos para as discussões relacionadas à Educação Infantil na 
cidade de São Paulo para, enfim, apresentar o contexto histórico da elaboração da 
prescrição, foco de nosso estudo: Orientações Curriculares: Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas – OCs (2007). 

 

1. 1. O ideário que favoreceu a criação da Educação Infantil na 
Europa  

Nesta seção, apresentaremos uma discussão concisa sobre a concepção de 
criança na Europa a partir do século XIII até o surgimento das ideias que possibilitaram 
a criação das primeiras instituições que se voltaram exclusivamente para o atendimento 
de crianças pequenas. Selecionamos essa parte da história por entender que esses fatos 
foram fundamentais para a criação das escolas infantis no Brasil, assim como as crenças 
que marcaram esse período. 

Nossa exposição é embasada pela vasta pesquisa realizada por Ariès (1981) 
sobre a ‘História social da família e da infância’. Segundo o autor, a função inicial da 
família, dos séculos XIII até quase o século XVI era simplesmente a de transmitir a 
vida, os bens e o nome, havendo pouca consciência sobre a necessidade da educação, 
confundida com a cultura e, portanto, acreditava-se que se aprendia sempre e em 
qualquer lugar.  

                                                           
2 Nesta seção utilizaremos o termo prescrição para leis, portarias, diretrizes e documentos orientadores de práticas 
educacionais, enfim, textos oriundos de instâncias governamentais. Temos consciência de que o conceito de 
prescrição encerra mais do que essa simples classificação, como veremos no capítulo seguinte desta tese.    
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Duas principais crenças caracterizaram a imagem que se tinha da criança 
naquele período: a fraqueza física e moral e a indiferenciação entre adulto e criança. A 
primeira derivava, principalmente, das condições sanitárias da época que provocava um 
alto índice de mortalidade infantil antes do primeiro ano de vida e, a segunda, da 
ausência de estudos capazes de elucidar as necessidades específicas dessa faixa etária, o 
que só se delinearia a partir do século XIX com o avanço das ciências.   

Assim, essas duas crenças favoreceram a convivência das crianças com os 
adultos, muitas vezes em ambientes pouco adequados, como, por exemplo, de trabalho 
pesado ou de festas desregradas, com rígida disciplina impostas às crianças, pois, 
acreditava-se, tinham o corpo e a alma frágeis que precisavam ser dominados. Portanto, 
paradoxalmente, as crianças participavam da vida adulta com poucos anos de vida, no 
entanto, eram consideradas inferiores, e devido a sua fragilidade eram, muitas vezes, 
duramente castigadas.  

Como se percebe, a história da criança nessa época foi marcada pelo absoluto 
desconhecimento das peculiaridades da infância e esse fator, mais do que qualquer 
outro, contribuiu para que ela fosse deixada em segundo plano na sociedade durante o 
período aqui relatado. Somente mais tarde, a partir do século XVII, sob influência da 
Igreja, caberia também às famílias o papel de guardiã da alma. Desse modo, as famílias 
começaram a se responsabilizar pela formação moral e espiritual de seus filhos.  

Com isso, a educação passa a ser realizada pelos preceptores que discutiam 
temas ligados, principalmente, à filosofia nas próprias casas dos educandos. Como o 
principal objetivo, até então, era a cultura do homem pela vida, havia, ainda, pouca 
preocupação com a formação da criança.  As instituições que se aproximam do que hoje 
concebemos como escola só surgiram de fato a partir do final do século XVIII, com o 
aparecimento de disciplinas como psicanálise, pediatria e, posteriormente, psicologia. 
Mas, ainda, conduzida por moralistas e influenciada pela Igreja, esse modelo de escola 
continuava a se pautar por regras e disciplina rígidas.  

Essas instituições não se destinavam exclusivamente às classes nobres. As 
crianças oriundas das famílias mais populares, também, ingressavam e dividiam com os 
filhos dos nobres sua formação, havendo, inclusive, famílias nobres cujos filhos não 
frequentavam a escola, pois, em alguns casos continuavam com seus preceptores 
domiciliares, ainda sem muita pretensão de aprendizagem. A exclusão, nesse período, 
era de gênero, pois as meninas nunca frequentavam a escola e, seguindo a precocidade 
com que participavam da vida adulta, por volta dos 12 anos já eram consideradas 
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mulherzinhas e podiam se casar, assim como os meninos de 14 anos já podiam 
engrossar as tropas e partir para a guerra, se necessário fosse. 

A escola só se tornaria um privilégio da classe nobre no século XIX, período da 
revolução industrial, em que a indústria têxtil passou a utilizar a mão-de-obra infantil 
das classes mais populares. Também corresponde a esse período o surgimento da classe 
burguesa, do fortalecimento da família nuclear mais privada e menos coletiva e da 
preocupação com a educação das crianças, que começam a ser um pouco mais 
valorizadas, o que corresponderia a uma elevação de seu status dentro das famílias. 
Com o ingresso na escola, retardou-se o período que as crianças eram inseridas na vida 
adulta, e o intervalo entre os primeiros anos e a vida social foi preenchido pelos anos 
(por volta de 2 e no máximo 4 anos) que frequentavam a escola, e, com isso, a infância 
foi prolongada.  

O século XIX, na história Europeia, mais especificamente a partir de 1750, pode 
ser considerado um marco na educação de crianças pequenas com o surgimento de 
estudiosos preocupados com a educação orientada para as crianças. Contrariando as 
ideias correntes, Pestalozzi, Froebel e Montessori, que, de acordo com Bruce (1987), 
podem ser vistos como educadores pioneiros da educação infantil, começaram a estudar 
as peculiaridades da infância e a propor um atendimento especializado para as crianças 
pequenas.  

Apesar de termos conhecimento sobre outras experiências pioneiras com 
crianças pequenas, como, por exemplo, as de Jean Frederick Obertin (1767) com a 
escola de tricô que atendia, na França, crianças a partir de dois anos; a de Robert Owen, 
na Escócia, com a Escola de Formação do Caráter para crianças de três a seis anos ou, 
ainda, as do inglês Samuel Wilderspin com a Infant School Society e do francês Firmin 
Marbeau com a Crèche (como derivação de manjedoura em francês) (SOUZA, 2007), 
focaremos nosso debate nos educadores pioneiros devido ao fato de a influência deles 
ter sido mais marcante no contexto brasileiro.   

   Segundo Oliveira (2001), o momento histórico que influenciou os educadores 
pioneiros estava impregnado por ideias inovadoras ligadas à educação. Destacam-se, 
nesse contexto, Comenius e Rousseu.  Comenius (1592-1670) defendia o “colo da mãe” 
(mother´s lap) como o nível inicial da educação, e a ideia de que a aprendizagem 
ocorria por meio dos sentidos. O naturalista Rousseu (1712-1778) defendia uma 
educação baseada no ritmo da natureza e não na disciplina rígida.   
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  Inspirados nessas ideias, os educadores pioneiros - Pestalozzi, Froebel e 
Montessori – são fundamentais para a compreensão da educação infantil no Brasil, pois 
suas ideias ainda se refletem no atendimento à criança, conforme discutido, 
principalmente, por Arce (2001a), Oliveira (2001), Bruce (1997) e Kishimoto (1998), e 
que se segue.  

  Assim como outros educadores, Pestalozzi (1746-1827) orientou-se pelas ideias 
de sua época, iniciou seu trabalho com crianças órfãs, até que em 1774 abriu um 
orfanato em Stanz. Ele defendia uma educação o mais natural possível, com disciplina 
restrita, mas amorosa; acreditava, também, que a aprendizagem ocorre por meio dos 
cinco sentidos (sensorial). Ele propunha atividades voltadas para as artes, como música 
e aritmética, línguas e geometria. Acreditava na educação graduada, do mais simples 
para o mais complexo e na necessidade da prontidão (maturidade biológica para cada 
conteúdo). Dessa concepção graduada, deriva, por exemplo, a ideia de prontidão para a 
aprendizagem, em que se propunham atividades de coordenação motora, como escrever 
sobre as linhas pontilhadas para preparar as crianças para a escrita, prática comum nas 
escolas infantis brasileiras.  

  Do mesmo modo, Froebel (1782-1852), criou os Jardins de Infância – 
Kindergarten. Como discípulo de Pestalozzi, ampliou suas ideias e, como romântico, 
enalteceu as qualidades da criança. O educador comparava os pequenos às sementes: 
assim como a planta necessita ser adubada, a criança precisa de cuidados para crescer e 
germinar; neste sentido, a mulher era concebida como a jardineira ideal. As crianças 
eram consideradas individualmente e como parte do todo, e as atividades eram 
autogeridas e desenvolvidas de acordo com o interesse das crianças, além de atividades 
com música, arte e jogos.   

  A metodologia empregada utilizava o que Froebel definiu como prendas e 
ocupações, sendo que prendas eram todos os materiais com forma fixa (cubos, bolas 
etc), e ocupações materiais com formas mutáveis (argila, papel, areia etc). Os estudos de 
Froebel sobre os jogos são bastante significativos, e têm papel central nos 
Kindergartens, são apresentados pelo autor como fundamentais para o desenvolvimento 
das capacidades física, intelectual e moral da criança (KISHIMOTO, 1998). Nota-se que 
no Brasil a nomenclatura proposta por Froebel ainda é utilizada em muitas escolas que 
se denominam Jardins de Infância, ou outras que dividem as turmas em Jardim I, Jardim 
II, por exemplo, além do referencial de brincadeiras deixado por esse pesquisador.  
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  Por sua vez, Maria Montessori (1870-1952) via a infância como um estado a ser 
protegido e a mulher como orientadora ideal. A educadora italiana considerava o 
aspecto biológico do desenvolvimento. Montessori elaborou diferentes materiais para 
fins específicos, de acordo com as disciplinas, e que visavam ao desenvolvimento 
sensorial, como, por exemplo, blocos lógicos e material dourado; o primeiro para as 
formas geométricas, e o segundo para unidades, dezenas e centenas, utilizados no 
desenvolvimento da matemática. 

  Foi essa educadora, também, que concebeu o mobiliário em menor escala, 
proporcional ao tamanho da criança, além dos utensílios pequenos que a criança 
utilizava para brincar de casinha (vassourinha, poltroninhas etc) e outras brincadeiras 
que se espelhavam na vida adulta e que está presente até hoje nas escolas infantis em 
nosso país. A metodologia utilizada por Montessori era também autogerida e com pouca 
ênfase nas interações sociais da criança.  

   Assim, sintetizando esta parte, pode-se inferir que Pestalozzi, com suas 
concepções idealistas, defende uma educação orientada pelos ritmos da natureza; 
Froebel, influenciado pelas ideias naturais do seu mestre, associa a criança a uma planta 
e cria os jardins de infância para acolher e germinar os pequenos e, Montessori, pautada 
pela sua orientação cognitivista, concebe uma educação individualizada, centrada na 
criança e no desenvolvimento biológico com poucos estímulos sociais. 

  Na próxima seção, discutiremos, o contexto que marcou o surgimento da 
educação infantil em nosso país.  

 

1.2. A Educação Infantil no Brasil 

  A história da criança no Brasil não poderia ser contada de maneira muito 
diferente da que vimos na seção anterior; poderíamos acrescentar somente algumas 
diferenças dado o contexto diverso. As concepções dos educadores pioneiros chegaram 
com grande atraso e só seriam, gradualmente, incorporadas às instituições de 
atendimento à criança a partir do início do século XX, como veremos a seguir. Os 
primeiros debates sobre um atendimento especializado para crianças no Brasil também 
se referem à mesma época. Apesar de termos conhecimento de outras iniciativas 
nacionais que precederam esse período, como, por exemplo, das mães mercenárias 
(OLIVEIRA, 2001) que utilizavam uma rede de parentesco para cuidar das crianças 
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pequenas, entre outras iniciativas, nos dirigimos, nesta seção, diretamente para as 
discussões sobre o surgimento da educação infantil no Brasil.  

  O contexto econômico e político das décadas de 1970 e 1980 marcados por 
movimentos operários e feministas (OLIVEIRA, 2001) é o pano de fundo para as 
discussões brasileiras acerca de instituições voltadas para o atendimento específico de 
crianças pequenas. Segundo Haddad (1991), o surgimento da Educação Infantil em 
nosso país aponta para a década de 1970, quando as mulheres passaram a integrar 
maciçamente o mercado de trabalho e a necessidade de espaços que acolhessem seus 
filhos se fez premente. Movimentos populares, apoiados pelas indústrias que 
necessitavam dessa mão de obra, deram origem a essas escolas.  

   Pouco antes, em 1967, o Departamento Nacional da Criança (DNCr)3 realizou 
no Rio de Janeiro o primeiro “Congresso Interamericano de Educação Pré-Escolar”. 
Nesse encontro, foram definidas prescrições, em forma de metas orientadoras, para a 
elaboração do Plano de Assistência ao Pré-Escolar que regulamentaria o atendimento da 
criança nas décadas de 1970 e 1980. É importante destacar que o DNCr era dirigido por 
um médico – Olinto de Oliveira (KUHLMANN JR., 2000); esse fato ilustra o 
entendimento assistencialista sobre a criança naquele momento. 

  As discussões desse encontro apontaram duas grandes questões: a necessidade 
de atendimento de crianças pequenas devido à alta demanda, e a falta de recursos para a 
construção de espaços para esse atendimento. Desse modo, convencionou-se a criação 
de Centros de Recreação, com a característica primeira de utilização de espaços ociosos 
de igrejas e instituições e utilização de mão de obra voluntária. Essa medida tinha a 
finalidade de viabilizar a implantação dos centros a baixo custo para o Estado (ARCE, 
2001b). 

  Assim, a característica dos Centros de Recreação inicialmente, em nosso país, 
desde a sua concepção, é a da falta de recursos financeiros e da carência de mão de obra 
especializada. Além disso, vemos, também, a estratificação desse segmento. 
Historicamente, a creche foi criada para crianças de baixa renda e tinha, também, a 
finalidade de livrar essas crianças do risco de morte que a pobreza lhes impunha. As 
crianças provenientes de classes economicamente mais elevadas não utilizavam a 
creche; eram atendidas em outro tipo de estabelecimento. Havia, inclusive, certo 

                                                           
3 Apesar de existir desde 1919, o Congresso Interamericano foi a primeira ação efetiva do DNCr para a discussão 
nacional da questão do atendimento à criança; a partir daí esse órgão publicou livros e artigos com a finalidade de 
estabelecer normas para o funcionamento das creches (KUHLMANN JR., 2000). 
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preconceito, pois somente mães trabalhadoras confiariam a educação de seus filhos 
pequenos a outras pessoas em creches populares.  

  Desse modo, vemos que a diferenciação também estava presente no tipo de 
atendimento. Às crianças de baixa renda ‘era proposto um cuidado mais voltado para a 
satisfação de necessidades de guarda, higiene e alimentação’ (OLIVEIRA, 2001) em 
ambientes disciplinadores, e às crianças de classes mais elevadas um atendimento 
voltando para o ‘desenvolvimento afetivo e cognitivo’ (op. cit, 2001) em instituições, 
normalmente, denominadas pré-escola. As discussões pouco mais científicas, 
embasadas, principalmente, nos educadores pioneiros, fez-se, marcantemente, nas pré-
escolas (OLIVEIRA, 2001) a partir da década de 1990. 

  Essa distinção só seria questionada, segundo Oliveira (2001), quando a classe 
média começou a procurar o atendimento em creches; com isso, o tipo de atendimento, 
assistencialista ou educacional, foi tematizado, e, de certa forma, provocou uma 
reorientação no atendimento à criança em creches, culminando, posteriormente, com a 
junção das duas modalidades, no que hoje se convencionou chamar de educação 
infantil, como veremos nas próximas seções. Segundo Gomes (2009), essa junção não 
se limita a considerar as convergências e divergências desse segmento ao longo da 
história; significa ‘a forma pela qual os diferentes agentes educacionais compreendem a 
tradução desses direitos em políticas educacionais’ (GOMES, 2009), ou seja, que 
crenças sobre a infância e a educação de crianças pequenas estão presentes e incidiram 
nessa reestruturação. 

  Como visto, as instituições infantis no Brasil foram criadas, como afirma 
Oliveira et all (2005), com uma concepção ‘filantrópica, custodial e higienista’, em um 
contexto que visava a solucionar o problema das mães que necessitavam ingressar no 
mercado de trabalho, com um papel limitador da escola, ou seja, voltada para atender as 
demandas sociais e, se possível, solucioná-las. Assim, percorrendo o mesmo caminho 
do ideário europeu, a história da educação infantil no Brasil passa pela pouca 
valorização das especificidades da infância, e tem sua origem favorecida por interesses 
econômicos, distante da ideia de atendimento à infância e a adequação às suas 
necessidades.  
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1.3. Uma história marcada por Prescrições  

  Dando outro pequeno salto na história, nos remetemos, agora, para o final do 
século XX ainda no Brasil, quando concepções mais recentes provocaram uma 
significativa mudança no atendimento à criança pequena, e as prescrições passaram a 
ser mais explícitas, em forma de leis e decretos, e provocaram uma mudança no 
direcionamento desse segmento, como veremos a seguir.  

  Em 1988, a Constituição Federal situou a Educação Infantil como um direito da 
criança, uma opção família e um dever do Estado e delegou a responsabilidade pela sua 
supervisão para a Secretaria de Assistência Social - SAS. Outro passo significativo foi 
dado em 1996 com a LDB, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso, 
promulgou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e a 
Educação Infantil passou a ser considerada a primeira etapa da educação básica e, 
dessa forma, orientada pelos órgãos de educação.  

 A esse período corresponde uma grande mudança, pois a responsabilidade de 
supervisão da Educação Infantil foi transferida das Secretarias de Assistência Social 
para as Secretarias Municipais de Educação. Esse período representou um momento de 
grande turbulência para o segmento, pois demandou a reorganização estrutural, no 
tocante, principalmente, a ampliação da capacidade de atendimento e de supervisão das 
Secretarias de Educação que receberam as instituições de Educação Infantil oriundas da 
outra Secretaria. Além disso, esse momento provocou mudanças políticas como, por 
exemplo, a necessidade de especialização de pessoal para a supervisão desse segmento, 
e mudanças econômicas para viabilizar o processo de transição e a manutenção dessas 
escolas pela Secretaria de Educação. 

 Não obstante o debate sobre a reorientação ter se estendido por vários anos, não 
se pode afirmar que esse processo tenha representado somente ganhos. As discussões 
sobre essa transferência consideraram somente a faixa etária das crianças, 
desconsiderando, por exemplo, as diferenças entre os dois sistemas e ignorando as 
necessidades das famílias (SOUZA, 2007:96), na medida em que mudou de uma 
orientação mais assistencialista, com atendimento voltado para as necessidades da 
família, para um mais educativo, de acordo com a capacidade de atendimento das 
escolas infantis. Isso significou, por exemplo, a redução do tempo da criança na Creche 
a despeito das necessidades das mães trabalhadoras, outrora mote para a criação desse 
segmento, como visto.  
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 No entanto, apesar da transição de responsabilidade de uma secretaria para outra 
ter sido um processo complexo e conflituoso, atualmente as Secretarias Municipais de 
Educação têm supervisionado a Educação Infantil, em alguns casos, com avanços, mas 
ainda com algumas dificuldades relacionadas à carência de respostas mais precisas 
sobre a infância. Ou como nos lembra Oliveira (2001, p.19), devido à ‘ausência de um 
referencial teórico cientificamente elaborado que possa orientar a prática docente’ desse 
segmento; e esse seria, possivelmente, o contexto que se arrastou até os dias atuais e 
culminou com a elaboração das Orientações Curriculares, foco de nosso estudo, como 
veremos nas próximas seções deste capítulo.  

A despeito das controvérsias, a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais de 1996 
pode ser considerada como a prescrição que, pela primeira vez na história da educação 
brasileira, atribuiu à Educação Infantil o status de entidade educacional ao colocá-la 
como parte do Ensino Básico brasileiro. Essa lei tem como objetivo a regularização das 
normas que regem a educação no país, como a base comum do currículo, a carga horária 
e presença mínima em aula e as formas de promoção de série. Aos estados e municípios 
cabe a normatização dos currículos, do calendário, da promoção de série e da expedição 
da documentação escolar de cada aluno, de acordo com as peculiaridades regionais e 
locais. O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece metas decenais para todos os 
níveis e etapas da educação, apontando para que estados e municípios criem e 
estabeleçam planos semelhantes compatíveis com as metas nacionais.  

A Educação Básica Nacional é composta pela Educação Infantil, e, também, 
pelo Ensino Fundamental e Ensino Médio. De acordo com o  Ministério da 
Educação(MEC), o objetivo da educação básica é “assegurar a todos os brasileiros a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores [Brasil, 1996, Art. 21 e 22 - 
LDBEN]4“.   

Esse segmento é norteado por duas prescrições: a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o Plano Nacional 
de Educação - PNE, Lei nº 10.172/2001, em concordância com a Constituição da 
República Federativa do Brasil.  

Ainda de acordo com a LDB, a educação infantil tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

                                                           
4 MEC: Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php>. Consulta em 03/Jan/09>.  
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A educação infantil será oferecida, de acordo com essa prescrição, em creches, ou 
entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; e pré-escolas, para 
crianças de quatro a seis anos de idade.  

 Como visto, essa orientação determina a separação das crianças de acordo com a 
faixa etária; com isso, a dicotomia entre cuidado e educação é mantida. Segundo Souza 
(2007), essa dupla tradição cuidar-educar na educação infantil representa uma 
contradição implícita que, por sua vez, incide sobre as visões de infância, de educador, 
de função social do segmento, de orientação pedagógica e de educação infantil, sendo 
que os Centros de Educação Infantil (CEI) mantêm elementos da tradição assistencial e 
as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) o caráter educativo, enfatizando a 
separação entre as duas modalidades que juntas deveriam compor a Educação Infantil 
de forma unificada.  

 Avançando na exposição, destacamos que no Ministério de Educação e Cultura 
(MEC) há uma divisão voltada para a educação de crianças pequenas denominada 
Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI) que desenvolve ações que 
‘contemplem as concepções de infância com base nos mais recentes estudos teóricos e 
práticas cotidianas das redes de educação infantil no Brasil’. Uma das ações 
prioritárias é ‘subsidiar os sistemas de ensino na elaboração e implementação da 
Política de Educação Infantil’5. Esse grupo tem como objetivo garantir que as práticas 
implementadas pelas instituições proporcionem o desenvolvimento integral das 
crianças de até seis anos.  

Para tanto, o grupo vem desenvolvendo ações como a publicação, em 1997, do 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Como apresentado brevemente 
na introdução deste trabalho, esse documento foi a primeira prescrição nacional voltada 
para a educação de crianças pequenas, com parâmetros norteadores das práticas 
educativas. Nesse papel de único documento para o segmento, o Referencial foi 
amplamente divulgado e adotado em quase todas as instituições de Educação Infantil do 
país. Mesmo sendo utilizado total ou parcialmente e tendo sido interpretado de diversas 
maneiras, essa prescrição influenciou de forma marcante o segmento, como visto em 
estudo anterior (BARRICELLI, 2007). 

Em ações mais recentes, o COEDI lançou prescrições normativas que visam a 
esclarecer parâmetros norteadores para a Educação Infantil.  

                                                           
5 Disponível em< http://portal.mec.gov.br/index.php> Acesso em 03/Jan/09. 
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a. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil que trazem, como 
posto pelo ministério, referências de qualidade para a Educação 
Infantil a serem utilizadas pelos sistemas educacionais. Ainda de 
acordo com o MEC, esse material visa a promover a igualdade de 
oportunidades educacionais considerando diferenças, 
diversidades e desigualdade do país. 

b. Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 
Educação Infantil apresenta estudos e parâmetros nacionais 
relacionados à qualidade dos ambientes das Instituições de 
Educação Infantil para que, de acordo com o MEC, estimulem 
aventuras, descobertas, desafios, aprendizagem e facilitem as 
interações entre as crianças. 

 

Outra ação desenvolvida pelo COEDI corresponde ao PROINFANTIL 
(Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil). O 
PROINFANTIL, criado em 2005, é um curso na modalidade ensino a distância com 
atividades presenciais, apoiado em uma série de livros, elaborados com assessoria da 
Professora Sonia Kramer. Esse documento, desenvolvido especificamente para esse fim, 
visa a habilitar os professores atuantes nas instituições de Educação Infantil.  

  Essas ações objetivam sanar a deficiência histórica na formação dos 
responsáveis pela criança que, em muitos casos, não são profissionais formados, ou não 
tem formação específica para trabalhar com crianças, e, em alguns casos extremos, não 
possuem sequer a formação básica. Além disso, as instituições de Educação Infantil no 
Brasil contam, quase que exclusivamente, com mulheres como professoras. A 
representação da mulher como educadora nata (ARCE, 2001a) tem raízes remotas, 
defendida por pensadores como Rousseau, Froebel e Montessori.  Para Rousseau, a 
mulher é imbuída das características físicas próprias para cuidar da criança (o seio e o 
útero que a gerou). Froebel entendia que para crescer a criança precisa da mulher como 
a jardineira, que, com amor e carinho, poderia germinar a criança e orientá-la em seu 
desenvolvimento; e Montessori concebia a mulher como a mestra que não tinha a 
função de ensinar, mas de orientar e facilitar as descobertas da própria criança, o que 
desobrigaria essa mestra de qualquer qualificação profissional (OLIVEIRA, 2001).  

 Corroborou para a manutenção dessa concepção o fato de o atendimento à 
criança de zero a seis anos compreender os cuidados físicos de troca e alimentação, 
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principalmente. Essas necessidades da criança remetem a professora a uma visão 
maternal, que tende a desqualificar a mulher como profissional, e a aproximá-la da 
visão doméstica, intensificada pela falta de formação específica. Todo esse ideário se 
reflete, ainda hoje, em forma de prescrição implícita, traduzida, por exemplo, pela 
pouca valorização dos professores de Educação Infantil em detrimento aos outros níveis 
de ensino e, também, no preconceito contra professores homens para esse segmento. 

Segundo o Movimento Interfóruns da Educação Infantil no Brasil (MIEIB), mais 
de 10% dos adultos que trabalham nos CEIs apresentam escolaridade muito baixa e 
apenas 21% possuem curso superior. Ao mesmo tempo, 45% dos pais encontram-se no 
menor nível de instrução e apenas 6% possuem graduação:  

Muitas crianças convivem em casa, na comunidade e nas instituições 
de Educação Infantil com adultos que apresentam níveis bastante 
baixos de escolaridade, encontrando na creche ou na pré-escola o 
mesmo contexto pouco letrado que caracteriza seu ambiente de 
origem e tendo poucas oportunidades de desenvolver novas 
habilidades e ter acesso a conhecimentos diversificados e 

interessantes (Relatório MIEIB - 2006)6.  

Buscando melhoria na formação, a LDB de 1996 instituiu que todo profissional 
de educação infantil deveria ter curso superior. A partir dessa determinação e com a 
transferência das creches para os órgãos da educação, esses professores leigos foram 
obrigados a procurar formação ou trocar de função. Na rede direta da Prefeitura de São 
Paulo, os professores receberam formação em serviço; na rede indireta, os professores 
tiveram que buscar formação em instituições de Ensino Superior e arcar com esse custo, 
a despeito dos salários menores e jornada de trabalho maior. Assim, desde 2009, todos 
os professores de educação infantil em exercício devem ter formação superior para 
continuar atuando com as crianças.  

  Outra prescrição que exerce influência na Educação Infantil corresponde às 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, instituídas pela Resolução 
CEB 01/99, do Conselho Nacional de Educação, que determinam os fundamentos 
norteadores que as Propostas Pedagógicas devem respeitar (KUHLMANN JR., 2004): 

o Princípios Éticos de Autonomia, Responsabilidade, Solidariedade e Respeito 
ao Bem Comum; 

                                                           
6 Disponível em <http://www.mieib.org.br> Acesso em 03/Out/07. 
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o Princípios Políticos de Direitos e Deveres de Cidadania, Exercício da 
Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 

o Princípios Estéticos de Sensibilidade, Criatividade, Ludicidade e Diversidade 
de Manifestações Artísticas e Culturais.  

Assim, ao MEC cabe orientar e regulamentar as políticas públicas voltadas aos 
diferentes segmentos educacionais, e, no caso da Educação Infantil, às Secretarias 
Municipais de Educação cabe a normatização e a supervisão das entidades responsáveis 
pela educação de crianças de 0 a 6 anos de idade. 

 A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME) é o órgão responsável 
pelas instituições voltadas para o atendimento à criança na cidade de São Paulo. A 
supervisão dessas instituições se dá por meio de treze Diretorias Regionais de Ensino 
(DRE), com um Diretor Regional em cada DRE como responsável maior, e diferentes 
setores responsáveis pela orientação, implementação e supervisão das instituições. As 
coordenadorias circunscrevem uma região que engloba de dois a quatro bairros; em São 
Paulo, temos as seguintes DREs: Butantã; Campo Limpo; Capela do Socorro; 
Freguesia/Brasilândia; Guaianases; Ipiranga; Itaquera; Jaçanã/Tremembé; Penha; 
Pirituba; Santo Amaro; São Mateus e São Miguel. 

A rede municipal de São Paulo, que é a maior do Brasil em número de crianças 
atendidas, seguindo a determinação federal, divide o atendimento à criança de acordo 
com a faixa etária, como determina a LDB, sendo:   

1) Centros de Educação Infantil (CEI) que, normalmente, funcionam em 
período integral7 e atendem crianças de zero a três anos. O atendimento está dividido 
em três módulos, com ambientes apropriados para cada um deles, de acordo com a 
idade da criança: 

o Berçário I - A partir de zero ano 

o Berçário II - A partir de 1 ano 

o Mini-Grupo - A partir de 2 anos 

2) Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), atendem crianças dos três 
anos aos cinco anos de idade, divididos em três estágios: 

o 1º estágio - A partir de 3 anos 
                                                           
7 Em alguns CEIs, especialmente os que compõem os CEUs (Centros de Atendimento Unificado), o tempo da criança 
na escola tem diminuído para a implementação de mais um turno, visando ao atendimento de um número maior de 
crianças. 
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o 2º estágio - A partir de 4 anos  

o 3º estágio - A partir de 5 anos 

 Observa-se que na cidade de São Paulo a nomenclatura Creche foi substituída 
pela sigla CEIs; isso se deve a uma prescrição: o Decreto Municipal 40.268 de 2001, 
que alterou o nome das Creches para Centros de Educação Infantil (CEIs). Essa nova 
terminologia, no entanto, não foi totalmente incorporada, sendo obrigatória somente na 
rede municipal e facultativa na rede particular. Do mesmo modo, e apesar de ainda ser 
utilizado em alguns contextos, o termo Pré-escola, também, caiu em desuso pela 
utilização do termo “pré”, que representa aquilo que vem antes, que precede e prepara, 
assim a designação pré-escola assumiria um significado de preparação para a escola, 
com a consequente minimização de sua importância e falta de finalidade própria. 
Portanto, a expressão politicamente correta, adotada atualmente em quase todo o Brasil, 
corresponde à Educação Infantil, que compreende os CEIs e EMEIs, termo, também, 
utilizado neste trabalho alinhado com nossa concepção de formação integral e específica 
para crianças pequenas, obstante essa integração existir, ou não, na prática. 

 Contraditoriamente, a Secretaria Municipal de Educação divulga em seu site que 
em ‘todos os estágios da Educação Infantil, o desafio que se propõe é redefinir os 
termos Educar e Cuidar, integrando-os em uma só meta: mediar o desenvolvimento 
sociocultural de nossas crianças desde seu nascimento’. Esses seriam os elementos 
norteadores das ações pedagógicas definidas no âmbito da Diretoria de Orientação 
Técnica (DOT), por meio de sua Divisão de Orientação Técnica da Educação Infantil8. 

Na cidade de São Paulo, a Educação Infantil pública compreende cerca de 944 
CEIs, divididas em 336 CEIs diretos, com prédio e administração da prefeitura, 608 
CEIs indiretos, administrados por organizações não governamentais conveniadas com a 
Prefeitura e 467 EMEIs (SÃO PAULO, 2009 - SME/DOTS)9. Um dado relevante dos 
números acima se refere à quantidade de creches indiretas (944) em relação às creches 
diretas (608). As primeiras correspondem,  quase, ao dobro das segundas, e essa 
proporção é economicamente justificada, uma vez que as creches indiretas têm um custo 
total inferior às creches administradas pela própria prefeitura. Para ilustrar essa situação, 
destacamos um aspecto: o salário inicial (piso salarial) do professor de creche indireta é 
cerca de 38% menor que o salário de professor de creche direta, para uma jornada de 8 

                                                           
8  Secretaria Municipal de Educação – SME - <http://educacao.prefeitura.sp.gov.br>  Acesso em 5/Dez/2008. 
9 O site da Secretaria Municipal de Educação não apresenta dados mais recentes sobre o número de creches e de 
crianças atendidas, apesar de divulgar a criação de 16 mil vagas diretas ou conveniadas e outras 40 mil por meio de 
Parcerias Públicas Privadas (PPP). 
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horas para as primeiras e de 6 horas para as segundas (SÃO PAULO, 2009 - 
SME/DOTS). 

  E para concluir nossa exposição sobre as principais prescrições que marcaram a 
história da Educação Infantil, tomamos como base o estudo desenvolvido por Souza 
(2007), que realizou uma pesquisa em textos oficiais publicados no Diário Oficial do 
Município de São Paulo entre 1999 e 2004, e nos apresenta um quadro sobre essas 
prescrições. A autora discute duas vertentes: uma denominada por ela “tendência 
teórico-pedagógica” que privilegia uma pedagogia voltada para a infância e, outra, 
intitulada “orientações normativas” com uma visão escolarizante pautadas na tradição 
escolar. Ainda, segundo a autora, os textos oficiais desse período privilegiam a visão 
escolarizante que não favorece a criação de uma pedagogia da infância. Com isso, 
podemos inferir que a tendência de separação mantém-se, somente pendendo ora mais 
para o assistencialismo, ora mais para o educacional, de qualquer forma, ainda distante 
de uma visão integradora.  

 Sintetizando o exposto, podemos inferir que o momento atual da Educação 
Infantil apresenta os seguintes aspectos: 1) a história recente da Educação Infantil que 
remonta o ano de 1967 para o primeiro encontro em nível nacional, voltado para a 
educação das crianças pequenas; raras experiências governamentais antecedem essa 
data, como o exemplo da cidade de São Paulo que em 1930, com o então Secretário de 
Cultura Mário de Andrade instituiu os Parques Infantis (CAMPOS, 2006); 2) poucas 
pesquisas voltadas para essa faixa etária; até o ano de 1996 somente 20% dos cursos de 
Pedagogia ofereciam habilitação específica para Educação Infantil (ARCE, 2001a); 3) 
os baixos salários e a necessidade dos cuidados desestimulam os jovens recém-
formados a atuar com essa faixa etária, os que o fazem normalmente buscar experiência 
para outros níveis; 4) orientada até uma década atrás pela Secretaria de Assistência 
Social, naturalmente, o aspecto assistencialista era colocado em primeiro plano; e 5) a 
transferência para a Secretaria de Educação promoveu uma orientação pedagógica para 
o segmento, intensificando as contradições. 

 Dado o exposto, constatamos que a Educação Infantil ainda está se construindo. 
Com quase duas décadas decorridas desde a LDB, os números hoje apresentam poucas 
modificações em relação ao que foi mostrado anteriormente. Alguns avanços, como o 
aumento dos cursos de Pedagogia com habilitação para Educação Infantil, ou a 
formação em serviço das professoras nas creches diretas da cidade de São Paulo, se 
enfraquecem quando se constata que a criança ainda é atendida de forma dicotomizada, 
como outrora nas creches e pré-escolas, polarizando o cuidado e a educação da criança.  
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 Assim, encerramos esta seção e nos dirigimos, em seguida, para última parte 
deste capítulo. 

 

1. 4. A prescrição do Município de São Paulo - Orientações Curriculares: 
Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas 

Tendo discutido, na seção anterior, as principais prescrições que influenciaram a 
história da educação de crianças pequenas, nesta seção, discutiremos, especificamente, o 
contexto que determinou a elaboração das Orientações Curriculares: Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas (OC), prescrição foco desta tese. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, as 
Orientações Curriculares foram pensadas visando à elaboração de uma prescrição mais 
específica para essa cidade. O documento paulista representaria um avanço nas 
discussões do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) que, 
como se sabe, foi a primeira, e, por muito tempo a única, prescrição oficial para o 
segmento. 

O atual governo municipal na cidade de São Paulo é filiado ao mesmo partido 
que promoveu, em nível nacional, as mudanças na LDB e organizou a elaboração dos 
PCNs e do RCNEI (em 1996 e 1997, respectivamente). Reassumindo a administração 
da maior cidade do Brasil, o governo de direita que se iniciou em 2005 com o Prefeito 
José Serra e mantém-se no poder até hoje com o prefeito Gilberto Kassab (atualmente 
em seu segundo mandato) desenvolveu, como política educacional, uma série de ações 
que visavam à melhoria da educação na cidade, segundo defendido por seus dirigentes.  

Seguindo a hierarquia organizacional, a prescrição municipal - OC - foi 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de São Paulo (SME), encaminhado pelo 
Departamento de Orientação Técnica de Educação Infantil (DOT-EI), sob a 
coordenação da Professora Zilma Ramos de Oliveira. O documento OC para Educação 
Infantil foi elaborado em 2007 e distribuído para as creches em 2008, como consta da 
citação a seguir.  

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, conforme lhe representou a Diretoria de Orientação Técnica 
comunica a todos educadores e educadoras da Rede Municipal de 
Ensino, atendendo ao que dispõe a Portaria 4507/2007, publicada em 
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31/08/2007, pag.12, que institui o Programa ”Orientações 
Curriculares: Expectativa de Aprendizagem e Orientações Didáticas”, 
que encontram-se divulgados os Cadernos de ORIENTAÇÕES 
CURRICULARES E PROPOSIÇÃO DE EXPECTATIVAS DE 
APRENDIZAGEM PARA O Ensino Fundamental: Ciclo I, Ciclo II, 

Educação Infantil, Educação Especial, EJA (SME/DOT)10. 

A prescrição paulista foi precedida por três outros documentos organizados pelo 
mesmo grupo de elaboradores: 

 

a) Tempos e espaços para a infância e suas linguagens nos CEIs, 
creches e EMEIs da cidade de São Paulo - SME / DOT, 2006. 

 

 

b) São Paulo é uma escola: manual de brincadeiras - SME / 
DOT, 2006. 

 

c) A Rede em rede: a formação continuada na Educação 
Infantil: fase 1- SME / DOT, 2006. 

 

 

 Esses três documentos não foram lançados simultaneamente e tiveram 
finalidades diferentes. A primeira prescrição objetiva discutir a Educação Infantil em 
seus principais aspectos: o cuidar e o educar unificados, a organização dos espaços, a 
distribuição do tempo e dos materiais, a brincadeira, a comunicação e expressão: 
gestual, verbal e escrita, criação plástica, música e dança. A segunda apresenta diversos 
jogos, brincadeiras e atividades voltadas para crianças pequenas com o objetivo de 

                                                           
10 Secretaria Municipal de Educação – SME. Disponível em < http://educacao.prefeitura.sp.gov.br> . Acesso em 
10/Dez/2008. 
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enriquecer a prática dos professores. A terceira discute subsídios para o coordenador 
pedagógico desenvolver a formação técnica dos professores de educação infantil. 

 Ainda de acordo com a SME-SP, esses documentos são resultado direto do 
processo de formação iniciado em 2006 com os coordenadores da rede direta 
englobando CEIs e EMEIs, e traduzem a temática desenvolvida com esses 
coordenadores ao longo do processo de formação implementado pela Secretaria 
Municipal de Educação em 2006 e 2007 e desenvolvido sob a coordenação do grupo de 
elaboradores das Orientações Curriculares. 

Como se percebe, o documento OC se apresenta como orientador curricular no 
próprio nome, e tem como subtítulo expectativas de aprendizagem e orientações 
didáticas, sendo que, no site da SME-SP, esse subtítulo é justificado da seguinte forma: 
a implementação de orientações curriculares com as expectativas do que os alunos 
precisam aprender a cada ano da educação infantil.  

Do mesmo modo, foram elaboradas prescrições - Orientações Curriculares para 
o Ensino Fundamental – Ciclos I e II, Educação Especial e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos), que a Secretaria institui como “programa”, o que nos permite deduzir que a 
elaboração desses documentos de orientação curricular faz parte de uma política dessa 
Secretaria voltada para os níveis pelos quais ela se responsabiliza.  

De acordo com a SME-DOT, a implementação das OC se apoiou em algumas 
estratégias adotadas pela Secretaria, além da formação continuada (que vem se 
desenvolvendo desde 2006); a produção de vídeos de apoio elaborados em parceria com 
a TV Cultura, acompanhados por uma pauta de orientação para os coordenadores 
utilizarem na formação dos educadores. Ainda de acordo com a Secretaria, todos os 
professores da rede direta receberam um exemplar do documento, e as creches e CEIs 
indiretas receberam cerca de seis exemplares por escola. Portanto, desde 2007, a 
prescrição municipal passou a circular nas entidades de Educação Infantil da rede 
municipal de São Paulo.  

Desse modo, encerramos este capítulo e nos dirigimos, no próximo capítulo, 
para as discussões relativas aos pressupostos teóricos que embasam nossa pesquisa.  
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Capítulo 2 

___________________________ 

Trabalho e Prescrição 
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Iniciamos este capítulo com as discussões acerca do conceito de trabalho. A 
seguir, enfocaremos as questões específicas sobre o trabalho docente. Na segunda seção, 
discutiremos o conceito de prescrição, finalizando com as especificidades relacionadas à 
prescrição educacional. E, encerrando o capítulo, discutiremos a questão do 
desenvolvimento do trabalhador em sua relação com as prescrições, buscando dar um 
tratamento unificado aos objetos discutidos. 

Para isso, tomamos como base central os estudos realizados por psicólogos da 
Clínica da Atividade (CLOT, 2001, 2006; ROGER, 2007; KOSTULSKI, 2009, entre 
outros); por ergonomistas (FAÏTA, 2004; AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004, entre 
outros); pelo grupo de Genebra (LAF – Langage, Action, Formation) (BRONCKART, 
1997, 2006; BULEA, 2007, 2010; FILLIETTAZ, 2004, e outros) e pelo grupo brasileiro 
(ALTER – Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas relações (MACHADO 
e BRONCKART, 2005; BRONCKART e MACHADO, 2004, 2009; MACHADO, 
2004; LOUSADA, 2007, 2010; ABREU-TARDELLI, 2007; BUENO, 2007, 2010; 
MUNIZ-OLIVEIRA, 2010 e MACHADO, LOUSADA e FERREIRA, 2011 entre 
outros). 

 

2.1. Trabalho geral e trabalho docente 

Para iniciar o debate, discutiremos o conceito de trabalho em geral e, em 
seguida, o de trabalho educacional. Nosso foco, nesta seção, se volta, sobretudo, para 
três momentos: o primeiro retrata as concepções de trabalho oriundas de Hegel e Marx; 
o segundo aborda o taylorismo e, finalmente, o terceiro focaliza as discussões acerca da 
conceitualização de trabalho e trabalho educacional. A seleção dos dois primeiros 
justifica-se pela decisiva contribuição de cada um desses aportes na construção dos 
pressupostos teóricos por nós adotados nesta pesquisa, visto que, por um lado, Hegel e 
Marx podem ser considerados precursores das ideias que seriam, posteriormente, 
retomadas por Vygotski, e rediscutidas pelos estudiosos do trabalho, base de nossos 
estudos nesta tese. E, por outro lado, o taylorismo por ter favorecido o surgimento das 
ciências do trabalho que se desenvolveram em oposição a esse ideário.  

Em primeiro lugar, em relação à questão do trabalho, o filósofo Hegel 
(1876/1986) assinala que o trabalho teve importante papel na evolução do homem, 
defendendo que a história consiste em um processo racional e ordenado, que 
corresponderia à evolução da humanidade. Assim, a natureza seria algo a ser dominado 
pelo homem, que teria aprendido a vencê-la, ao utilizar as leis da matéria e ao recuperar 
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uma determinada forma de liberdade por intermédio de seu trabalho (ANDERY et al., 
2002).  

Para Hegel (1876/1986), o homem usa conscientemente a natureza para 
transformá-la, segundo as suas necessidades, sendo por meio do trabalho e, mais 
especificamente, pela utilização de instrumentos que ele começou a se diferenciar dos 
outros animais11. Assim, somente o homem teria evoluído a ponto de utilizar um pedaço 
de madeira (galho) para alcançar uma fruta em uma árvore mais alta e, posteriormente, 
juntar outro pedaço de madeira com um pedaço de pedra e transformar esse objeto no 
que conhecemos hoje como martelo. Esse domínio da natureza teria possibilitado a 
evolução do homem, sempre tendo a seu favor a construção de instrumentos cada vez 
mais elaborados, passando da condição de nômade para a vida social em grupo, da caça, 
da pesca e da extração para a criação e o plantio; e, finalmente, passando da utilização 
de instrumentos materiais para a utilização e o domínio de instrumentos simbólicos.  

Foi a partir da filosofia hegeliana que Marx (1984a, p.16) construiu seu 
pensamento. O método por ele desenvolvido, diferentemente das ideias empiristas e 
racionalistas, parte dos fenômenos reais e busca descobrir o seu desenvolvimento. 
Sendo assim, a produção do conhecimento almejado não é especulativo, pois parte do e 
se refere ao real, pressupondo e, ao mesmo tempo, exigindo possibilidades de 
transformar o real. Ainda de acordo com o autor, o conhecimento científico só é válido 
se envolve teoria e prática. A compreensão do mundo implica uma prática e, por sua 
vez, a prática depende desse conhecimento para poder prover os meios para a 
transformação do mundo. Desse modo, o conhecimento é compreendido como uma via 
de transformação. Assim como Hegel (1816/1986), Marx (1984a) defendia a tese de que 
o homem conquista a liberdade por meio do domínio da natureza; já os animais também 
são capazes de trabalhar, no entanto, eles visam apenas à satisfação de necessidades 
práticas imediatas, ou seja, agem por instinto. Por outro lado, o homem, antes de 
realizar qualquer trabalho, é capaz de planejar e selecionar, frente às possibilidades que 
a ele se colocam, à opção, ao meio ou instrumento que melhor lhe convém para a 
realização do trabalho. É essa, portanto, a concepção de liberdade postulada por Hegel 
e, posteriormente, por Marx.  

Ainda discorrendo sobre essa mesma temática, Andery et al (2002) consideram 
que, para Marx, o trabalho é uma categoria essencial da vida humana, e é no trabalho 
que se concretizam as asserções fundadoras de sua teoria acerca da produção de 
conhecimento. Foi por meio desses pressupostos que Marx chegou a afirmar que o 
                                                           
11 Apesar de as pesquisas evolucionistas atuais já terem comprovado que o homem não descende do macaco, é 
incontestável a tese defendida por Hegel sobre a utilização e domínio dos instrumentos pelo homem.  
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trabalho lhe permitiria: 1) explicar o mundo e a sociedade; 2) explicar o passado e a 
constituição do homem; 3) antever o futuro e propor uma prática transformadora do 
homem, ou seja, propor como tarefa essencial a construção de uma nova sociedade. A 
partir dessas teses, Marx (1984b) concebe as condições materiais como base da 
sociedade, sendo que essas condições materiais se constiuem pela formação de todas as 
instituições, pelas regras de funcionamento das coisas, pelas ideias e pelos valores. Por 
sua vez, a base da sociedade e a característica fundamental do homem encontram-se no 
trabalho. Assim, é do e pelo trabalho que o homem se faz homem, constrói e transforma 
a sociedade e, consequentemente, faz história.  

Assim, tendo como pano de fundo as discussões marxistas e impulsionado pelo 
fortalecimento da propriedade privada, o final do século XIX e começo do século XX é 
marcado por uma grande mudança na forma de organização do trabalho. Essa nova 
organização, o capitalismo, criticada por Marx e Hegel, pode ser compreendida como 
um momento histórico voltado para a produção lucrativa de bens, visando à produção 
cada vez mais acelerada das indústrias e, naturalmente, dos bens de consumo. 

Em consequência disso, em sua evolução histórica, o trabalho tornou-se 
importante meio de produção de bens, tendo como produto a mercadoria. 
Evidentemente, ela não surgiu com o capitalismo, mas foi com ele que a sua produção, 
nas mais diferentes áreas, se expandiu. Para Marx (1984b), a produção de bens passou a 
dominar o homem e não o contrário e, desse modo, as leis do mercado passaram a 
determinar o trabalho e o homem passou a ter um papel de simples instrumento na 
produção desses bens (KONDER, 1981).  

Esse contexto capitalista se tornaria um terreno fértil para o desenvolvimento das 
ideias de Taylor (1856/1915), que nasceu nos Estados Unidos, mais especificamente, na 
Filadélfia. Filho de família abastada, não conseguiu ingressar em Harvard, como 
desejava, devido a problemas de visão e, por isso, decidiu-se pela profissão de 
engenheiro, cedo ingressando em uma fábrica onde construiria uma carreira meteórica 
devido às suas ideias sobre a produção, que ele mesmo nomeou de Organização 
Científica do Trabalho. Suas ideias logo se expandiram para a Europa, principalmente, 
para a Itália, na fábrica da Fiat, e para a França, na fábrica da Renault.  

A Organização Científica do Trabalho consistia, essencialmente, na otimização 
do tempo e no aumento da produção. A partir da cuidadosa seleção de um homem 
considerado forte, utilizado como ‘modelo’ para experimentação de suas técnicas, 
Taylor realizou diversos estudos; primeiramente, para analisar minuciosamente o tempo 
e os movimentos realizados em cada tarefa e, depois, para padronizar esses gestos, 



 

34 
             Transformações e conflitos no processo de elaboração, de difusão e de utilização de instruções 

oficiais de educação infantil: um estudo genealógico 
BARRICELLI, Ermelinda 

 

 

 

visando à economia dos movimentos e ao maior rendimento em menor tempo (RAGO e 
MOREIRA, 1984). De acordo com esses dois autores, o taylorismo apresentava-se 
como uma forma de dominação dos trabalhadores, pois, além de buscar a padronização 
do processo de produção e a utilização de cronômetros nas linhas de montagem, 
utilizava, ainda, a gratificação monetária, por meio de bônus, aos trabalhadores que 
atingissem os padrões de produção estabelecidos pelos gerentes, estrategicamente 
postos para ‘vigiar’ e não permitir associações de qualquer tipo entre os trabalhadores, 
práticas vistas até hoje em algumas indústrias.  

No entanto, mesmo com todo esse controle, o taylorismo provocou forte 
oposição dos trabalhadores, que se recusavam a aderir a essas ideias, não aceitando o 
bônus, danificando máquinas, dentre outras formas de resistência (RAGO e MOREIRA, 
1984). Com isso, o taylorismo, progressivamente, perdeu força, provavelmente, pelo 
excesso de controle e pela desumanização do trabalhador, em seu sentido mais literal, 
pois, se a otimização do tempo, o aumento da produção e melhores condições de 
trabalho não podem ser consideradas como negativas por si mesmas, só poderiam ser 
benéficas se desenvolvidas em prol dos trabalhadores. 

O taylorismo criou o que Clot (2008) denomina de gesto impedido ou 
calibragem do gesto, que gera a fadiga no trabalhador, na medida em que este precisa 
combater o próprio gesto, ou seja, o trabalhador tinha que cercear o gesto natural e 
realizar exatamente o gesto prescrito.  Ainda de acordo com o autor, não é possível 
pensar em trabalho sem pensar em coletivo de trabalho; entretanto, com o taylorismo, o 
trabalho de equipe foi interditado, pois a Organização Científica do Trabalho prescrevia 
também a própria subjetividade. Com isso, o taylorismo colocou em evidência 
prescrições rígidas que definiam exatamente como o trabalhador deveria proceder, 
como deveria realizar qualquer tarefa.  

Esse excesso de controle começou a ser combatido pelos trabalhadores; em 
alguns setores, essa oposição foi ganhando força, e novas propostas surgiram e 
começaram a propagar-se, como os estudos desenvolvidos pelos ergonomistas. De 
acordo com Souza-e-Silva (2004, p.86), a palavra ergonomia é composta por ergon, que 
significa obra/trabalho, e por nomos que designa lei/regra, correspondendo, do ponto de 
vista etimológico, à ‘ciência do trabalho’. O objetivo dessa ciência consiste em 
pesquisar o homem em situação de trabalho, estudando as condições e os resultados do 
trabalho, para se compreender e transformar a atividade. Mais especificamente, a 
ergonomia é uma disciplina que tem como missão uma melhor adaptação do trabalho ao 
homem, almejando um duplo objetivo: assegurar a saúde, o bem-estar e o 



 

35 
             Transformações e conflitos no processo de elaboração, de difusão e de utilização de instruções 

oficiais de educação infantil: um estudo genealógico 
BARRICELLI, Ermelinda 

 

 

 

desenvolvimento dos trabalhadores, considerando a qualidade, a confiabilidade e a 
eficácia de sua atividade de trabalho12.  

Para sua consolidação, foi da maior importância os aportes trazidos pelo 
ergonomista Wisner (2008), responsável pela distinção entre os conceitos de trabalho 
prescrito e de trabalho realizado: como as próprias palavras indicam, o primeiro 
corresponde ao que o trabalhador deve fazer, enquanto o segundo corresponde à sua 
atividade observável. Segundo o autor, o trabalho em desenvolvimento mostra 
dimensões que o prescritor, por mais preciso que busque ser, nunca poderá prever, pois 
o trabalhador é o criador de sua tarefa, não havendo separação (ou não devendo haver) 
entre concepção e execução (WISNER, 2008); não existindo propriamente o trabalho de 
concepção, pois essa continua durante a própria execução. Atribuindo nova direção aos 
estudos sobre o trabalho, Wisner via a Ergonomia não como uma disciplina voltada para 
o conhecimento do trabalho, mas para sua transformação (de suas regras, de seus 
instrumentos etc.). Defendia, ainda, que os problemas práticos colocados pelos 
trabalhadores precisavam de soluções práticas. Assim, pode-se afirmar, de acordo com 
Clot (2011), que Wisner construiu seu trabalho longe da teoria, considerando que a ação 
é uma teoria aplicada. Entretanto, esse postulado viria a ser uma das grandes 
dificuldades da ergonomia: a de refletir teoricamente sobre a prática.  

Nessa mesma direção, começaram a aparecer trabalhos desenvolvidos por 
psicólogos do trabalho, principalmente, da Clínica da Atividade que tem por objetivo o 
estudo da atividade humana em situação de trabalho. A Psicologia do trabalho tem uma 
dupla finalidade: teórica, que visa a constituir um corpo de conhecimento sobre a 
atividade humana em situação de trabalho; e prático, que visa à expansão de seus 
conhecimentos voltados para a solução de problemas encontrados nos diversos campos 
de intervenção, como seleção de pessoal, formação, gestão de pessoal, avaliação, saúde, 
organização do trabalho e outros13.  

Esses psicólogos expandiram a distinção entre trabalho prescrito e trabalho 
realizado, como discutida por Wisner (2008). Na Clínica da Atividade admite-se que, 
além dessas duas dimensões, teríamos o real da atividade (CLOT, 2004): a atividade 
realizada seria o observável, ao passo que o real da atividade seria o que se vê e, 
também, o que não se vê, o que se fez e o que se deixou de fazer, o que se quer fazer e o 
que se é impedido de fazer, ou seja, tudo o que faz parte do processo, desde a 
elaboração da atividade até a sua concretização. Parafraseando Vygotski (2003), Clot 
(2008, p.89) afirma que o homem é pleno, em cada minuto, de possibilidades não 
                                                           
12 Disponível em <http://www.ergonomie-self.org> Acesso em 20/Out/2010. Tradução nossa. 
13Disponível em <http://aiptlf.asso.univ-poitiers.fr> Acesso em 20/Out/2010. Tradução nossa. 
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realizadas, sendo que o comportamento é sempre um sistema de reações vencedoras. 
Assim, o real da atividade estaria relacionado às lutas internas pelas quais os 
trabalhadores passam para realizar uma determinada tarefa, ou como sintetiza Clot 
(2006), seria a conjugação do possível (observável) e do impossível (que deve ser 
apreendido de forma indireta14) de cada atividade de trabalho. Especificamente, na 
Clínica da Atividade, acredita-se que o trabalhador realiza a atividade prescrita, e, 
também, atinge, por meio dessa atividade, a realização de objetivos pessoais. 

Outra contribuição trazida por Clot (2008) é a distinção que se estabelece entre o 
métier e o coletivo de trabalho, sendo que métier pode ser compreendido como uma 
arquitetura entre quatro dimensões: pessoal, interpessoal, impessoal e transpessoal. A 
dimensão impessoal refere-se às prescrições e à organização das tarefas; a dimensão 
interpessoal destaca o papel do outro na atividade de trabalho, além de realçar a história 
coletiva que liga os trabalhadores entre si, entre os procedimentos históricos e os jovens 
que virão; a dimensão transpessoal retrata a memória das técnicas e dos contextos que 
atravessam o métier, correspondendo, ainda, ao métier genérico, também denominado 
de gênero profissional (CLOT, 1999; CLOT e FAÏTA, 2001); finalmente, a dimensão 
pessoal representaria uma tensão entre as outras três dimensões, pois cada trabalhador 
vive seu métier da sua própria maneira. 

Retomando as ideias tayloristas, de acordo com Clot (2011), o posicionamento 
positivista dessa ciência acentuou a divisão do trabalho entre pensar e saber, colocando-
se em oposição o idealizador e o executor, entre o saber (da experiência) e o pensar (da 
teoria ou do expert), destacando-se a figura do expert, que seria o detentor do pensar e 
da produção da teoria criadora, distinta do saber prático do trabalhador. Assim, nos 
contextos de formação, seria o expert responsável por dar o saber para o trabalhador, 
por meio da formação voltada para os conhecimentos teóricos, com base na crença de 
que faltaria teoria ao trabalhador. Teríamos, então, o que o autor denomina de 
pensamento impedido do trabalhador, paralelo ao corpo impedido do taylorismo, 
enquanto caberia ao expert pensar pelo trabalhador, podendo-se considerar que as 
prescrições rígidas podem justamente assumir o papel de amputadoras do pensar.  

Ainda criticando o taylorismo, Clot (2011) afirma que essa ciência aniquilou o 
métier, pois o trabalhador não controlava mais o processo, tornando-se um simples 
executor de tarefas. Por outro lado, mesmo que a mecanização traga o desenvolvimento 

                                                           
14 As Ciências do Trabalho utilizam, principalmente, dois métodos indiretos conhecidos como Autoconfrontação e 
Instrução ao Sósia para trazer à tona a atividade não observável do trabalho. Não expandiremos essa questão por não 
se tratar do foco deste trabalho. Sobre esses métodos, indicamos os autores franceses Clot (1999, 2008) e Roger 
(2007), e os brasileiros Lousada (2006), Muniz-Oliveira (2011) e Diolina (2011).  
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da autonomia procedimental (como fazer as coisas), essa autonomia seria tirânica, pois 
determinaria o que o trabalhador deve atingir: primeiro, espera-se o saber e só depois o 
pensar, não sendo satisfatória essa divisão para o trabalhador, que teria que agir, mesmo 
sem pensar. Nada mais coerente, portanto, que na Clínica da Atividade defenda-se o 
desenvolvimento do pensar em direção ao desenvolvimento do saber, pois o saber seria 
um meio e um recurso para o pensar. 

Em continuidade à suas reflexões, Clot (2001) considera que a análise do 
trabalho tornou-se uma preocupação e, ao mesmo tempo, um recurso para os 
profissionais que atuam na área, defendendo formas de ação que possam transformar as 
situações de trabalho, por meio de métodos indiretos como a Instrução ao Sósia e a 
Autoconfrontação Simples e Cruzada.  

Dando continuidade, e partindo do exposto sobre trabalho, especificaremos o 
debate focando o trabalho educacional. Poderíamos iniciar com a seguinte questão: 
Quais as especificidades do trabalho do professor? Ou: Em que consiste o trabalho do 
professor? No entanto, a resposta não é direta, pelo contrário, essa questão é complexa e 
nos leva a algumas reflexões. Como nos mostra Saujat (2004)15, um dos primeiros 
pesquisadores do trabalho a se voltar para as questões docentes, o trabalho do professor 
é visível, mas a atividade não pode ser tocada com o dedo, pois a atividade reflete um 
sujeito particular, um momento específico e uma história única.  

É possível dizer que o trabalho docente é complexo e somente recentemente 
tornou-se objeto de estudo nessa perspectiva. Segundo Tumulo e Fontana (2008), os 
primeiros estudos sobre o trabalho docente no Brasil datam o final da década de 1970. 
De acordo com os autores, a temática desses estudos voltava-se, nesse período, para a 
organização do trabalho docente e para a gestão da escola. Posteriormente, nos anos 
1980, as pesquisas voltaram-se para os aspectos culturais e a formação docente. 

Menga e Boing (2007) apresentam-nos um panorama sobre a questão do 
trabalho docente por meio de um levantamento dos artigos publicados sobre o tema na 
Revista Educação e Sociedade16. Para ilustrar, tomamos um exemplo em que os autores 
nos apontam as discussões de Miguel Gonzalez Arroyo que, em 1980, afirmava que os 
professores poderiam ser considerados como uma das primeiras categorias a serem 
denominadas de trabalhadores, pois foram uma das primeiras a se organizarem e saírem 
à rua para reivindicar seus direitos, como reflexo das mudanças sociais das décadas de 

                                                           
15 Citando Hubault (1996). 
16 Publicação coordenada pelo Cedes. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-
7330/lng_pt/nrm_iso>  Acesso em 03/set/ 2011. 
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1970 e 1980. Como se vê, o debate pautava-se em concepções que se aproximam muito 
mais das discussões sindicais em busca de direitos trabalhistas, do que do conhecimento 
e dos estudos e pesquisas do quadro teórico que assumimos nesta tese. 

Outros temas relacionados ao trabalho docente foram discutidos naquela revista, 
ainda de acordo com Menga e Boing (2007), como, por exemplo, o trabalho docente e 
políticas públicas; a profissão, a profissionalidade, a identidade e desenvolvimento 
profissional; e a fisionomia do trabalho docente, entre outros temas. Cabe ressaltar que, 
mesmo um pouco distante das discussões que traçamos atualmente sobre o trabalho 
educacional, esses temas foram importantes na medida em que contribuíram para que a 
questão da profissionalização do professor pudesse ser trazida à tona.  

Retomando as discussões do início desta seção, podemos inferir que o trabalho 
educacional, como todo trabalho, envolve os trabalhadores-professores, as prescrições, 
o ambiente onde o trabalho se concretiza (escola) e envolve diretamente um ‘outro’, 
representado pelos alunos e, também, pelas famílias, além da hierarquia como direção, 
coordenação e outros. E, do mesmo modo que o trabalho em geral, o trabalho docente se 
constitui de acordo com as mesmas dimensões: pessoal, interpessoal, impessoal e 
transpessoal (CLOT, 2008), e é também mediado por instrumentos. 

Nota-se, todavia, que o trabalho do professor não pode se confundir, ou mesmo 
se reduzir ao trabalho de ensino (AMIGUES, 2004) na sala de aula, que corresponde 
apenas a uma das dimensões desse trabalho. Além disso, para o autor a aprendizagem 
do aluno deve ser vista como um objeto em longo prazo, considerando que ela 
continuará por toda a vida. Assim, para Amigues (2004), o trabalho do professor 
compreende, também, outras dimensões ligadas à organização do ambiente de trabalho 
coletivo, à efetivação da prescrição, à prescrição de tarefas para si (autoprescrição) e 
para os alunos, e à projeção de situações futuras em função dos avanços realizados. Esse 
autor nos apresenta, ainda, uma das definições do trabalho docente: 

A atividade do professor na classe consiste em organizar um meio de trabalho 
coletivo para instaurar nos alunos uma relação cultural a um objeto do saber, a 
fim de modificar sua relação pessoal a esse saber. O objeto da atividade do 
professor é aqui a organização coletiva do meio-classe, a distribuição de tarefas 
aos alunos, a organização de um diálogo didático, a construção do sentido do 
fazer e do dizer, sua retomada em uma inscrição temporal e no histórico do 
grupo-classe etc, em outros termos, ele constrói um meio de trabalho para fazer 
os alunos agirem (AMIGUES, 2003). 

 

Desse modo, como defende Amigues (2004), essa concepção de trabalho 
educacional se afasta da concepção que a didática das disciplinas construiu para o 
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sistema didático (ou triângulo didático), segundo a qual o objeto do trabalho do 
professor seria a transformação do aluno para uma determinada direção desejada, 
finalidade essa posta pelos dirigentes para o processo educacional global. Como 
também defende Saujat (2002,p.97), se o objeto da ação do professor é a aprendizagem 
dos alunos, atingir esse objetivo não é algo direto nem imediato: isso passa pelos 
esforços dos professores para ter uma “classe que funcione17“.  

Nessa mesma direção, discutindo e ampliando as discussões de Amigues (2004) 
no tocante à organização do meio, às dimensões do trabalho como discutidas por Clot 
(2008), e às discussões de Rabardel18 (1995), oriundas de Hegel, sobre a utilização de 
instrumentos e sua transformação em artefatos, Machado e Barricelli (2009) elaboraram 
um triângulo para esquematizar o trabalho do professor:  

 

Figura 1. A atividade de trabalho do professor em sala de aula e seus elementos constituintes 
(MACHADO e BARRICELLI, 2009) 

Esse triângulo representa o professor, o objeto do seu trabalho e os outros 
envolvidos no trabalho, em interlocução, mostrando que essa interação é constitutiva do 
trabalho docente. No entanto, o artefato representado pela seta fora do triângulo é 
externo e, se incorporado pelo trabalhador, transforma-se em instrumento internalizado, 
ou seja, recurso para a realização de sua atividade. Destacando-se como um dos 
possíveis artefatos, as prescrições podem, ou não, se transformar em recurso para o 
professor.  
                                                           
17 Si la cible de l’action professorale est bien l’apprentissage des élèves, l’atteinte de cette cible n’est jamais directe ni 
immédiate: elle passe par les efforts des enseignants pour avoir une classe qui tourne’’ 
18 As discussões sobre instrumento apresentadas por Rabardel, Clot, Machado e outros, baseiam-se nos estudos 
marxistas, que, por sua vez, foram influenciados por Hegel, um dos primeiros autores a teorizar sobre esse processo, 
como destacado brevemente no início deste capítulo.  Ampliaremos ainda mais esse debate, na próxima seção, para 
tratar da questão do desenvolvimento do trabalhador. 
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Entretanto, revendo esse triângulo, Machado e Bronckart (2009) atestam que 
essa ilustração não é suficiente para englobar toda a complexidade do trabalho do 
professor por retratar uma de suas atividades. Para os autores, o trabalho do professor 
compreende inúmeras ações, antes e depois da aula propriamente dita, como preparar 
aula, preparar atividades, corrigir provas e atividades, atender as famílias (reuniões), 
participar de reuniões na escola, entre outras, ou como nos diz Saujat (2004), conhecer 
aquilo que se requer dele (do trabalho) e aquilo que isso requer dele.  

Assim, teríamos uma figura que integra vários triângulos, representando a 
complexidade do trabalho docente, tendo o professor no centro, como ilustra a gravura a 
seguir:  

 

Figura 2. O conjunto possível de atividades do trabalho do professor que pode ser detectado por 
cada pesquisa (MACHADO e BARRICELLI, 2009). 

 Do mesmo modo que outros autores, Machado (2007) apresenta uma definição 
(provisória) de trabalho educacional. A autora recorre à Ergonomia da Atividade, à 
Clínica da Atividade, ao quadro teórico-metodológico geral do ISD e a outras 
disciplinas, para tecer a definição que se segue. 

 O trabalho educacional realiza-se em um contexto social específico, envolvendo 
a situação imediata e a mais ampla, e apresenta as seguintes características: 1) é pessoal 
e sempre único, envolvendo a totalidade das dimensões do trabalhador (físicas, mentais, 
práticas, emocionais etc.); 2) é plenamente interacional, já que, ao agir sobre o meio, o 
trabalhador o transforma e é por ele transformado; 3) é mediada por instrumentos 
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materiais ou simbólicos; 4) é interpessoal, pois envolve sempre uma interação com 
outrem (todos os outros indivíduos envolvidos direta ou indiretamente, presentes ou 
ausentes, todos os “outros” interiorizados pelo sujeito); 5) é impessoalizado, dado que 
as tarefas são prescritas ou prefiguradas por instâncias externas; 6) é transpessoal, no 
sentido de que é guiada por ‘modelos do agir’ específicos de cada métier.  

 Com essa concepção de trabalho, que assumimos nesta tese, encerramos esta 
seção e nos dirigimos, em seguida, para as discussões relacionadas a um dos aspectos 
mais relevantes para esta pesquisa, dos aportes descritos, ou seja, à questão do trabalho 
prescrito.  

 

2.2. Trabalho prescrito 

Partindo, nesta seção, das discussões anteriores de trabalho e trabalho 
educacional, iniciamos o debate sobre prescrição e, em seguida, mais especificamente 
sobre prescrição educacional.  

No início do desenvolvimento da organização científica do trabalho como 
descrita por Taylor (RAGO e MOREIRA, 1984), a prescrição do trabalho foi utilizada 
de forma mais consciente, ocupando lugar de destaque, pois, para otimizar o tempo e a 
produção, as prescrições determinavam os modos de agir padronizados, tendo papel 
central na organização fabril. Nesse período, elas se tornaram instrumentos para a 
realização das tarefas impostas pelas chefias aos trabalhadores. Desse modo, com o 
desenvolvimento dos estudos sobre o trabalho, ficou cada vez mais evidente a 
necessidade de compreensão do trabalho prescrito como parte da análise do trabalho, 
destacando-se os estudos que tentaram buscar uma definição para esse conceito.  

Dentre outras concepções diferenciadas, Clot (2004), por exemplo, considera 
que, de modo geral, a prescrição aponta para qualquer documento elaborado 
previamente que visa regulamentar um determinado trabalho. Aparentemente, nessa 
definição, o que se observa é o caráter antecipatório do termo em relação ao trabalho, o 
que talvez nos permita relacioná-lo diretamente com o tipo de documento foco desta 
pesquisa, isto é, um documento que orienta previamente as práticas docentes. 
Entretanto, consideramos que outras concepções deverão ser por nós consideradas, com 
o objetivo de tomarmos posição a respeito e de buscarmos uma maior precisão para esse 
conceito, como se segue.  
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 Berthet e Cru (2002), por exemplo, consideram que a prescrição é uma injunção 
emitida por uma autoridade em posição hierárquica19, levando em conta o contexto de 
produção desses documentos, principalmente seus emissores e receptores. Do mesmo 
modo, outros autores como Méard e Bruno (2008) nos mostram que as prescrições 
podem emanar de diferentes fontes, como as instâncias superiores; os membros do 
coletivo de trabalho; os interlocutores não profissionais, e o próprio trabalhador. 
Daniellou (2002) também complementa essa posição, mostrando que as prescrições 
podem ser: 1) oriundas da hierarquia, sendo injuntivas e de controle; 2) incorporadas 
aos meios de trabalho, descendentes em relação à estrutura organizacional e ascendentes 
em relação aos clientes, pacientes, alunos, e outros; 3) oriundas do coletivo de trabalho; 
4) provenientes do próprio trabalhador (auto-prescrição).  

Com essas posições, o caráter injuntivo e hierárquico é ressaltado, colocando-se 
em cena o termo injunção, que, em dicionários20, traz como sinônimos diferentes 
termos, tal como ordem formal, imposição; pressão das circunstâncias; imposição, 
exigência. Como vimos nas definições dos autores citados, do mesmo modo que nas de 
dicionário, observamos a variação do grau de intensidade da prescrição ou da injunção.  

Como também se observa, as prescrições podem ser oriundas de diferentes 
instâncias, externas e/ou internas, o que pode determinar maior ou menor força injuntiva 
para os documentos. Por exemplo, um documento produzido por instâncias superiores 
seguramente terá maior peso do que o que for produzido pelo próprio trabalhador. Esse 
último pode ser um simples documento regulador, elaborado com o objetivo de apoiar a 
realização de determinada tarefa, aproximando-se até da definição de (auto)conselho. 
Entretanto, tanto uma como a outra atuam como prescrições para o trabalho. 

Segundo Méard e Bruno (2008), o trabalho pode, ainda, se basear em 
multiprescrições oriundas de diferentes fontes e com diferentes orientações. Essas 
diversas prescrições que incidem sobre um mesmo trabalhador podem ser interpretadas 
de diferentes maneiras e podem acabar sendo contraditórias entre si, oferecendo, 
portanto, múltiplas opções e escolhas, e gerando, com isso, um constante conflito entre 
as escolhas a serem feitas pelo trabalhador. 

Outro ponto a ser destacado acerca do conceito de prescrição refere-se à sua 
forma de apresentação. Como discutido brevemente na introdução desta tese, em todas 

                                                           
19 “Une prescription est une injonction de faireé mise par une autorité placée en position hiérarchique” (p.107) 
(Grifos do autor / tradução nossa) 
20 Dicionário Aurélio online – verbete injunção. Disponível em 
<http://www.dicionariodoaurelio.com/dicionario.php?P=Injuncao> Acesso em 10/Jun/2010. 
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as formas de trabalho, as prescrições ou normas podem se apresentar de forma implícita 
ou explícita. Por exemplo, em determinados ambientes, o uso de uniforme pode ser 
obrigatório e determinado por alguma norma interna. Entretanto, em outros contextos, 
como em escritórios de advocacia, por exemplo, os funcionários sabem que devem se 
apresentar com roupas mais formais e sóbrias, mas isso, normalmente, não aparece 
como uma regra explícita, apenas se sabe como os trabalhadores devem se portar 
(dressing code).  

Nesse caso, temos o que Amigues (2004) chama de regras do ofício, que 
corresponde a uma memória comum, que vai se construindo ao longo da história e que 
pode ser acessada a qualquer momento, como se fosse uma caixa de ferramentas, sendo 
características genéricas de um determinado métier e importantes para trabalhadores 
iniciantes que utilizam essa memória comum para atuarem em um métier ainda 
desconhecido, ou pouco conhecido. 

Até esse ponto, discutimos o significado de prescrição, mas outra questão 
importante a ser levantada refere-se ao conteúdo veiculado por esses documentos 
prescritivos. De modo geral, observamos que os conteúdos giram em torno de três 
eixos: por quê, o quê e como. De modo mais específico, as prescrições podem veicular 
um ou mais dos seguintes conteúdos: 1) Objetivo – relacionado ao ‘por quê’, que visa a 
prescrever a finalidade do trabalho, por exemplo, os documentos educacionais que 
orientam os professores sobre por que ensinar determinada matéria ou tema; 2) 
Procedimentos – refere-se ao ‘o que’, envolvendo o modo de atuar, por exemplo, os 
documentos que indicam qual aspecto no processo de ensino-aprendizagem de uma 
matéria deve ser destacado; 3) Condutas – pertinente ao ‘como’, que compreende o 
comportamento moral; por exemplo, os documentos médicos que orientam condutas 
éticas a serem observadas no relacionamento com os pacientes. Observe-se, entretanto, 
que essa tripartição é muito tênue, pois uma prescrição pode requerer o respeito às três 
formas intercaladas, ou, canonicamente, a um só tipo delas.  

Entretanto, como já vimos anteriormente, Schwartz21 (2002) também nos adverte 
que sempre haverá uma lacuna nas prescrições, pois elas nunca serão capazes de 
antecipar totalmente todas as variáveis do trabalho, havendo uma impossibilidade para 
isso, e que é justamente para dar conta dessas brechas nas normas que haveria a 
necessidade de se permitir a expressão do coletivo de trabalho, no sentido de se criarem 
estratégias para tornar possível a produção. A extinção dessas brechas traria, por outro 
lado, o apagamento da voz do trabalhador. Nesse contexto, calar essa voz seria o que o 
                                                           
21Yves Schwartz é membro do Grupo Analyse Pluridisciplinaraire des Situations de Travail – APST, consagrando às 
questões do trabalho numerosos livros e artigos.  
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autor considera como invivível, ou seja, a impossibilidade do trabalhador se manifestar 
de forma sadia.  

Assim como Schwartz (2002), outros estudiosos do trabalho (por exemplo, 
SAUJAT, 2003; AMIGUES, 2004 e outros) ressaltam que os textos prescritivos devem 
(e são) reconfigurados pelos trabalhadores, o que significa que o trabalhador precisa se 
apropriar da prescrição, tomando-a para si, para, então, transformá-la em instrumento de 
seu trabalho (CLOT, 2001). Do mesmo modo, Roger (2007) aborda a possível 
emancipação do trabalhador por meio da renormalização coletiva e individual das 
prescrições, sendo essa renormalização que o autor, em concordância com outros 
pesquisadores do trabalho, considera como um meio capaz de conferir ao trabalhador o 
seu poder de agir (CLOT, 2008), ou dito de outro modo, o seu desenvolvimento pelo 
trabalho, como discutiremos no final deste capítulo. A não apropriação ou não 
renormalização implicaria a utilização de uma prescrição de forma mecânica e 
irrefletida, impedindo-se o trabalhador de pensar.  

Normalment, nos diferentes aspectos da vida social, normas e leis orientam e 
permitem o convívio entre as pessoas e, do mesmo modo, no mundo corporativo, as 
prescrições permitem a realização do trabalho. Portanto, nossas críticas, se for o caso, 
não devem se voltar para a existência ou não de prescrições, mas para a construção, a 
efetivação e a possibilidade de recriação pelos trabalhadores dessa prescrição.  

Com todos esses aportes, podemos esboçar uma definição, pelo menos 
provisória, para esse objeto. Assim, consideramos que prescrição se refere a um texto 
(escrito ou oral) que descreve objetivos, e/ou procedimentos, e/ou condutas com valor 
injuntivo, em maior ou menor grau  de acordo com o emissor, que pode ser: (1) 
instâncias superiores, por exemplo, MEC, Secretaria de Educação correspondendo a 
Prescrição descendente; (2) pares ou membros do coletivo de trabalho, por exemplo, 
outros professores sendo denominada Prescrição ascendente; (3) grupos não 
profissionais vinculadas indiretamente ao trabalhador, por exemplo, os pais, os alunos 
sendo tratada como Prescrição crescente, e, finalmente, (4) oriunda do próprio 
trabalhador, ou seja,  a Auto-prescrição.  

Do mesmo modo que ergonomistas e psicólogos do trabalho, outros 
pesquisadores como administradores, filósofos, pedagogos, estudiosos da linguagem, 
principalmente, também tomaram como objeto a compreensão dos textos que 
prescrevem o trabalho. Destacaremos, em seguida, trabalhos que se alinham com a 
perspectiva Linguística:   



 

45 
             Transformações e conflitos no processo de elaboração, de difusão e de utilização de instruções 

oficiais de educação infantil: um estudo genealógico 
BARRICELLI, Ermelinda 

 

 

 

 Nouroudine (2002), por exemplo, discute as relações entre trabalho/linguagem, 
apontando três modalidades de linguagem: 1) a linguagem sobre o trabalho; 2) a 
linguagem no trabalho; e 3) a linguagem como trabalho. O autor explica que a 
linguagem sobre o trabalho seria a linguagem estabelecida entre o coletivo de trabalho 
referente à própria atividade de trabalho, que pode ser casual, como parte do trabalho, e 
também, deliberada, por exemplo, como em uma entrevista com trabalhadores. Já a 
linguagem no trabalho seria a linguagem produzida na situação de trabalho, com 
conteúdos de natureza variada, às vezes distantes do universo da atividade (conversas 
sobre a família, viagens, políticas e outros temas que ocorrem durante a realização da 
atividade). Finalmente, a linguagem como trabalho seria a fala para si, utilizada como 
um meio de organização mental do indivíduo. A distinção entre essas formas de 
linguagem se faz necessária para que um espaço de reflexões sobre a linguagem no 
trabalho pudesse se estabelecer e, ainda, como propiciadora de maior facilidade 
metodológica, contribuindo para a análise dos textos produzidos em situação de 
trabalho.  

Na mesma direção, com uma abordagem de cunho mais linguístico-discursivo, 
Bronckart (2006) discute uma pesquisa realizada por membros do Grupo LAF em que 
foi analisado um conjunto de textos que veiculariam prescrições e que circula no 
ambiente do coletivo de trabalho, em diferentes situações, tal como mostra a figura: 

 

Figura 3. O conjunto de textos produzidos em situação de trabalho educacional (BRONCKART, 
2006, p. 216) 
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 Com base nessa pesquisa, e em outros trabalhos, Bronckart (2006) discute textos 
de natureza diversa produzidos em diferentes situações de trabalho e, inspirado em 
Ricoeur (1983,1984,1985), afirma que muitos textos se encontram no nível dos pré-
construídos, preexistentes a qualquer agir individual, fornecendo às pessoas 
determinados modelos do agir. Assim, há textos que ilustram formas do agir humano 
e que permitem compreender as ações humanas, tanto em contextos de trabalho 
como fora dele: os textos literários, por exemplo, não se configuram como 
prescrições propriamente ditas, mas nos fornecem modelos de agir em diferentes 
situações sociais. Assim, nos contextos de trabalho, poderíamos ter:  

o Textos que veiculam prescrições de forma direta: produzidos por outros para 
o agir futuro do(s) actante(s), antecipando e fornecendo  uma prefiguração 
do agir do ponto de vista dos pre-construídos institucionalizados e, desse 
modo, são dependentes de determinadas estruturas sociais, podendo (ou não) 
serem prescritivos stricto sensu (por exemplo, o RCNEI, o PCN). 

o Textos que veiculam prescrições de forma indireta: que tem o objetivo de 
fornecer uma boa imagem sobre a instituição que os produz para a sociedade 
em que circulam (por exemplo, os jornais internos das empresas). 

Seguindo essa reflexão, Machado e Bronckart (2005) afirmam que esses textos 
são inacabados, em constante transformação, de acordo com as necessidades específicas 
de cada contexto e de seus protagonistas. Apesar da constante transformação desses 
textos, os autores, inspirados em Adam (2001), inicialmente, apresentam três 
propriedades enunciativas centrais que os caracterizam: 

1. Procedem de um especialista, ou expert, cuja presença enunciativa não é 
marcada, havendo o apagamento do autor; 

2. O destinatário é mencionado, explícita ou implicitamente (marcado pelos 
pronomes você, nós ou estando oculto, seguidos de verbo no infinitivo); 

3. Parecem ser regidos por um contrato implícito de verdade, de garantia de 
sucesso, se o destinatário cumprir todos os procedimentos indicados. 

  Inspirados em Paveau (1999), os dois autores buscaram detectar os protagonistas 
centrais humanos postos em foco nos textos educacionais que veiculam prescrição, 
encontrando professores, diretores, alunos e outros vocábulos. Por outro lado, 
instituição, projeto, procedimentos, e outros, podem se configurar como protagonistas 
não humanos, sendo instaurados como atores responsáveis por partes do agir, 
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agentivizados, isto é, apresentados como responsáveis por determinado agir. Em sua 
pesquisa, os autores ainda chegaram a uma distinção entre três tipos de protagonistas: o 
produtor do discurso (não marcado); o actante do fazer prescrito; o beneficiário desse 
fazer, aquele para quem o agir se destina. A relação entre esses protagonistas pode ser 
representada com o seguinte esquema: 

 

 Machado e Bronckart (2005) destacam, com base em Faïta (2003), que os textos 
que veiculam prescrição acentuam o caráter de atos diretivos do dizer e do fazer, e 
podem se apresentar, principalmente, como:  

o Textos de auto-prescrição: configuram-se como textos produzidos pelos próprios 
actantes e que têm como objetivo prescrever seu próprio agir. Os planejamentos 
que os professores realizam, como forma de organizar seu agir em sala de aula, 
são um exemplo desse tipo de texto. São considerados também textos de auto-
prescrição os textos produzidos oralmente pelo trabalhador relacionado ao seu 
agir, como, por exemplo, as reuniões entre professores, ou conversas informais 
que relatam seu trabalho. 

o Textos interpretativos de observador externo: são feitos por outras pessoas e não 
pelo próprio actante. No caso dos professores, pelos próprios colegas de 
trabalho, ou pelo coletivo de trabalho, por pesquisadores, entre outros.  

Do mesmo modo que o trabalho docente apresenta especificidades, as 
prescrições educacionais também têm particularidades e, assim como em outros 
trabalhos, diferentes autores estudam esses textos.                             
Entre eles, Goigoux (2002) nos diz que podem ser considerados como textos que 
veiculam prescrições para o professor o conjunto do que é definido pela instituição 
escolar e que é comunicado aos professores para ajudá-los a conceber, organizar e 
realizar seu trabalho. O autor divide esse conjunto em três formas principais, 
complementares e independentes: 

1. A publicação de programas de ensino e de instruções que definem antes 
(prescrição anterior) as expectativas da instituição escolar no que diz 
respeito aos professores. Por exemplo: o PCN, oRCNEI, entre outros. 
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2. A avaliação do trabalho dos professores pelas instâncias avaliadoras, 
realizada ao longo de sua atividade, mas que influencia, por antecipação, a 
sua concepção. Por exemplo, observação de aula, questionário/ficha de 
satisfação dos alunos, entre outros. 

3. A avaliação do desempenho escolar dos alunos que define o que é esperado 
como resultado da atividade profissional dos professores (prescrição 
posterior). Por exemplo, Enem, vestibular, entre outros. 

Do mesmo modo, discutindo a questão dos textos que veiculam prescrições para 
o professor, Machado (2007) divide esses textos em: 1) textos prescritivos do trabalho 
do professor (por exemplo, leis, documentos do Ministério da Educação, projetos das 
escolas, documentos regionais, entre outros; 2) textos que os próprios trabalhadores 
produzem sobre o próprio trabalho (por exemplo, planejamentos, semanários, e outros 
semelhantes); e 3) textos produzidos por observadores externos.  

Machado e Bronckart (2005) afirmam que a busca da homogeneização do 
trabalho escolar se configura nos textos que veiculam prescrições, podendo incidir sobre 
toda a organização da escola, como a distribuição das classes, a organização do espaço-
tempo, os objetivos e práticas de ensino, e todos os outros aspectos que fazem parte da 
escola, bem como do trabalho realizado.  

Para concluir, podemos afirmar que os textos que veiculam prescrições 
educacionais são diversos, desse modo, podemos ampliar o debate e apresentar os 
seguintes tipos de textos, orais ou escritos, categorizados de acordo com o produtor: 1) 
a) textos produzidos por instâncias governamentais:  antes da tarefa (Leis, PCNs, 
RCNEI, Diretrizes, e outros), depois (avaliações do tipo ENEM e outras.); b) 
produzidos pelas escolas: – antes da tarefa (currículos, plano de curso, etc),  depois 
(avaliação dos alunos, de pais, e outros); 2) textos produzidos pelos próprios 
professores: antes da tarefa (reunião de planificação, planejamentos, e outros),  durante 
(fala com alunos, fala consigo mesmo, e outros),  depois da tarefa (conversa com 
colegas de trabalho, diários, e outros); 3) textos produzidos por observadores externos 
(entrevista, registros, e outros).  

Desse modo, encerramos as discussões acerca das definições de prescrição e nos 
encaminhamos, a seguir, para as discussões acerca do desenvolvimento do trabalhador. 
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2.3. Trabalho docente e desenvolvimento humano 

Unificando as discussões, pretendemos, nesta seção, examinar de que forma os 
conceitos discutidos nas seções anteriores deste capítulo podem ser relacionados com o 
desenvolvimento dos professores. Iniciamos nossa argumentação com o conceito de 
mediação e de instrumento como proposto por Vygotski; em seguida, abordamos a 
questão do conflito como desencadeador do desenvolvimento, para, então, tecer 
considerações sobre a relação entre prescrição e desenvolvimento do trabalhador. 

 Como apresentado anteriormente, Hegel e Marx afirmavam que o homem e a 
sociedade se desenvolvem pelo trabalho, por meio do progressivo domínio dos 
instrumentos. De acordo com essas afirmações, mais especificamente, segundo 
Friedrich (2010), a partir das discussões sobre a « astúcia da razão » de Hegel,  
Vygotski (1930/2003) discutiu o processo de mediação e do uso de instrumentos. 

Desse modo, com base nos estudos marxistas, Vygotski (1930/2003, p.72) nos 
diz que mediação pode ser entendida como a intervenção de um elemento intermediário 
em uma relação, correspondendo ao fato de que a intervenção do homem sobre o objeto 
é sempre mediada por um artefato/instrumento. Desse modo, pode-se concluir que a 
relação do homem com o mundo não é direta. Segundo Daniels (2001), essa concepção 
de Vygotski se afasta da explicação determinista dos fenômenos, tendo em vista que os 
elementos mediadores atuam como meios utilizados pelo homem para agir sobre os 
fatores sociais, culturais e históricos, do mesmo modo que esses fatores atuam sobre o 
homem. Vygotski (1930/2003) estabelece signos e ferramentas como os elementos 
mediadores e os distingue da seguinte maneira: signo é um instrumento psicológico, que 
atua diretamente sobre o objeto, pois é orientado internamente, e ferramenta é um 
instrumento material orientado para o objeto, é externo: 

 A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar 
um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, 
etc.) é análoga à invenção e uso de instrumentos, só que agora no 
campo psicológico. O signo age como um instrumento da atividade 
psicológica de maneira análoga ao papel de um instrumento no 
trabalho (VYGOTSKI, 1930/2003, p.70). 

Para Vygotski (1930/2003), em seus estudos iniciais, não existia relação entre os 
signos e os instrumentos; o pesquisador faz distinção entre a função e emprego de cada 
um deles, afirmando que a analogia entre ambos se restringe à função mediadora que 
desempenham .  No entanto, para Cole & Scribner (2003), Vygotski ampliou o conceito 
de mediação de instrumento para o signo.  
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Tentando demonstrar como se realiza a mediação, Vygotski (1930/2003) e 
colaboradores realizaram um experimento com crianças, que recebiam cartões com 
desenhos relacionados aos símbolos que deveriam selecionar para responder diferentes 
questões, em uma espécie de jogo da memória. Ao serem questionadas, as crianças 
pequenas não utilizavam os cartões como auxílio e não tiveram desempenho diferente 
com os cartões, ao contrário do que aconteceu com crianças mais velhas, que tiveram 
melhor desempenho utilizando os cartões (OLIVEIRA, 1997, p. 32). O primeiro grupo 
realizou a tarefa de modo direto, ou seja, as crianças simplesmente respondiam as 
perguntas, como demonstra a figura a seguir: 

 

Figura 4. Respostas sem mediação 

 O segundo grupo utilizou o cartão para mediar suas respostas, que eram dadas a 
partir da consulta visual aos cartões. Desse modo, as respostas, antes diretas, passaram a 
ser mediadas; a atividade psicológica, nesse caso, é elaborada de forma mais sofisticada, 
como ilustra a figura a seguir: 

 Figura 5. Respostas mediadas pelos cartões 
 

O melhor desempenho desse grupo evidenciou a importância da mediação na 
formação dos processos mentais superiores, portanto, por meio da mediação é possível 
realizar atividades de forma planejada, intencional e alcançar as funções tipicamente 
humanas. Completando o debate, Fino (2001, p.5) afirma que “a utilização de artefactos 
deve ser reconhecida como transformadora do funcionamento da mente, e não apenas 
como meio de facilitar processos mentais já existentes”.  
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Dando continuidade ao experimento, Vygotski (1930/2003) e colaboradores 
demonstraram, ainda, que crianças mais velhas deixavam de utilizar os cartões, mas 
mantinham o mesmo desempenho na realização da tarefa. Para os pesquisadores, a 
explicação para esse fato decorre de uma mudança psicológica; o processo de mediação 
passa a acontecer em outro nível, ou seja, a operação é internalizada.  Considerando que 
a internalização corresponde à “reconstrução interna de uma operação externa” 
(VYGOTSKI, 1930/2003, p. 74), o instrumento (cartão) é substituído pelo signo.  

Para o autor russo, a internalização consiste em uma série de transformações 
bem definidas: 1) uma operação externa é reconstruída e passa a ocorrer internamente; 
2) o processo interpessoal (realizado entre pares) transforma-se em um processo 
intrapessoal; 3) a transformação no processo interpessoal para o intrapessoal é o 
resultado de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento humano. Para Vygotski, “a 
internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas 
constitui o aspecto característico da psicologia humana; é a base do salto quantitativo da 
psicologia animal para a psicologia humana” (VYGOTSKI, 1930/2003, p.75-76). 

Sintetizando essas ideias, é possível afirmar que a operação que, inicialmente, 
era externa é reconstruída internamente. Em outras palavras, um processo interpessoal 
transforma-se em um processo intrapessoal. Por meio dessa discussão, Vygotski 
(1930/2003) estabeleceu que o desenvolvimento cultural segue a “Lei da Dupla 
Formação”, que significa que todos as funções aparecem duas vezes no período de 
desenvolvimento: primeiro, no nível social – interpsicológico, e depois no nível 
individual – intrapsicológico. Além disso, Vygotski (1930/2003) defendia que por meio 
da aprendizagem (interpsicológico) a pessoa se desenvolveria (intrapsicológico).  

Pesquisadores como Roger (2007), para citar somente um exemplo, mostram 
situações de conflito interpessoal que contribuíram para o desenvolvimento do 
trabalhador e do coletivo. O exemplo apresentado por Roger (2007) parte de uma 
pesquisa realizada por esse pesquisador em um contexto de intervenção.  Os 
“soignants”22 eram estimulados a falar dos seus conflitos com seus pares, até se darem 
conta de que seus conflitos eram semelhantes aos de outros colegas do seu coletivo de 
trabalho. Essas discussões no nível interpessoal favoreceram a superação dos conflitos 
no nível intrapessoal. 

                                                           
22 A tradução exata, em português, para esse termo, refere-se à uma especialidade na enfermagem conhecida no 
Brasil como cuidadores que fazem um trabalho a domicílio com pacientes, geralmente, idosos ou com pessoas com 
doenças crônicas. 
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Esse exemplo mostra que a reconstrução interna do problema ocorre mesmo que 
o trabalhador não se dê conta disso, mas a externalização, por meio da linguagem 
realizada nos processos de intervenção permitem, além do fortalecimento do coletivo, a 
busca de soluções para esses problemas. Assim, no exemplo citado, os trabalhadores 
foram estimulados a falar de forma indireta, por meio da autoconfrontação, sobre as 
maneiras de fazer individuais e coletivas, ou seja, falar da experiência vivida, o que, 
posteriormente, contribuiu para a solução dos conflitos. 

Do mesmo modo, a partir das discussões de Rabardel (1995), Clot (2006) 
acrescenta às discussões de Vygotski o seu ponto de vista, afirmando que esse processo 
consiste em apropriação e não em internalização, pois, para o autor, a apropriação é um 
processo de reconversão dos artefatos em instrumentos, ou seja, um processo de 
recriação. Por esse motivo, Clot (2006, p. 24) afirma que a apropriação das ferramentas 
pelo homem só acontece se essas ferramentas responderem aos conflitos travados nas 
diversas atividades, ou como nos explica com suas próprias palavras: eles 
(instrumentos) são apropriados por ele (homem) se eles (instrumentos) são 
apropriados para ele (homem)23. Desse modo, o psicólogo nos diz que um instrumento 
não se transforma, necessariamente, em instrumento psicológico, por isso o pesquisador 
considera como artefato o instrumento não apropriado pelo homem.  

Assim, para Clot (2006), os recursos da atividade são os instrumentos, e a fonte 
da atividade os conflitos. O autor afirma, ainda, que o desenvolvimento humano se dá 
por meio da vivência dos conflitos que se estabelecem na distância entre o trabalho 
prescrito e o trabalho efetivamente realizado. É nesse espaço de conflito que o sujeito se 
desenvolve. Portanto, o desenvolvimento do trabalho pode servir para o 
desenvolvimento do trabalhador, do mesmo modo que o desenvolvimento do 
trabalhador pode servir para o desenvolvimento do trabalho. 

Para ilustrar essa discussão, temos o exemplo apresentado por Lousada (2012, 
no prelo), relacionado a Sínteses de Aula. No exemplo em questão, ao ingressar como 
professora em um coletivo de trabalho já constituído de um curso livre de francês, a 
autora se deparou com um artefato já utilizado, as Sínteses de Aula, que eram elaboradas 
a cada aula por um aluno, revisadas pelos monitores-professores e enviadas para todos 
os alunos, com objetivo de relatar o que tinha sido feito na aula. De acordo com a 
análise realizada nos textos das sínteses pela autora, foi possível constatar que essas 
sínteses passaram de artefato, tarefa imposta pelos professores do curso, para 
organizadores da memória coletiva da classe. Com isso, foi possível perceber a criação 

                                                           
23 Grifos e parênteses nossos. 
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de um instrumento dentro de uma atividade profissional, ou seja, por se tornar 
‘apropriado para’ os monitores-professores, a síntese transformou-se em instrumento ao 
ser utilizada na elaboração das próximas aulas.  

Outro aspecto abordado por Clot (2006) refere-se ao possível e ao impossível do 
real da atividade, sendo que o impossível reflete os impedimentos do trabalho e os 
conflitos que os trabalhadores vivenciam em seu trabalho. Esses conflitos podem ser de 
diferentes ordens: materiais, psicológicos e relacionados aos instrumentos. Machado 
(2006) apresenta alguns possíveis motivos para o surgimento de conflitos relacionados 
ao trabalho educacional, como se segue: 

o Falta de apropriação pessoal das finalidades estabelecidas pelas prescrições; 

o Prescrições que invadem o espaço privado; 

o Falta de prescrições claras para o agir; 

o Falta de um coletivo de trabalho em que se apoiar; 

o Falta de recursos materiais e simbólicos; 

o Falta de apropriação de artefatos materiais e simbólicos disponibilizados; 

o Dificuldade em lidar com a grande quantidade de instrumentos; 

o Falta de conhecimentos ou capacidades necessárias para criar o meio social 
propício à aprendizagem; 

o Dificuldade para o gerenciamento do tempo; 

o Dificuldades físicas; 

o Sobrecarga de trabalho; 

o Contradição entre diferentes prescrições; 

o Contradição entre os próprios objetivos e o das prescrições;  

o Contradição entre seus próprios objetivos e o de outras pessoas envolvidas no 
trabalho (por exemplo, colegas de trabalho, alunos, e outros); 

o Diferença entre as prescrições ou objetivos e a organização temporal das aulas. 

Segundo Clot (2004), considerar os conflitos e as emoções em uma psicologia é 
pouco habitual, mas Vygotski o faz, creditando grande valor aos conflitos, mostrando, 
de forma dialética, que a psicologia não compreende somente a cabeça (aspecto 
cognitivo), mas também o corpo e as emoções. Ainda de acordo com Clot (2004), 
devido ao fato de as emoções se constituírem como fenômeno fundamental da natureza 
humana, é que Vygotski (1924/2003; 1932/2003) preocupou-se com esse fator, e o liga 
à cognição, pois, para o pesquisador russo, não há desenvolvimento sem emoção.  
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Assim, Vygotski nos apresenta uma concepção integradora do homem que é 
fundamental para as questões relacionadas ao desenvolvimento humano, pois, como 
discutido, o conhecimento é compreendido como determinada via de transformação. 
Portanto, o processo dialético, viabilizado pelos conflitos, se coloca como o caminho 
para compreender e transformar o trabalho, o próprio trabalhador e rever o prescrito, 
visando a aperfeiçoar a situação de trabalho.  

Desse modo, poderíamos afirmar que a prescrição educacional não pode ser 
restringida ao papel de orientadora das práticas docentes. Segundo Amigues (2004), a 
prescrição, como parte integrante do trabalho, provoca a reorganização do meio de 
trabalho, do professor e dos alunos, sendo que sua realização não é direta, mas mediada. 
Para o autor, há um espaço entre a prescrição e a sua efetivação, e do mesmo modo que 
o professor prescreve tarefas para os alunos e para si mesmo (auto-prescrição), os 
alunos também prescrevem ações para o professor, levando a atividade a uma constante 
redefinição. 

Do mesmo modo, para Saujat (2003) a tarefa de ensino compreende três níveis: 
1) organização do trabalho prescrito pela instituição; 2) reconcepção e reorganização 
operada pelo coletivo; 3) reconcepção e reorganização operada pelo indivíduo. O autor 
ressalta, ainda, que se o coletivo concorda com uma regra ela é mantida, assim o 
inverso; se o coletivo discorda, a regra é quebrada e acaba gerando novas prescrições.  

Nesse sentido, é preciso que o trabalhador se aproprie do instrumento-prescrição 
para poder transformá-lo. Friedrich (2010, p.130-131), discutindo o conceito de 
instrumento em Vygotski, nos diz que um instrumento como o serrote, por exemplo, foi 
idealizado para cortar madeira, mas nada impede que, em determinada situação, ele seja 
utilizado, também, para fixar um prego, porém para se chegar a esse domínio sobre o 
instrumento é preciso conhecer seu emprego e suas características naturais e sociais. 
Portanto, ainda de acordo com a autora, o domínio de um instrumento se baseia no 
conhecimento de suas formas de utilização, por isso, o sujeito tematizado por Vygotski 
é aquele imbuído de ‘um poder fazer utilizando esses instrumentos’.  

Portanto, podemos pensar que o desenvolvimento do professor-trabalhador está 
relacionado ao desenvolvimento do seu poder de ação. Como discutido por Clot (2008) 
e Roger (2007), entre outros, esse é o ponto central de qualquer tentativa de transformar 
o métier. A prescrição, como artefato, pode se transformar em instrumento para o 
professor, e, desse modo, contribuir para o desenvolvimento do poder de ação do 
professor, que se dará pela reconcepção da tarefa inicial em função de seu contexto 
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particular de ensino, assegurando, desse modo, que os conflitos sejam geradores de 
desenvolvimento. 

Se pensarmos no contexto específico da educação infantil, por se tratar de um 
segmento novo, em desenvolvimento, como discutido anteriormente nesta tese, o 
fortalecimento do coletivo, a apropriação e renormalização das prescrições são fatores 
fundamentais para o desenvolvimento desse métier. No entanto, para que isso aconteça, 
as prescrições precisariam ser consideradas e utilizadas nos contextos de formação de 
modo a favorecer essa renormalização pelo professor. Nessa visão, a formação não seria 
realizada pelo expert, dententor do saber, assim como o professor não seria visto como 
um mero executor; nesse contexto, o professor seria o renormalizador das prescrições. 
Esse ponto refere-se, portanto, ao desenvolvimento das prescrições, ou seja, situações 
em que as prescrições são revistas depois de confrontadas com a atividade real visando 
ao desenvolvimento da prescrição.  

Assim, finalizamos este capítulo com as questões relacionadas ao trabalho, à 
prescrição e ao desenvolvimento do trabalhador. No próximo capítulo, discutiremos os 
pressupostos relacionados ao quadro teórico-metodológico do Interacionismo 
Sociodiscursivo, base para nossas discussões teóricas e, também, para nossas análises. 
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  Capítulo 3 

___________________________ 

O Quadro Geral do Interacionismo 
Sociodiscursivo 
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No capítulo anterior, discutimos as questões relacionadas à definição da 
prescrição, sua relação com o trabalho, as especificidades do trabalho e das prescrições 
educacionais e o desenvolvimento do trabalhador, tomando as prescrições como 
instrumentos para esse desenvolvimento. Neste capítulo, apresentaremos o quadro 
teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo, que servirá de base para 
nossas discussões teóricas e para a análise dos dados produzidos para esta pesquisa. 

Para isso, tomamos como base central os estudos realizados pelo grupo de 
Genebra, o LAF – Langage, Action, Formation (BRONCKART, 1997, 2006; BULEA, 
2007, 2010; FILLIETTAZ, 2004 e outros) e pelo grupo brasileiro, o ALTER – Análise 
de Linguagem, Trabalho Educacional e suas relações (MACHADO e BRONCKART, 
2005; BRONCKART e MACHADO, 2004, 2009; MACHADO, 2004; LOUSADA, 
2007, 2010; ABREU-TARDELLI, 2007; BUENO, 2007, entre outros).  

 

3.1. A linguagem e o agir 

Iniciamos esta seção com a discussão dos pressupostos teórico-metodológicos 
orientadores desta tese; desse modo, apresentaremos a base teórica desse aporte, assim 
como a importância da linguagem e da concepção de agir geral e linguageiro.  

O Interacionismo Sociodiscursivo (doravante ISD) originou-se a partir das 
pesquisas de Vygotski (1930/2003; 1934/2001) e se fundamenta, essencialmente, nos 
trabalhos desenvolvidos por esse autor, por Spinoza, Hegel, Darwin, Marx e Engels, 
(BRONCKART, 1997/2003, p.22). Desse modo, o ISD adere aos pressupostos 
estabelecidos pelo monismo, pelo materialismo e pelo evolucionismo. Essa base teórica, 
afinada às bases teóricas dos estudos sobre o trabalho educacional, como apresentado no 
capítulo anterior, justifica a integração dos aportes utilizados nesta pesquisa. 

Como decorrência do Interacionismo Social, o ISD, em estreita concordância 
com os pressupostos dessa abordagem teórica, compreende a evolução humana em uma 
perspectiva dialética e histórica, e preocupa-se com as formas de organização social e as 
formas de interação semiótica da espécie, que transformaram o organismo vivo em 
pessoa ao longo da história. O Interacionismo Social defende que os processos de 
construção social e cultural e os processos de construção da pessoa são duas vertentes 
indissociáveis do processo de desenvolvimento humano. Assim, em oposição aos 
paradigmas dualistas, à epistemologia positivista comtiana e pós-comtinana, e, ainda, 
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acima de um conceito de interdisciplinaridade, em que se defende a unificação das 
disciplinas, o ISD defende a ideia de uma ciência única do humano.  

Desse modo, segundo Bronckart (2006), o ISD não se apresenta como uma 
corrente propriamente linguística, nem como uma corrente psicológica ou sociológica, e 
sim como uma “corrente da Ciência do Humano”. O ISD entende a linguagem como a 
problemática central e decisiva no desenvolvimento humano, o que justifica a inclusão 
do termo discursivo em sua nomenclatura. Por esse motivo, as “ações situadas” (ou 
ações significantes) constituem o seu foco de análise.  Para o autor, “as práticas 
linguageiras situadas (ou os discursos24) são os instrumentos principais do 
desenvolvimento humano, tanto em relação aos conhecimentos e aos saberes quanto em 
relação às capacidades do agir e da identidade das pessoas” (BRONCKART, 2006, 
p.10), pois, em uma visão interacionista, entende-se que o homem constitui-se 
socialmente por meio da linguagem. 

As pesquisas desenvolvidas pelo ISD apoiam-se, ainda, nos estudos de 
Habermas, mais especificamente nas discussões sobre o agir comunicativo. Segundo 
Bronckart (1997/2003), nas espécies animais a correspondência entre o estímulo e a 
resposta é direta, portanto, a participação dos animais em uma determinada atividade 
acontece por meio de representações não negociadas. No homem, diferentemente dos 
animais, as atividades acontecem por meio da cooperação entre os indivíduos, e são 
reguladas e mediadas pelas interações verbais; é essa dimensão do agir que Habermas 
denominou de agir comunicativo.  

 O agir comunicativo, de acordo com Bronckart (1997/2003), além de ser 
constitutivo do psiquismo especificamente humano, é também constitutivo do social. A 
linguagem teria sua origem na necessidade de estabelecimento de acordo entre os 
indivíduos para a realização das diferentes atividades. Dessas negociações, surgiriam 
comportamentos denominados pelo autor como “cooperação ativa”, que teriam 
propiciado a estabilização das “relações designativas, como formas comuns de 
correspondência entre representações sonoras e representações sobre quaisquer aspectos 
do meio, isto é, como signos” (p.33).  

Desse modo, os signos passaram a veicular as representações coletivas do meio, 
que se estruturam em configurações de conhecimentos chamados por Popper (1972) e 
Habermas (1987) de “mundos representados”.  Habermas distingue três mundos, que 
podem ser considerados como dimensões das representações para os indivíduos: mundo 
objetivo, mundo social e mundo subjetivo. O mundo objetivo corresponde às 
                                                           
24 Este conceito não pode ser confundido com os ‘tipos de discurso’, como veremos neste capítulo. 
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representações que os indivíduos têm sobre o meio físico; o mundo social corresponde 
às modalidades convencionais de cooperação entre os indivíduos; e o mundo subjetivo 
representa os conhecimentos acumulados acerca das características próprias dos 
indivíduos. Todas essas representações são construídas coletivamente e veiculadas nos 
textos por eles produzidos.  

Bronckart (1997/2003) esclarece ainda que, do mesmo modo que os significados 
veiculados nos textos não podem ser considerados estáveis, também os mundos 
representados se encontram em permanente transformação. O autor afirma, ainda, que a 
existência dos três mundos representados se deve à diversidade de conhecimentos 
construídos pela coletividade. Os textos seriam portadores das representações25, todas 
elas originadas na sociedade e nos debates sociais,  que cada um possui sobre esses 
mundos, com isso os textos materializariam diferentes representações desses mundos. 

Para ilustrar essa discussão, apresentamos dois textos veiculados em sites 
diferentes, Jornal Nacional e E-Band, apresentando, no mesmo dia, a mesma notícia. 

 

 

Figura 6. Jornal Nacional online – 21 de maio de 201026 

                                                           
25 Não se trata, neste trabalho, de ‘representações sociais’ como descrita por Moscovici (2003). De modo amplo, 
discutimos as diferentes formas de agir, tal como representados e/ou (re-)configurados nos e pelos textos (Bronckart, 
2008). 
26 Disponível em< http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/05/criacao-de-celula-artificial-revoluciona-
ciencia.html> Acesso em 21/ mai/2010. 
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Figura 7. E-Band – 21 de maio de 201027 

Como se vê, trata-se de uma notícia de repercussão mundial, a criação da célula 
artificial, mas cada site representa o fato com foco completamente diferente. O primeiro 
apresenta a notícia como uma revolução da ciência, já o segundo mostra a preocupação 
da igreja com essa descoberta. O que vemos, de fato, são diferentes efeitos de sentido 
representados pelos dois textos. 

Desse modo, para Bronckart (2006, 2006c), a linguagem se manifesta por meio 
dos textos; são estes que organizam o agir geral e são co-construídos com esse agir. Por 
esse motivo, não é possível desvincular o agir geral e o agir linguageiro, pois, como 
afirma o autor, ambos derivam do mesmo processo. Por esse motivo que Bronckart 
(2006) esclarece que a distinção entre os tipos de agir é meramente metodológica, pois, 
de fato, os dois são inseparáveis e se encontram em relação dialética.  

Bronckart (2006) destaca que a espécie humana foi a única capaz de 
operacionalizar um agir comunicativo verbal, e de mobilizar signos em forma de textos. 
O autor refere-se às práticas linguageiras de “agir de linguagem (ou agir linguageiro)” e 
às práticas não verbais de “agir geral”. Segundo Bronckart (2006c), a linguagem 

                                                           
27 Disponível em <http://www.band.com.br/jornalismo/tecnologia/conteudo.asp?ID=305162> Acesso em 
21/mai/2010. 
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humana, empiricamente, só existe como prática (práxis); essa é a sua essência. O autor 
afirma que a função da linguagem é: 1) organizar o agir geral e, como resultado dessa 
organização, 2) estabilizar e estocar os conhecimentos. Com essa afirmação, Bronckart 
(2006c) se coloca radicalmente contra posições que assumem como função primeira da 
linguagem a de estabilizar, estocar e expressar os conhecimentos, e que relegam ao 
segundo plano a sua função de organizadora do agir.   

Bronckart (2006c) afirma, ainda, que, do mesmo modo que há diversidade no 
agir geral (atividades coletivas), há diversidade nos textos produzidos por diferentes 
atividades em qualquer sociedade. Para cada tipo de agir geral, teríamos um conjunto de 
textos apropriados a esse determinado agir.  Para dar conta dessa diversidade, o 
indivíduo recorre às indexações sociais no nível dos pre-construídos. Para Bronckart 
(2006c), os pré-construídos podem ser entendidos como modelos que já estão no mundo 
e funcionam como recursos para o agir. O autor distingue os seguintes pré-construídos: 
1) atividades organizadas em formações sociais; 2) os mundos formais do conhecimento 
(Habermas); e 3) os textos.   Os indivíduos têm conhecimento parcial sobre esses pré-
construídos que lhes fornecem o conhecimento necessário sobre essa diversidade de 
textos, de modo que o indivíduo se torne capaz de selecionar o gênero de texto 
adequado de acordo com o lugar em que se encontra e com o agir a ser realizado.  

O termo agir utilizado por Bronckart (2006, p.137) tem um sentido genérico, 
que envolve tanto a ação quanto a atividade, e corresponde a qualquer comportamento 
ativo de um organismo vivo, e serve para “designar qualquer forma de intervenção 
orientada no mundo, de um ou de vários seres humanos, e, portanto, para dar nome ao 
‘dado’ que podemos observar“ (BRONCKART, 2006, p.213).   

Bronckart (2006) afirma que há um problema nos estudos relacionados às 
questões de nomenclatura do termo agir, essa lacuna, também criticada por diferentes 
abordagens e autores, favoreceu a elaboração de teorias voltadas para a busca de 
respostas. O autor aprensenta três dessas teorias28: 1) Semântica da ação, herdada de 
Wittgenstein e de Anscombe e reformulada por Ricoeur (1983, 1984, 1985) que enfatiza 
a ação como uma intervenção deliberada de um agente humano, sendo que esse agente é 
portador de motivo, intenção e capacidade; 2) Teoria da Atividade: Leontiev (1978) 
discute atividade coletiva mediada voltada para um motivo; e 3) Arquitetada por Bühler 
(1934) e Schütz (1998), que tentam articular as duas concepções anteriores, 
compreendendo a ação como um processo de pilotagem, sendo o agente o piloto das 
ações, que sofre restrições internas e externas. Portanto, o sujeito tem grande 

                                                           
28 Para ver mais sobre essas teorias, indicamos Bronckart (2006, p.210-212). 
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importância, assim como o coletivo, representado pelas diferentes restrições sociais e 
materiais.  

Essas posições teóricas, de acordo com Bronckart (2006), levantam dois pontos 
para reflexão: 1) nomeiam um agir de ação e de atividade como resultado de um 
processo interpretativo, que correspondem aos comportamentos humanos observáveis. 
Bronckart (2006) esclarece que qualificar os comportamentos observáveis implica na 
aceitação de que esses comportamentos se constituem, também, por propriedades não 
observáveis diretamente, mas que orientam e determinam esses comportamentos; 2) 
problema de semiologia: termos como atividade, ação e agir são utilizados em 
diferentes paradigmas e sob diversas conceituações, com pouca definição, com 
diferentes orientações e sem qualquer unidade. 

O agir geral humano pode ser apreendido sob dois ângulos: 1) das atividades 
coletivas; e 2) da relação com os indivíduos singulares. As atividades coletivas 
correspondem às estruturas de cooperação/colaboração responsáveis pela organização 
das interações entre os indivíduos e o meio. Bronckart (2006, p.138) classifica as 
atividades coletivas em função de seus motivos antropológicos gerais que equivalem às 
atividades de defesa, educação, nutrição, entre outras, e em função de suas propriedades 
estruturais que se referem às formações sociais em que se desenvolvem. Sintetizando, o 
agir geral refere-se às atividades sociais operadas por mais de um indivíduo. 

O agir linguageiro, do mesmo modo, pode abranger as atividades coletivas, sob a 
forma de atividades de linguagem, cujo objetivo seria o de assegurar a compreensão 
necessária entre as pessoas na/para realização das atividades gerais, na forma de 
planejamento, regulação e avaliação dessa atividade. Além da coletividade, o agir 
apreendido no nível do indivíduo singular é compreendido como ação geral. Já a ação 
envolve os motivos e objetivos de um indivíduo em particular. 

  Do ponto de vista externo (que vem de fora, observado pelo outro), a ação é o 
resultado das limitações e avaliações sociais de linguagem relacionadas às atividades 
coletivas, ou seja, as avaliações que conferem aos indivíduos capacidades de agir 
(mentais e comportamentais), bem como intenções e motivações, além da 
responsabilidade na realização de uma porção da atividade. Assim sendo, os 
observadores externos atribuem aos indivíduos singulares que realizam um determinado 
agir o papel de atores (ou não) frente à atividade. 

Em decorrência disso, pode-se ter outra distinção referente aos indivíduos que 
intervêm no agir. O termo actante é utilizado para qualquer pessoa implicada no agir; e 
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os termos ator e agente são utilizado no plano interpretativo, sendo que o termo ator é 
utilizado quando as formas textuais colocam o actante como fonte de um processo e lhe 
atribuem capacidades, motivos e intenções; o termo agente, por outro lado, é utilizado 
quando as formas textuais não lhe atribuem essas propriedades, por esse motivo, essas 
designações são consideradas neutras e só podem ser atribuídas (ator ou agente) após a 
análise, que determinará de que forma a pessoa aparece representada naquele 
determinado texto.  

 Do ponto de vista interno, a avaliação social de linguagem é interiorizada pelo 
indivíduo, que a aceita, rejeita, ou reorganiza, de modo a tornar-se apto a realizar a 
avaliação em si mesmo. Bronckart (2006, p.139) afirma que, a partir daí, o indivíduo 
cria uma “auto-representação de seu estatuto de ator e das propriedades de sua ação”.  
Nesse nível, a ação de linguagem, como parte da atividade de linguagem, coloca o 
indivíduo singular no papel de ator na medida em que lhe é atribuída responsabilidade 
por essa ação de linguagem. Bronckart (2006c) afirma que o agente torna-se ator 
quando passa a se responsabilizar por suas ações nas diferentes atividades. O autor 
destaca, ainda, que todos os indivíduos são atores e agentes ao mesmo tempo, pois, 
sendo ator, o indivíduo agiria sempre movido  por seus motivos e intenções; por outro 
lado, só como agente, o indivíduo não assumiria o papel de ser humano que pode agir e 
criar, pois seria sempre determinado pelo que vem do exterior. 

  Segundo Bronckart (2006), a atividade pertence à ordem do sociológico e a ação 
à ordem do psicológico. Com isso, uma atividade e uma ação de linguagem podem ser 
definidas com conceitos próprios dessas disciplinas, isto é, sem que as propriedades 
linguísticas de sua realização sejam previstas. A realização das ações de linguagem 
acontece por meio dos textos que, por sua vez, são construídos pela conexão entre os 
recursos lexicais e sintáticos disponíveis em uma determinada língua, e entre os 
modelos de organização textuais (gêneros), também disponíveis nessa língua. 

  Foi para dar conta dessa variabilidade de textos disponíveis que a noção de 
gênero de discurso se originou como um elemento de aprendizagem, como lembra 
Bronckart (2006c), exemplificando essa afirmação com ideias de Aristóteles sobre 
gêneros, que foram idealizados pelo filósofo com o objetivo de ensinar seus discípulos.  

O autor considera que os textos são correspondentes empíricos/linguísticos das 
atividades de linguagem de um grupo. Do mesmo modo, um texto também pode ser 
definido como correspondente empírico/linguístico de uma ação de linguagem. 
Bronckart (2006) alerta ainda que, de modo paradoxal, um texto mobiliza unidades 
linguísticas, mas ele mesmo não pode ser considerado como uma unidade linguística, 
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tendo em vista que suas condições de abertura, fechamento e de planejamento são 
geradas exclusivamente pela ação que o gerou, independentemente do linguístico; por 
esse motivo, o autor considera que o texto é uma unidade comunicativa. 

Bronckart (2006) e Bronckart e Machado (2004) para utilizarem esses termos 
com uma relativa estabilidade de sentido, propõem a utilização de uma terminologia, de 
acordo com a qual “atividade” e “ação” assumem estatuto teórico ou interpretativo, 
decorrente da interpretação de um determinado agir. De acordo com os autores, o agir 
geral (ou referente) pode pertencer a diversas ordens e se constitui em contextos 
econômico-sociais específicos, como um trabalho, implicando diversos tipos de 
profissionais e sendo decomposto em tarefas.  

No plano motivacional do agir, os autores consideram que se pode distinguir os 
determinantes externos, de origem coletiva, que podem ser de natureza material ou da 
ordem das representações sociais, e os motivos, que são as razões de agir interiorizadas 
por uma pessoa singular. No plano intencional, os autores apresentam as finalidades, de 
origem coletiva e socialmente validadas, e as intenções, que são os fins do agir 
interiorizados por uma pessoa singular.  

No plano dos recursos para o agir, Bronckart e Machado (2004) destacam os 
instrumentos, que compreendem tanto os artefatos materiais e simbólicos disponíveis 
quanto os modelos do agir disponíveis no meio social, e as capacidades, isto é, os 
recursos mentais e comportamentais que são atribuídos a uma pessoa singular. Com 
relação às capacidades, distinguimos as capacidades de ler, de escrever, de sintetizar, de 
classificar e outras que os alunos têm e que são mobilizadas para a realização das 
atividades escolares. Completando, o agir se desenvolve temporalmente em um curso 
do agir, que permite detectar cadeias de atos e/ou de gestos.  

  É importante, ainda, mostrar que o trabalho do professor representado em textos 
pode ser analisado e interpretado de acordo com o quadro teórico apresentado, incluindo os 
textos que prescrevem o seu trabalho. Para Bronckart (2006) e Machado (2007), a 
importância de se analisar textos (orais e escritos) que se constroem no e sobre o trabalho 
educacional refere-se, entre outras razões, ao fato de contribuírem para as reflexões 
relacionadas  às diferenças entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado.  

  Do mesmo modo, pela análise desses textos, pode-se compreender e discutir 1) as 
intenções, as motivações, as capacidades, a responsabilidade dos indivíduos que não podem 
ser detectadas diretamente das condutas ou comportamentos que podemos observar pelos 
nossos sentidos; 2) as interpretações e avaliações do agir humano que se manifestam em 
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textos orais ou escritos; 3) a influência que os textos que se referem a uma determinada 
atividade social exercem sobre essa atividade e sobre as ações nela envolvidas, ao mesmo 
tempo em que refletem representações, interpretações e avaliações existentes na sociedade 
sobre essa atividade e sobre essas ações, podendo contribuir para a modificação dessas 
mesmas representações e das próprias atividades e ações. Esperamos, com isso, que 
possamos contribuir para as discussões acerca do trabalho docente, ou como afirma Saujat 
(2004), entender e criar condições para que o professor não só realize o trabalho, mas 
também se realize no trabalho. 

  Desse modo, encerramos essa primeira seção com os pressupostos teóricos do ISD. 
Em seguida, discutiremos as questões relacionadas à utilização desses aportes na análise de 
textos.  

 

3.2. O folhado textual  

Nesta seção, discutiremos, a partir do quadro teórico-metodológico do 
Interacionismo Sociodiscursivo, a questão da organização textual, como apresentado 
por Bronckart (1997/2003) e por Machado e Bronckart (2009), que rediscutem esses 
aportes. Essa discussão servirá como base para análise de nossos dados, visando à 
compreensão das representações veiculadas nas entrevistas dos actantes sobre o 
processo de elaboração, de difusão e de utilização das Orientações Curriculares. Para 
iniciar a discussão, apresentaremos, de modo geral, os três níveis/camadas que 
compõem a organização dos textos no quadro do ISD. Em seguida, aprofundaremos o 
debate sobre esses três níveis, iniciando pelo contexto de produção. Além disso, 
incluiremos uma discussão sobre as figuras de ação (BULEA, 2007, 2010).  

Segundo Bronckart (1997/2003, p.97), os textos organizam-se em três camadas 
superpostas, compreendidas como folhado textual, que são: 1) a infraestrutura geral do 
texto; 2) os mecanismos de textualização; e 3) os mecanismos enunciativos. Nota-se, 
todavia, que essa distinção é puramente didática; na prática, os três níveis se apresentam 
em constante interação.  

A infraestrutura geral do texto é o nível mais profundo e se constitui por sua 
organização geral, comportando as vertentes “conteúdo” e “expressão”. A primeira 
forma de organização é a do planejamento geral do conteúdo temático, e a segunda 
correspondem os tipos de discurso (discurso interativo e discurso teórico, pertencentes 
ao eixo do expor; e relato interativo e narração, ao eixo do narrar); e as sequências, 
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dentro do plano geral do texto (narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e 
dialogal) e outros modos de planificação que podem ser combinadas em um mesmo 
texto. 

 Os mecanismos de textualização, que constituem o nível intermediário da 
organização do texto, têm como finalidade estabelecer coerência temática. Destacam-se, 
nessa abordagem, três mecanismos de textualização: conexão, coesão nominal e coesão 
verbal. Os mecanismos de conexão marcam as articulações da progressão temática e se 
realizam por meio dos organizadores textuais (conjunções, advérbios, grupos 
preposicionais ou nominais: mas, então, no entanto, depois, primeiramente etc.). Os 
mecanismos de coesão nominal têm a função de introduzir unidades temáticas e 
assegurar a sua retomada e se realizam pelas anáforas (o professor, ele etc.) e pelos 
pronomes. Completando esse nível, consideram-se ainda, os mecanismos de coesão 
verbal, que organizam a temporalidade dos processos presentes no texto, por meio de 
terminações verbais e advérbios. 
 
 Os mecanismos enunciativos são o último nível de organização do texto e 
propiciam a coerência pragmática textual, esclarecem os posicionamentos enunciativos 
(instâncias que assumem o que é enunciado no texto) e expressam as diversas 
avaliações (julgamentos, opiniões, sentimentos) sobre alguns aspectos do conteúdo 
temático que são chamadas de modalizações.  As vozes, integrantes dessa camada, 
assumem a responsabilidade pelo enunciado. Para ilustrar as camadas, o quadro a seguir 
sintetiza as ideias principais:  

 
 

Quadro 2. Quadro síntese do folhado textual  
 

Camada 
 

Característica Geral Formas de Organização 

Infraestrutura 
geral do texto 

Comporta as vertentes “conteúdo” e 
“expressão”. 

Conteúdo temático  
Tipos de discurso  
Sequências  

Mecanismos de 
textualização 

Coerência temática  
Introduz unidades temáticas e sua retomada  
Organização hierárquica dos 
acontecimentos 

Conexão 
Coesão nominal  
Coesaão verbal 

Mecanismos 
enunciativos 

Coerência pragmática, esclarece os 
posicionamentos enunciativos e expressa as 
diversas avaliações  

Modalizações 
Vozes 
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3.2.1 Contexto de Produção 

Nesta seção, iniciando o debate, discutiremos a questão do contexto de 
produção, que deve ser sempre considerado em toda análise textual, para se conhecer o 
contexto em que cada texto é produzido.  

O contexto de produção pode ser definido como “o conjunto dos parâmetros que 
podem exercer uma influência sobre a forma como um texto é organizado” 
(BRONCKART, 1997/2003, p.93). O autor destaca que são considerados 
exclusivamente os fatores que exercem influência “necessária (não mecânica)”, 
excluindo-se os fatores referentes a múltiplos aspectos como os exemplificados pelo 
autor: estado emocional do produtor, condições climáticas, entre outros.   

Para ilustrar essa discussão, vejamos a gravura a seguir: 

 

Na gravura apresentada, podemos não conhecer o filme apresentado (O abraço 
corporativo), mas pelos referentes de lugar de produção, de coenunciador, de papel 
social e o layout do texto, entre outros, nos mostram do que se trata: a sinopse de um 
filme. Assim, podemos verificar a importância do contexto de produção para a 
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compreensão de um texto. Machado e Bronckart (2009) consideram cinco aspectos 
relacionados às condições de produção de um texto:  

1) Contexto sócio-histórico mais amplo em que o texto se produz, circula e é usado e 
em que também o trabalho docente se desenvolve; 

2) Suporte em que o texto é veiculado (livro, revista, internet e outros); 

3) Contexto linguageiro imediato, isto é, o(s) texto(s) que acompanha(m), em um 
mesmo suporte, o texto a ser analisado; 

4) Intertexto, isto é, o(s) texto(s) com o(s) qual(is) o texto mantém (mantêm) relações 
facilmente identificáveis antes mesmo das análises; 

5) Situação de produção, isto é, as representações do produtor que exercem influência 
sobre a forma do texto (BRONCKART, 1997): 

a. O emissor (pessoa que produz fisicamente o texto) 

b. O receptor (pessoa(s) que pode(m) receber concretamente o texto). 

c. O lugar físico da produção (Por exemplo: a sala de aula da escola X; a 
sala da direção da creche X). 

d. O momento da produção (dia, hora e outros aspectos temporais). 

 

 Além dos aspectos apresentados que podem ser considerados contexto físico de 
produção, os autores consideram o contexto sociossubjetivo: 

a. O lugar social (do emissor/enunciador; do receptor/coenunciador; a 
atividade; o quadro social de onde se origina o texto - escola ou creche). 

b. O papel social do enunciador (Por exemplo: professor, coordenador, pai). 

c. O papel social do(s) coenunciador(s) (Por exemplo: alunos, filhos, 
professores). 

d. O objetivo e os efeitos desejados (risos, gestos, respostas verbalizadas, 
atitudes ou expressões). 

 

De acordo com Machado e Bronckart (2009), o levantamento do contexto de 
produção de um texto a ser analisado permite a compreensão do contexto social mais 
amplo e as determinações sociais, políticas e ideológicas que contribuíram para a 
realização de determinado documento.  
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3.2.2 Infraestrutura geral do texto 

O nível organizacional, que corresponde à primeira camada do folhado textual, 
se constitui pelo plano global do texto, pelas sequências e pelos tipos de discurso. 

A infraestrutura geral do texto engloba o plano global do texto, que por sua vez 
organiza, primeiramente, o conteúdo temático, e em seguida, os tipos de discurso, as 
sequências e outras formas de organização não canônicas, referentes às diferentes 
formas de organização locais. O plano global do texto é, também, responsável pela 
organização do conteúdo temático.  

O conteúdo temático é definido pelo autor como o conjunto de informações que 
nele são explicitamente apresentados (BRONCKART, 1997/2003, p.97), ou seja, são as 
informações traduzidas pelas unidades da língua utilizada. Tal conteúdo temático pode 
ser composto de temas relativos ao mundo físico, ao mundo social (por exemplo, os 
valores sociais de um grupo), ou ao mundo subjetivo (por exemplo, um relato pessoal). 
Pode, ainda, combinar dois ou três desses mundos.  

Da mesma forma que a situação de ação de linguagem, as informações do 
conteúdo temático são representações construídas pelo agente-produtor. São 
conhecimentos adquiridos que se relacionam com a sua experiência e nível de 
desenvolvimento, estando armazenados e organizados em sua memória antes mesmo da 
ação de linguagem.  

Quando ocorre uma ação de linguagem e um texto é produzido, esses 
conhecimentos são reestruturados, pois a mobilização em texto requer uma organização 
dos conhecimentos prévios. Além disso, pelo fato de serem semiotizados, os 
conhecimentos se organizam em mundos discursivos, cujas coordenadas são diferentes 
das do mundo ordinário. A reestruturação desses conhecimentos prévios relaciona-se ao 
tipo de discurso mobilizado.  Assim, a análise do plano global e do conteúdo temático 
permite o levantamento do conjunto de informações (temas) abordado em determinado 
texto; no caso da análise das entrevistas, poderemos saber, previamente, que assuntos os 
protagonistas abordam e os que não abordam, de acordo com nossas expectativas; por 
exemplo, na entrevista com a Prescritora, esperamos que temas relacionados à 
elaboração do documento sejam discutidos. 

As sequências, de acordo com Bronckart (1997/2003), são modos de 
planificação da linguagem e equivalem à organização sequencial ou linear do conteúdo 
temático.  Para esse estudo, Bronckart buscou inspiração em Adam (1992): “Para esse 
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autor, as sequências são unidades estruturais relativamente autônomas (...) podendo a 
organização linear de o texto ser concebida como produto da combinação e da 
articulação de diferentes tipos de sequências”. De acordo com Machado (2005, p.246), 
“no nível semântico-pragmático as sequências se constituem como as formas mais 
canônicas de o produtor (re)construir, no mundo discursivo, os elementos do mundo 
ordinário, narrando-os, descrevendo-os etc.” 

Os tipos de sequências apresentadas por Bronckart (1997/2003) e rediscutidas 
por Machado (2005), que elucida o efeito pretendido pelo autor, intuitivamente, ao 
produzir qualquer texto, podem ser verificadas na tabela que se segue: 

Quadro 3. Sequências, representações dos efeitos pretendidos e fases correspondentes (MACHADO, 
2005, p.246-247). 

 
Sequências 

 
Representações dos efeitos pretendidos 

 
Fases 

 
 
Descritiva 
 

 
Fazer o destinatário ver em pormenor elementos de um 
objeto de discurso, conforme a orientação dada a seu 
olhar pelo produtor 

Ancoragem 
Aspectualização 
Relacionamento  
Reformulação 

 
Explicativa 

 
Fazer o destinatário compreender um objeto de discurso, 
visto pelo produtor como incontestável, mas também 
como de difícil compreensão para o destinatário 

Constatação inicial 
Problematização 
Resolução 
Conclusão/Avaliação 

 
Argumentativa 

 
Convencer o destinatário da validade de posicionamento 
do produtor diante de um objeto de discurso visto como 
contestável (pelo produtor e/ou pelo destinatário) 

Estabelecimento de: 
-premissas 
-suporte argumentativo 
-contra-argumentação 
-conclusão  

 
Narrativa 

 
Manter a atenção do destinatário, por meio da  construção 
de suspense, criado pelo estabelecimento de uma tensão e 
subseqüente resolução  

Exposição inicial 
Complicação 
Ações 
Resolução 
Retomada de equilíbrio 

Injuntiva  Fazer o destinatário agir de certo modo ou em determinada 
direção  

Enumeração de ações 
temporalmente subsequentes 

Dialogal Fazer o destinatário manter-se na interação proposta Abertura 
Operações transacionais 
Fechamento 

Em dados orais, como desta tese, a sequência dialogal poderá ter importante 
papel na análise dos dados, assim alguns conceitos oriundos da análise da conversação 
podem ser utilizados para complementar as discussões. Segundo Kerbrat-Orecchioni 
(2006), a conversação consiste em falar e ouvir; é o que a autora chama de exercício da 
palavra que implica em uma interlocução, ou seja, dois interlocutores que se exprimem 
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face a face, um de cada vez. As interações podem ser verbais e não verbais, mas, em 
ambos os casos, representam uma interação social. Para que a interação se estabeleça, os 
interlocutores obedecem a regras conversacionais, sendo que a análise da conversação 
tem como objetivo explicitar essas regras: o turno que é entendido como o momento da 
fala de um dos interlocutores, sendo que uma conversação se estabelece pela alternância 
desses turnos. No entanto, a conversação não é linear podendo ocorrer o que a autora 
denomina de interrupção que corresponde a tomada da palavra antes do 
encerramento do turno do outro. 

 A análise das sequências poderá mostrar as representações que o produtor possui 
sobre seu coenunciador. Por exemplo, um texto que apresenta predominância de 
sequências argumentativas nos permite levantar a hipótese de que o produtor pretende 
convencer o coenunciador acerca das proposições apresentadas no texto. Já um texto 
com predominância de sequência explicativa nos permitiria imaginar que o produtor do 
texto credita ao seu texto a necessidade de explicações, pois seu conteúdo é de difícil 
compreensão, ou mesmo, que seu coenunciador teria dificuldades para compreendê-lo. 
Assim, para cada tipo de sequência haverá as representações dos efeitos pretendidos 
pelo produtor. 

Para compreender os tipos de discurso, Bronckart (1997/2003, p.15) faz a 
seguinte distinção: gêneros são considerados como formas comunicativas (romances, 
editorial, verbete enciclopédico, etc.), postos em correspondência com as unidades 
psicológicas, ou seja, as ações de linguagem, enquanto os tipos de discurso (narração, 
discurso teórico, etc.) serão considerados como formas linguísticas mais específicas que 
entram na composição dos gêneros.   

 O autor, inspirado em Benveniste e Weinrich, principalmente, idealizou o que 
ele nomeou como tipo de discurso (1997/2003, p.16). Os tipos de discursos são 
designados por Bronckart  como as formas linguísticas identificáveis no texto e que 
traduzem a criação de mundos discursivos específicos (BRONCKART, 1997/2003, 
p.149). 

Os mundos discursivos organizam-se com base em dois subconjuntos de 
operações. O primeiro subconjunto organiza o conteúdo temático em relação às 
coordenadas gerais de um texto e as coordenadas do mundo ordinário onde se realiza a 
ação de linguagem de que o texto se origina; o segundo subconjunto articula, de um 
lado, as diferentes instâncias da agentividade (personagens, grupos, instituições, e 
outros) e sua inscrição espaço-temporal, e, por outro lado, os parâmetros físicos da ação 
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de linguagem em curso (agente-produtor, interlocutor eventual e espaço-tempo de 
produção).   

O primeiro subconjunto, responsável pela organização do conteúdo temático em 
relação às coordenadas gerais de um texto, apresenta duas outras possibilidades, sendo 
que a primeira ocorre quando as coordenadas são apresentadas como disjuntas das 
coordenadas do mundo ordinário da ação de linguagem; e a segunda possibilidade 
ocorre quando as coordenadas organizadoras do conteúdo temático se apresentam como 
conjuntas às da ação de linguagem. Os exemplos a seguir ilustram essa explicação:  

1. Era uma vez um lugar mágico...  
Disjunto: referência espaço/temporal distante das coordenadas da ação de 
linguagem. Construção de um mundo colocado no passado. 

 
2. Ele estuda todos os dias. 
Conjunto: referência espaço/temporal mais ou menos direta às coordenadas da 
ação de linguagem. Construção de um mundo acessível ao mundo das 
coordenadas do mundo ordinário. 

De acordo com Bronckart (1997/2003, p.152-154), se o conteúdo temático é 
organizado em um mundo distante ou disjunto da situação de ação de linguagem, as 
reconfigurações mobilizadas referem-se a fatos passados, atestados ou não, ou a fatos 
futuros, possíveis ou imaginários, havendo, assim, uma ancoragem em um dado espaço-
tempo por meio de formas linguísticas temporais, como ontem, aconteceu faz tempo, no 
ano de 1984, em 2007, entre outros; e algumas vezes associados a fórmulas espaciais, 
como em um mundo distante, entre outros, como mostra o exemplo a seguir:  

3. Num dia de inverno, uma bela menina entrou alegremente pela porta, e tudo 
mudou.  

Disjunto: referência espaço/temporal distante das coordenadas do mundo 
ordinário.  
 

Pode ocorrer, também, de o conteúdo temático não estar ancorado em nenhuma 
origem específica, mas fazer referência direta ou indiretamente às coordenadas do 
mundo da situação de ação de linguagem. Desse modo, são conjuntos à ação de 
linguagem e, portanto, acessíveis ao mundo ordinário. Nesse caso, os fatos são expostos 
e não narrados. Como mostra o exemplo a seguir. 

4. De fato, este livro é um exemplo claro de como estamos tratando os idosos. 
Conjunto: referência espaço/temporal relacionada às coordenadas da ação de 
linguagem.  
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Assim como o primeiro subconjunto apresenta duas possibilidades, o segundo 
subconjunto, operações de explicitação da relação do autor (produtor) com os 
parâmetros físicos da ação de linguagem, do mesmo modo, apresenta duas 
possibilidades. Quando o texto apresenta referências explícitas aos parâmetros da ação 
de linguagem em curso, considera-se que há implicação e, ao contrário, quando não há 
referência aos parâmetros materiais da ação de linguagem, o texto é considerado 
autônomo, como mostram os exemplos a seguir:  

5. Eu fui à biblioteca perto daqui há três dias.  
Implicado: referências aos parâmetros da ação de linguagem em curso que 
denotam à ancoragem em relação a suas condições de produção. 
 

 O pronome eu é um dêitico de pessoa que se refere ao agente produtor; perto 
daqui é um dêitico espacial e três dias é um dêitico temporal. Ambos, assim como o 
pronome eu, só podem ser compreendidos se tivermos acesso à situação de produção do 
texto, ou seja, se soubermos quem está falando, onde e quando. No entanto, no seguinte 
exemplo:  

6. Pedro foi à biblioteca no dia 3 de dezembro.  

Autônomo: não há referência aos parâmetros materiais da ação de linguagem. 

Esse exemplo pode ser considerado autônomo, pois as referências de pessoa, 
espaço e tempo não são dêiticas, ou seja, não dependem, para serem compreendidas, dos 
parâmetros da ação de linguagem. Em outras palavras, 3 dezembro é uma referência que 
não muda, mesmo que o produtor do enunciado o enuncie em outro tempo. O mesmo 
ocorre para a localização, pois a biblioteca é uma referência de lugar que permanece, 
não dependendo da posição do enunciador para ser compreendida. 

Bronckart (1997/2003) combina os mundos apresentados com as operações em 
que se baseiam: mundo do narrar – disjunto - e mundo do expor - conjunto. Dando 
continuidade, o autor propõe a oposição entre o narrar e o expor, de um lado, e a 
oposição entre implicado e autônomo, de outro lado.  O cruzamento dessas distinções 
possibilita que sejam definidos quatro mundos discursivos:  

1. mundo do expor implicado 
2. mundo do expor autônomo 
3. mundo do narrar implicado 
4. mundo do narrar autônomo 
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A realização desses mundos se dá em tipos de discurso diferentes, que 
apresentam características linguísticas definidas. Assim, o mundo do expor implicado 
concretiza-se em um tipo de discurso interativo; o mundo do expor autônomo 
concretiza-se em um tipo de discurso teórico; o mundo do narrar implicado concretiza-
se em um tipo de discurso relato interativo, e o mundo do narrar autônomo realiza-se em 
um tipo de discurso narração. O quadro a seguir demonstra essas categorias: 

Quadro 4. Operações constitutivas dos Mundos Discursivos 

Situação de Ação Coordenadas Gerais dos Mundos 
 Conjunção Disjunção 
 Expor Narrar 
Implicada Discurso interativo Relato interativo 

Autônoma Discurso teórico Narração 

 

Para Bronckart (1997/2033), os tipos de discurso são segmentos constitutivos 
dos textos, que devem ser considerados como tipos linguísticos, ou seja, formas 
específicas de semiotização ou de colocação em discurso. Por esse motivo, o autor 
afirma que os textos são constituídos por tipos de discurso, isto é, por segmentos de 
texto que se relacionam, de diferentes maneiras, à situação de ação de linguagem e às 
coordenadas gerais dos mundos discursivos por meio dos subconjuntos de unidades 
linguísticas.  

Vejamos a seguir, em detalhes, os tipos de discurso. 

1- Discurso Interativo: pertencente ao mundo do expor (conjunto) implicado, o 
que significa que a situação da ação de linguagem é coincidente com o tempo atual e os 
parâmetros (agente, referência espaço/tempo) da ação de linguagem são implicados. 
Geralmente, é marcado por elementos linguísticos, indicando a interação dos agentes 
participantes da situação de ação de linguagem.  

Esse tipo de discurso apresenta as seguintes características marcantes: os agentes 
produtores desse tipo de discurso possuem conhecimento da situação de ação de 
linguagem; a temporalidade é presente com a utilização dos seguintes tempos verbais: 
presente do indicativo (ação simultânea), pretérito perfeito (referência à anterioridade), 
e o futuro perifrástico (ir + infinitivo + posterioridade). Por exemplo: 

Eu vou estudar amanhã cedo.  
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Pode ocorrer, ainda, ausência de qualquer origem espaço-tempo. Também 
podem ocorrer unidades linguísticas que se referem a certos objetos acessíveis aos 
interactantes ou ao espaço e tempo. Os segmentos sublinhados no exemplo a seguir 
demonstram algumas dessas características, em que vemos segmentos de discurso 
interativo encaixados em um segmento de narração dominante: 

- Bom dia, Chapeuzinho - saudou o Lobo. 
- Bom dia, Lobo - ela respondeu. 
- Aonde você vai assim tão cedinho, Chapeuzinho?  
- Vou à casa da minha avó. 
- E o que você está levando aí nessa cestinha?29 

 Nesse exemplo, bom dia é conjunto ao tempo da ação de linguagem; 
Chapeuzinho e Lobo são os agentes da interação e vou verbo no futuro, primeira pessoa 
do singular. 

2 - Discurso Teórico: pertencente ao mundo do expor (conjunto) autônomo, o 
que significa que a situação da ação de linguagem é coincidente com o tempo atual e os 
parâmetros (agente, referência espaço/tempo) da ação de linguagem não estão 
implicados, havendo distanciamento do produtor do texto. As principais características 
desse tipo de discurso são: verbos no presente do indicativo, muitas vezes com valor 
genérico (Por exemplo: Os pêlos protegem os animais nas baixas temperaturas.); 
ocorrências de verbos no futuro do pretérito e praticamente ausência de outras formas 
verbais; ausência de unidades de referência dos interactantes e do espaço-tempo da ação 
de linguagem; encontra-se, em alguns casos, a primeira pessoa do plural genérica (Por 
exemplo: Adoramos as mulheres, desde que sejam belas, inteligentes e inseguras.30); 
presença de organizadores lógico-argumentativos e modalizações (É evidente que; 
necessariamente, e outros) ou metaverbos (poder - poderia/pode; dever - deveria/deve); 
ausência de frases interrogativas, entre outras (BRONCKART, 1997/2003). A seguir, 
temos um exemplo para ilustrar esse tipo de discurso em que não há dêiticos pessoal, 
espacial ou temporal: 

Pessoas, animais, objetos, tempo, espaço se apresentam em sonho compondo um enredo 
que poderá evocar o real, o imaginário, o que pode nunca ter acontecido, o que pode ter 
existido, o desejo ou a projeção temporal, espacial, assim os caminhos a serem 

                                                           
29 História Infantil: Chapeuzinho Vermelho. Versão original dos Irmãos Grimm. Disponível em:  
<http://sitededicas.uol.com.br>  Acesso em 18/Jan/07.  
30 Extraído do livro: Aqueles cães malditos de Arquelau de Isaias Pessoti. 
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percorridos, sejam eles científicos ou representações de marcas culturais, nos ajudarão a 
decifrar os enigmas dos sonhos31.  

3 - Relato Interativo: pertencente ao mundo do narrar (disjunto) implicado, o que 
significa que a situação de ação de linguagem não é coincidente com o tempo atual e os 
parâmetros (agente, dêitico espaço/tempo) da ação de linguagem são implicados. 
Apresenta unidades linguísticas que explicitam a relação entre locutor e personagens da 
história. 

Há predominância do par pretérito perfeito                              - pretérito 
imperfeito, podendo estar associado a formas do mais-que-perfeito; apresenta 
marcadores organizadores temporais de origem e desenvolvimento de fatos evocados 
(advérbios, sintagmas preposicionais, conjunções coordenativas e subordinativas); 
apresenta pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa do singular e plural, com 
referência direta aos personagens e, também, anáforas pronominais e nominais 
(BRONCKART, 1997/2003). A seguir, trazemos um exemplo para ilustrar o relato 
interativo. 

Peguei-lhe levemente na mão direita, depois na esquerda, e fiquei assim pasmado 
trêmulo32. 

 Nesse exemplo, vemos os verbos pegar e ficar conjugados no pretérito perfeito, 
marcando o tempo passado de uma ação realizada e concluída no passado, e o eu, 
implícito no peguei, é o dêitico de pessoa. 

4 – Narração: pertencente ao mundo do narrar (disjunto) autônomo, o que 
significa que a situação da ação de linguagem não é coincidente com o tempo atual e os 
parâmetros (agente, dêitico espaço/tempo) da ação de linguagem não são implicados. É 
um tipo geralmente monologado, que se apresenta apenas com frases declarativas. As 
principais marcas da narrativa são: utilização do par pretérito perfeito - imperfeito, bem 
como outras formas correspondentes; presença de fatos imaginários projetados no 
futuro; ocorrências de organizadores temporais do mesmo modo que o relato interativo, 
que distanciam o mundo discursivo da situação de produção; e ausência de pronomes de 
primeira e segunda pessoa do singular e do plural (BRONCKART, 1997/2003). O 
exemplo a seguir demonstra algumas dessas marcas: 

                                                           
31 Sonhos. Disponível em: <http://www.multivita.com.br/sonhos> Acesso em 19/Jan/07. 
32 Extraído do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. 
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Mas foi apenas um instante de desconfiança, o dele, e ele sorriu pegando-a, toda e suave 
como ela era, e tão curiosa como uma mulher é curiosa, o que fez ele se lembrar de sua 
esposa.33 

 Com esse exemplo, nota-se que ele e ela são personagens, mas não há marcas do 
agente-produtor da situação de ação de linguagem. Também não há marcas dêiticas de 
referência de espaço-tempo e há ausência de pronomes de primeira e segunda pessoa do 
singular ou plural. 

 Bronckart (1997/2003) distingue esses quatro tipos de discurso, mas alerta para 
o fato de que não podemos desconsiderar variações, bem como fusões. Não se pode 
dizer que esses tipos de discurso são “puros” e estanques; podemos encontrar, por 
exemplo, discurso interativo encaixado em uma narração. 

 A análise dos tipos de discurso, semelhantemente ao que acontece com as 
sequências, nos mostrou como os protagonistas se colocam no texto; por exemplo, a 
utilização de discurso teórico nos mostrará distanciamento do coenunciador, em um 
discurso sem engajamento devido à falta de implicação. Por outro lado, por exemplo, a 
utilização do relato interativo nos mostrará a implicação do protagonista com o processo 
por ele relatado, assim como a sua responsabilização pelo que é relatado. 

 

3.2.3 Mecanismos de textualização  

A seguir, apresentaremos os mecanismos de coesão nominal, verbal e conexão, 
segunda camada do folhado textual. Segundo Machado e Bronckart (2009), nesse nível 
busca-se a compreensão dos actantes que são colocados em cena e do papel que a eles é 
atribuído.  

 Os mecanismos de coesão nominal referem-se à retomada de nomes anteriores 
colocados em cena nos textos. Essa retomada pode ocorrer pela repetição de um termo 
no texto (anáfora fiel, por exemplo: professor –  professor), ou pela substituição do 
termo por um sinônimo (anáfora infiel, por exemplo: professor –  docente). Segundo 
Machado (2009), pode, ainda, ser apagada do texto; cabe destacar que essa retomada, ou 
apagamento, não é neutra e deve ser interpretada. Tomemos como exemplo o 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1997). Nesse texto, em 
muitos segmentos, a retomada do termo professor se dava pelo termo adulto. Essa 
                                                           
33 Extraído do livro A Maçã no Escuro de Clarice Lispector. 
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substituição não é isenta de significado e conota o fato de a criança nem sempre ser 
atendida por profissionais devidamente qualificados nas instituições de atendimento à 
criança, principalmente, no momento de produção desse documento (1997), como 
discutido no capítulo inicial deste trabalho. A seguir, temos um exemplo: 

É importante que o professor converse com bebês e crianças, ajudando-os a se 
expressarem, apresentando-lhes diversas formas de comunicar o que desejam, sentem, 
necessitam etc. Nessas interações, é importante que o adulto utilize a sua fala de forma 
clara, sem infantilizações e sem imitar o jeito de a criança falar (RCNEI, V.3, p.135).  

 Os mecanismos de conexão, por sua vez, são responsáveis pela balizagem dos 
planos de textos, das fases das sequências e dos tipos de discurso (MACHADO e 
BRONCKART, 2009), por meio de organizadores que podemos distinguir como 
organizadores textuais, propriamente ditos, e os organizadores argumentativos. Ainda 
de acordo com os autores, esses organizadores podem se dividir em: 1) organizadores 
espaciais e temporais, que teriam a função de ordenar as partes da interpretação 
discursiva nos eixos do tempo e do espaço; 2) enumerativos, que são os marcadores de 
mudança de tópico; e 3) marcadores de ilustração e exemplificação, que podem 
estruturar a progressão do texto e a identificação de suas diferentes partes.  

 Ainda nesse nível, temos os mecanismos de coesão verbal que asseguram a 
organização temporal ou hierárquica dos acontecimentos expressas pelos tempos 
verbais, ou seja, marcam a relação de “continuidade, descontinuidade e/ou de oposição 
existentes entre os elementos de significação expressos pelos sintagmas verbais” 
(BRONCKART, 1999/2007; p.273). Por exemplo, “Amanhã, Pedro irá para Lausanne” 
(BRONCKART, 1999/2007; p.277). O verbo ir refere-se a um momento posterior ao 
momento de produção.   

 De acordo com Bronckart (1997/2003; p 273), os verbos admitem três classes 
gerais de significado (temporalidade, aspectualidade, modalidade) e uma variedade 
quase ilimitada  de valores mais específicos (simultaneidade, anterioridade); valores 
aspectuais de realizado, imperfectivo, frequentativo; valores modais de asserção 
(modalidade assertiva), de hipótese (modalidade lógica). Por sua vez, na abordagem de 
aspectualidade assume-se as seguintes classes de verbos: de estado que remetem a 
processos estáveis (saber, ser feito, etc.); de atividade que se referem a processos 
dinâmicos, durativos e não resultativos (escrever, andar, trocotar, etc.); de realização 
que remetem a dinâmicos, durativos e resultativos (fumar um cigarro, correr uma 
maratona, etc.); e por fim, de acabamento que remetem a processos dinâmicos, não 
durativos e resultativos (cair, saltar, chegar, etc.) (Bronckart, 1997/2003; p 279). Essa 
discriminação pode contribuir, também, para a interpretação semântica dos verbos.  
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 Além disso, a coesão verbal, é essencial para a verificação dos tipos de discurso 
por meio da identificação da conjunção posta em cena pelas unidades que indicam ação 
conjunta à situação de enunciação (especialmente verbos no presente ou no futuro 
perifrástico); e a disjunção pelas unidades distantes da situação de enunciação (verbos 
no pretérito, imperfeito e futuro do pretérito).  

 Para Machado e Bronckart (2009), os organizadores se constituem como 
importantes índices de compreensão de elementos do agir, sendo que os organizadores 
temporais (ontem, amanhã, e outros) podem marcar as fases temporais do agir; os 
argumentativos (logo, portanto, porque etc.) associam à responsabilização enunciativa e 
à orientação argumentativa; os organizadores concessivos (mas, embora, entretanto 
etc.) mostram os  argumentos de outras vozes e, também, a oposição com as formas de 
agir do autor. Em relação a essas categorias, alguns organizadores (porque, em razão 
disso, por causa disso etc.) podem indicar os índices de introdução de razões atribuídas 
ao agir (de determinações externas ou de motivos particulares); já outros organizadores 
(para, para que, a fim de que etc.) funcionariam como índices de introdução das 
finalidades ou dos objetivos do agir. 

 

3.2.4  Mecanismos enunciativos  

O nível enunciativo, como terceira e última camada, é marcado pelos 
mecanismos de responsabilização enunciativa e compreende a ausência ou presença de 
marcas de pessoa, marca de inserção de vozes (segundo x, para y, aspas; jargões, etc.), 
discurso direto e indireto, modalizadores do enunciado, modalizadores subjetivos 
(BRONCKART, 1997/2003) e os adjetivos (MACHADO e BRONCKART, 2009). 

A ausência ou presença de marcas de pessoa, marcas de inserção de vozes, nos 
permitem, de acordo com Machado e Bronckart (2009), compreender de que forma o 
autor/produtor do texto insere outras vozes em seu texto, ou assume a voz de outros 
actantes. A seguir, são destacadas duas ocorrências em que se pode verificar a 
colocação em cena de outra voz no texto, tomando, novamente, o Referencial (1997) 
como exemplo. 

Outras vezes, quando falam com os bebês ou perto deles, adultos e crianças os expõem 
à linguagem oral em toda sua complexidade, como quando, por exemplo, na situação de 
troca de fraldas, o adulto fala: “Você está molhado? Eu vou te limpar, trocar a fralda e 
você vai ficar sequinho e gostoso!”(RCNEI, V.3, p.125). 
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O professor deve procurar ouvir o que dizem e cantam as crianças, a “paisagem 
sonora”¹³ de seu meio ambiente e a diversidade musical existente: o que é transmitido 
por rádio e TV, as músicas de propaganda, as trilhas sonoras dos filmes, a música do 
folclore, a música erudita, a música popular, a música de outros povos e culturas 
(RCNEI, V.3, p.68). 
 
 

 Assim, no primeiro segmento temos a inserção da voz do adulto-professor em 
um exemplo de interação verbal entre o professor e o bebê em “o adulto fala”, por meio 
do uso do discurso direto. Essa voz é inserida para mostrar como o adulto deveria 
conversar com as crianças nas situações cotidianas de cuidado e educação. No segundo 
exemplo, ainda do mesmo documento, temos a expressão paisagem sonora colocada 
entre aspas, indicando a inserção de uma voz. A nota de rodapé explica a utilização 
dessa expressão e nos mostra que voz é inserida nesse texto: “¹³A  expressão “paisagem 
sonora” (do inglês soundscape) foi criada pelo compositor e educador canadense 
Murray Schafer para referir-se a todos os sons, de qualquer procedência, que fazem 
parte do ambiente sonoro de um determinado lugar”. Assim, nesse exemplo, as aspas 
indicam a colocação em cena da voz do autor, nesse caso Murray Schafer, para indicar 
um posicionamento teórico assumido pelo autor (ou autores) do Referencial.  

As marcas de inserção de vozes podem ocorrer por meio do discurso relatado, 
marcados pelos discursos direto (introduzidos por verbos de dizer falou, disse, relatou, 
sugere etc) e indireto (X disse que, x confessou que...), e o discurso segundo (segundo X, 
de acordo com Y). Outros índices marcam a inserção de vozes, como citações entre 
aspas, fontes diferentes, utilizações de jargões ou de ironias, entre outros (MACHADO 
e BRONCKART, 2009).  

Além dessas marcas de inserção de vozes, Maingueneau (2005) nos apresenta 
outras formas de inserção do discurso relatado:  

1) as ilhas enunciativas: uma forma de discurso indireto em que contém algumas 
palavras atribuídas aos enunciadores anteriormente citados. O autor no apresenta o 
exemplo retirado de um jornal, em que o autor isola as aspas e a fonte em itálico em 
uma citação:  

Em Dublin, no final de 1996, o Sr. Chirac declarou que o euro era necessário “para o 
trabalho e para o crescimento”. (MAINGUENEAU, 2005, p.151) 

2) discurso indireto livre: um tipo de hibridismo que combina o discurso direto e 
o indireto, mas que não apresenta marcas, como itálico, aspas e outros.   
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“Noite de terça-feira. Amanhã não há aula e os pimpolhos exigem sua dose extra 
de televisão, após o que irão para a cama, combinado. E aí cruel dilema 
[...]”(MAINGUENEAU, 2005, p.153) 

3) discurso direto com “que’’: o discurso é apresentado, com ou sem destaque 
(aspas, itálico etc.) depois do que. O autor nos mostra o seguinte exemplo: 

“Preso a uma onda de lembranças que ressurge, este último conta que o 
momento “era muito duro de suportar. Eu não tinha mais reflexo. Tinha me 
tornado expectador”. (MAINGUENEAU, 2005, p.152). 

 Ainda tratando da questão da inserção de vozes, Authier-Revuz (2001), 
acrescenta a essa discussão seis categorias que podem ser consideradas para o 
levantamento das vozes: 

1. Formas explicitamente metaenunciativas “completas” (eu digo X, o que eu 
chamo de X); 

2. Formas explicitamente metaenunciativas que implicam o uso de eu digo X, 
mas com sintagmas circunstanciais (X se eu posso dizer; como se diz; por assim 
dizer; no sentido etc.); 

3. Formas explicitamente metalinguísticas (X, a palavra X é inconveniente; o 
que Paulo chama de X; etc.); 

4. Formas sem metalinguístico unívoco (X, quer dizer, Y; X ou Y etc.); 

5. Sinais tipográficos (aspas, itálicos) e de entonação; 

6. Formas puramente interpretativas (alusões, discurso indireto livre, jogo de 
palavras não marcado), que fazem parte da heterogeneidade constitutiva 
(AUTHIER-REVUZ, 2001; apud LOUSADA, 2006) 

 E, em relação ao último item, a autora divide essas formas interpretativas em 
quatro itens. Destacamos, a seguir, duas delas que nos interessam neste trabalho: 

1. A não-coincidência interlocutiva, que se traduz por expressões como: digamos 
X; X, permita-me dizer; X, se entende o que eu quero dizer; X, como você acaba 
de dizer etc. 

2. A não-coincidência entre as palavras e as coisas, também considerada 
constitutiva, e que se traduz por expressões como: ouso dizer X; o que se pode, o 
que é preciso chamar de X; eu não digo X, mas quase; x, não Y; x, por assim 
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dizer etc. Authier-Revuz (2001, p.24) classifica, ainda, as metáforas, o 
neologismo, o eufemismo e a hipérbole, entre outros, nessa categoria 
(AUTHIER-REVUZ, 2001, apud LOUSADA, 2006). 

Finalmente, completando esse item, destacamos a negação e a oposição de ideias 
como possíveis marcas de inserção de vozes (MACHADO e BRONCKART, 2009), 
como nos mostra o exemplo a seguir, também extraído do Referencial Curricular para 
Educação Infantil (1997):  

O professor não precisa omitir, simplificar ou substituir por um sinônimo familiar as 
palavras que considera difíceis, pois, se o fizer, correrá o risco de empobrecer o texto 
(RCNEI, V.3, p.145). 

 

Nesse segmento, pela negação podemos identificar uma voz pressuposta 
(MACHADO e BRONCKART, 2009) que afirma que os professores omitem, 
simplificam ou substituem... tornando necessário ao autor do texto (re)afirmar essa 
conduta aos professores, como apresentado nesse exemplo.   

Todos esses índices nos mostram, no texto, as marcas de responsabilização 
enunciativa do produtor do texto, pois, ao falar pela voz do outro, o autor atribui ao 
outro a responsabilidade pelo que está sendo dito. 

Já as modalizações são responsáveis pela coerência pragmática do texto, e dizem 
respeito aos posicionamentos enunciativos, ou seja, à responsabilização pelo enunciado, 
com importante papel na mobilização das representações e das avaliações de um texto, 
sendo que as vozes e as modalizações compreendem esses mecanismos. 

 De acordo com Bronckart (1997/2003), as modalizações têm como finalidade 
geral traduzir os diversos comentários ou avaliações sobre alguns aspectos do 
enunciado.  Essas avaliações são marcadas pelos julgamentos, pelas opiniões, pelos 
sentimentos, e outros, apresentados pelo agente enunciador e que orientam o leitor na 
interpretação do seu conteúdo. Para Bronckart e Machado (2004), as modalizações são 
importantes na análise dos textos, pois, mais do que marcar o posicionamento do 
enunciador, as modalizações podem revelar os efeitos de sentido produzidos pelos 
enunciados (p.150).  No exemplo a seguir não há ocorrência de modalizador entre o 
sujeito e o verbo: Os cientistas descobriram soluções novas.  

Machado e Bronckart (2009) propõem uma reorientação para as modalizações, 
sendo que os modalizadores do enunciado compreendem as modalizações deônticas (do 
dever), lógicas (possibilidade) e apreciativas (valorativa); e os modalizadores subjetivos 
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compreendem a modalização pragmática (intencional). Segundo os autores, essas 
últimas podem permitir a identificação de representações sobre o real da atividade, na 
medida em que expressam as intenções do agente, como ilustra o exemplo a seguir: Eu 
queria dar um texto para os alunos, mas não consegui.  

Assim, teríamos os seguintes valores: 

o Deôntico - explicita a obrigatoriedade do enunciado ou os determinantes 
externos do agir (dever, ser preciso, e outros). Por exemplo: É 
necessário que Fábio estude hoje. 

o Lógico - explicita o grau de verdade ou de certeza objetiva do enunciado 
(ser verdade, poder, e outros). 

         Por exemplo: É possível que Fábio estude hoje. 
 

o Apreciativo - explicita a posição subjetiva do agente em relação ao 
enunciado (gostar, apreciar, e outros). 

         Por exemplo: Infelizmente, Fábio não gosta de estudar. 
 

o Pragmático - explicita as intenções do agente (querer, tentar, buscar, 
procurar, e outros). 

    Por exemplo: Fábio quer estudar hoje.  

De acordo com Machado e Bronckart (2009), os verbos auxiliares, que se 
colocam entre o sujeito e o verbo, atribuem ao(s) actante(s) determinadas intenções, 
finalidades, razões (motivos, causas, restrições etc.), capacidades (e incapacidades), 
julgamentos, pois eles modificam totalmente o enunciado.  

O professor deve compreender que o burburinho que impera entre as crianças não é 
sinal de confusão, é sinal de que [as crianças] estão se comunicando (RCNEI, V.3, 
p.138),  

 Esse enunciado tem um sentido completamente diferente de: O professor 
compreende que o burburinho [...]. O primeiro exemplo tem um valor de prescrição 
explícita, colocando-se em cena o que o professor deve fazer, e julgando que ele não 
atribui valor aos burburinhos da criança. Diferentemente, no segundo exemplo, sem 
modalizadores de enunciado, atribuiu-se ao professor a capacidade de tal compreensão. 

Em relação aos adjetivos, Machado e Bronckart (2009), embasados em Kerbrat-
Orecchioni (1998), discutem essas unidades lexicais, dado que elas identificam as 
avaliações que se constroem sobre diferentes formas de agir e dos respectivos actantes.  
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  3.2.5 As figuras de ação 

A partir da análise do folhado textual, é possível, ainda, identificar o que Bulea 
(2007, 2010) convencionou como Figuras de Ação. De acordo com Bronckart (2006), 
ao estudar o agir é possível identificar dois níveis de análise: 1) das condutas 
observáveis do ponto de vista externo, e 2) da avaliação/interpretação dessas condutas 
do ponto de vista interno, expressa em textos orais ou escritos por observadores do agir 
ou pelos próprios actantes, em que se constroem figuras interpretativas do agir 
(BRONCKART, 2006) ou figuras de ação (BULEA, 2007). Esta autora partiu da análise 
de entrevistas com enfermeiras, identificando as seguintes figuras: “ação ocorrência”, 
“ação evento passado”, “ação experiência”, “ação canônica” e “ação definição”. Essa 
categorização permitiu que se chegasse aos modos de agir dos trabalhadores, nesse caso 
das enfermeiras, ou à interpretação da atividade de trabalho.  

Segundo Bulea (2010, p.123), as Figuras de Ação podem ser consideradas como 
“configurações interpretativas transversais e recorrentes”, e para melhor compreendê-las 
detalharemos cada uma delas. 

1- Figura de Ação Ocorrência: caracteriza-se por apresentar uma forte 
contextualização (tal agente, tal situação), mantendo ainda uma continuidade espaço-
temporal com a situação de produção, colocando em cena os antecedentes de um agir 
e/ou o agir futuro que se desenvolverá. No nível linguístico, essa figura é organizada em 
forma de discurso interativo, apresentando, assim, a implicação do agente produtor, 
marcado pela presença do pronome “eu” ou por formas verbais em primeira pessoa no 
presente, no futuro do presente e no pretérito perfeito. Vejamos o exemplo a seguir 
extraído de Bulea (2010, p.125): 

Para o senhor M, hum vou talvez lhe falar de seu filho que veio ontem porque é verdade 
que esse senhor nunca se levanta à tarde ele permanece o tempo todo sempre sozinho 
em seu leito então nesse caso o fato de que seu filho tenha vindo ontem que eles tenha 
assinado os papéis eu penso que para ele é importante (...)[grifos nossos] 

2- Figura de Ação Evento Passado: constitui a história de um evento, um 
incidente, que serve para ilustrar ou explicitar o agir sobre o qual se fala, apresentando 
um alto grau de contextualização e sendo organizado em forma de relato interativo, com 
a implicação do agente produtor e com verbos no pretérito perfeito e imperfeito, como 
mostra o exemplo a seguir de Bulea (2010, p.133): 

(...) outro dia tinha um paciente que tinha justamente o lado o flanco eh/ endurecido 
[IF: sim] vermelho/ e uma colega dizia que era uma alergia em seguida eu toquei e vi 
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que estava QUENTE estava endurecido/ eu disse não isso não é uma alergia é a priori 
talvez um acúmulo // então às vezes o fato de tocar pode ser útil ora.  

3- Figura de Ação Experiência: constitui uma forma de cristalização pessoal das 
experiências vividas por um profissional ou por outras pessoas, apresentando uma ação 
abstrata (a partir de situações singulares vividas) e descontextualizada, mas que pode ser 
recontextualizada. Organizada em discurso interativo, essa figura acentua a articulação 
entre um agente singular (identificado, mas não pertencente a um contexto específico) e 
os elementos de organização do trabalho, relativamente estabilizados e recorrentes, 
segundo uma lógica própria do agente. A seguir, um exemplo dessa figura extraído de 
Bulea (2010, p.138): 

V: bem /sempre sempre no início eu lhes pergunto como passaram a noite se eles vão 
bem e depois tu tentas não os atacar logo com a braçadeira (risos) mas de /de falar um 
pouquinho no entanto// sem que seja muito longo porque amanhã sempre estamos assim 
mesmo muito apressadas então hum apenas dizer vocês passaram uma boa noite [...] 

4- Figura de Ação Canônica: é a figura que expõe a regra, a prescrição, 
construída por alguém externo ao actante. Essa figura apareceu no discurso teórico, 
portanto, sem marcas que remetam à situação de produção, tendo o presente genérico 
como tempo verbal predominante, podendo apresentar modalizações deônticas (deve, é 
preciso etc.). Segue um exemplo extraído de Bulea (2010, p.142): 

[...] A gente entra em contato com os pacientes pois a gente tenta sempre segurá-los ao 
levantar quando eles ainda não se levantaram () então bom dia a gente aperta a mão / a 
gente pergunta como passou a noite o que deseja para o dia o que deseja para o asseio. 

5- Figura de Ação Definição: expõe a tentativa de se definir o agir, trazendo as 
suas características essenciais e/ou específicas, mas sem organizá-las sequencial ou 
hierarquicamente. No nível linguístico, essa figura aparece em segmentos do discurso 
teórico, havendo a predominância de verbos no presente genérico. As frases apresentam 
a estrutura é + grupo nominal e não trazem nem pronomes nem verbos denotando 
processo, diferentemente das outras figuras anteriores, como mostra o exemplo a seguir 
de Bulea (2010, p.145): 

S: (...) pior é sempre um momento quando hum XXX permite discutir um pouquinho 
justamente / com o paciente // o o curativo é um cuidado que permite hum / que 
sempre é um cuidado que permite entrar em contato com o paciente eu acho/ [...] 

Desse modo, encerramos este capítulo e nos dirigimos, a seguir, para as 
discussões acerca dos procedimentos metodológicos adotados neste trabalho.
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Capítulo 4 

___________________________ 

Procedimentos Metodológicos 
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Neste capítulo, tendo apresentado os pressupostos teórico-metodológicos que 
embasam a análise dos dados desta tese, discutiremos, a seguir, os procedimentos 
metodológicos utilizados para a análise dos dados, começando pela justificativa da 
entrevista como instrumento para produção dos dados. 

 

4.1 A entrevista como instrumento de produção de dados de pesquisa 

Nesta seção, buscaremos a justificativa e a compreensão da escolha da entrevista 
como instrumento de produção de dados desta pesquisa. 

A seleção da metodologia encerra muito mais do que uma simples escolha de 
método, como discutido por Vygotski em toda sua trajetória de pesquisador. A 
metodologia tem estreita afinidade com os objetivos da pesquisa e com os próprios 
resultados. Por esse motivo, o pesquisador russo sempre mostrou grande preocupação 
em relação ao método de pesquisa por ele adotado, tanto que um de seus livros - Teoria 
e Método em Psicologia (1924) - trata exclusivamente dessa questão, a partir da 
discussão sobre o que o pesquisador chamou de crise da psicologia, tema esse retomado 
em toda sua obra, de acordo com as palavras do próprio pesquisador: 

A procura de um método torna-se um dos problemas mais impor-
tantes de todo empreendimento para a compreensão das formas 
caracteristicamente humanas de atividade psicológica. Nesse caso, o 
método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e 
o resultado do estudo (VYGOTSKI, 1930/2003, p.86). 

Assim, tendo em mente esses pressupostos, e respeitando todas as limitações 
pessoais e temporais, neste trabalho, buscamos a articulação entre os pressupostos 
adotados e o método selecionado. A seguir, iniciando o debate, apresentaremos as 
discussões relacionadas à entrevista que foi utilizada como instrumento para produção 
dos dados desta pesquisa. 

A entrevista pode ser definida como uma audiência entre duas pessoas, em local 
e hora previamente combinados (Dicionário Aurélio,2010 verbete entrevista). A partir 
dessa definição, percebemos que a interação estabelecida em uma entrevista não 
acontece de forma espontânea e casual.  
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De acordo com Hoffnagel (2005, p. 181), o gênero entrevista pode ser descrito 
de acordo com as seguintes características: 1) envolve sempre mais de uma pessoa; 2) 
organiza-se por meio de perguntas e respostas; 3) o entrevistador dirige a conversação 
(abre e fecha a entrevista, faz perguntas etc.) 4) o entrevistado responde e fornece as 
informações solicitadas; 5) é um gênero, normalmente, oral. Ainda segundo a autora, 
uma entrevista sofrerá diversas modificações de acordo com o suporte, o contexto, a 
formalidade entre os participantes, entre outros.  

De acordo com essas características, a entrevista é um instrumento muito 
utilizado em trabalhos científicos, de acordo com seu papel de facilitador da revelação 
daquilo que o informante sabe e que o entrevistador precisa saber (ROCHA; DAHER; 
SANT’ANNA, 2004), ou seja, é uma conversa com propósitos definidos anteriormente. 
No entanto, os autores nos alertam que a definição anterior, de reveladora das verdades 
do entrevistado, se refere a uma perspectiva de linguagem monológica, neutra e 
transparente, abordagem essa que não assumimos, pois acreditamos na linguagem em 
uma perspectiva dialética (VOLOCHINOV, 1929/1977) em que todos os participantes 
interagem, constroem e se reconstroem durante toda conversação.  

 A entrevista utilizada como instrumento de produção de dados em uma pesquisa 
é muito mais complexa do que uma entrevista utilizada, por exemplo, em uma revista 
ou como gênero escolar, pois o pesquisador deverá considerar, principalmente, os dados 
que deseja obter, e a formulação do questionário que será utilizado (GIL, 2002), de 
acordo com o objetivo que pretende atingir com a entrevista.  

É importante salientar, ainda, a existência de uma dupla ordem desses objetivos 
(ROCHA; DAHER, e SANT’ANNA, 2004) que corresponde à diferenciação entre o 
objetivo da entrevista e o da pesquisa; não pode ser atribuído ao entrevistado o papel de 
responder às perguntas de pesquisa. Esse papel é do pesquisador, cabendo ao 
entrevistado fornecer dados para uma progressiva elucidação de um determinado 
problema.  

De acordo com Moroz e Gianfaldoni (2002), a entrevista permite que 
pesquisador e sujeito estabeleçam uma relação mais pessoal, o que poderia se tornar um 
facilitador dos pontos obscuros a serem levantados para a pesquisa. Os autores 
lembram, ainda, que a entrevista pode ser utilizada para levantamento de dados, com 
grande número de participantes, por meio de questionários. Machado e Brito (2007) 
analisaram um tipo de entrevista, e sua análise possibilitou que percebessem que os 
trabalhadores têm muita dificuldade para falar do seu próprio trabalho, principalmente, 
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em situações como as de uma entrevista, em que o trabalhador ‘têm’ que falar sobre si e 
sobre seu trabalho. As autoras nos indicam outro problema que pode ser provocado por 
esse tipo de produção de dados, relacionado ao estabelecimento de uma hierarquia 
pesquisador X entrevistado/sujeito de pesquisa. 

Nesse estudo, as autoras constataram cinco tipos de figuras/reações dos 
professores-trabalhadores, participantes da pesquisa, frente ao questionário que lhes era 
apresentado: 1) não responder ao que era perguntado; 2) negar o pressuposto inicial e 
não considerá-lo em sua resposta, exemplo: Qual a sua dificuldade...? Não tenho 
dificuldade... 3) discordar, parcialmente, mas retomar o pressuposto inicial, exemplo: 
Não vejo dificuldades a não ser os recursos materiais que às vezes alguns alunos não 
tem acesso... 4) reafirmar o pressuposto inicial e manter a coerência temática na 
interação; 5) não reafirmar nem negar o pressuposto inicial, não respeitar a norma de 
manter a coerência temática,  e assumir papel de prescritor (MACHADO e BRITO, 
2007).  

Portanto, conscientes de todas essas questões, a entrevista foi selecionada como 
instrumento de produção de dados por possibilitar o envolvimento dos participantes 
mediante a possibilidade deles apresentarem suas impressões sobre o que se buscava 
investigar, neste caso, a vivência particular de cada participante sobre os processos de 
elaboração, de difusão e de utilização do documento oficial do Município de São Paulo 
para Educação Infantil. Em vista do tipo de dado necessário para realização de nossa 
pesquisa, utilizamos a entrevista focalizada (GIL, 2002) por favorecer certa liberdade de 
expressão dos envolvidos, pois, segundo o autor, esse tipo de procedimento “embora 
livre, enfoca o tema bem específico” (GIL, 2002, p. 117). Para tanto, elaboramos 
questões coerentes com o objetivo deste trabalho e tivemos cuidado para que essas 
perguntas não contivessem os nossos próprios pressupostos, evitando, assim, que 
dirigíssemos as possíveis respostas dos participantes, como nos alertam Machado e 
Brito (2007).  

Desse modo, tendo justificado a escolha da entrevista como instrumento para 
produção de nossos dados, nos dirigimos para a descrição de como se deu o 
desenvolvimento da entrevista com a coordenadora do grupo de elaboração das OCs, ou 
seja, a Prescritora, a Formadora e a Professora. Relataremos, também, as entrevistas não 
analisadas, justificando a seleção de entrevistas analisadas e não analisadas. 
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4.1.1. Entrevista com a Prescritora 

 Antes de iniciar a apresentação do contexto de produção desta entrevista, cabe 
uma ressalva relacionada à nomenclatura. Nesta tese adotamos o nome Prescritora para 
denominar a coordenadora do grupo de elaboração do documento oficial do Município 
de São Paulo. Essa escolha se faz, principalmente, para marcar o papel de cada 
participante da pesquisa, ou dito de outro modo, essa denominação tem a finalidade de 
explicitar o trabalho de cada participante; assim, adotamos os termos: Prescritora, 
Formadora e Professora. Ressaltamos que conhecemos a conotação negativa agregada a 
esse termo pelo senso comum, no entanto, assumimos uma posição alinhada com a 
perspectiva teórico-metodológica adotada nesta pesquisa que considera fundamental o 
trabalho de elaboração de prescrições, pois, como já afirmamos na introdução desta 
tese, a prescrição é parte do trabalho, justificando, outrossim, nosso interesse por esse 
tema.  

 A entrevista foi realizada em dezembro de 2008. Poucos dias antes da entrevista, 
entrei34 em contato por e-mail com a professora que coordenou o grupo de elaboração 
das OCs, solicitando a entrevista. Para que a elaboradora soubesse do que se tratava, 
enviei o projeto de pesquisa anexado à mensagem; considerei importante que ela 
conhecesse os motivos pelos quais eu solicitava a entrevista, de acordo com meu objeto 
de pesquisa. 

Em poucos dias, demonstrando muita disponibilidade, recebi a resposta dela se 
colocando à disposição para participar da pesquisa. Assim, marcamos um encontro. Por 
sugestão da elaboradora, nos encontramos na PUC-SP, no prédio do Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, e utilizamos 
uma sala bem reservada.  

Nota-se que a Prescritora é autora de muitos livros sobre Educação Infantil, tem 
forte atuação nessa área, sendo respeitada por suas pesquisas e pelos trabalhos já 
desenvolvidos. Além disso, ela participou da minha banca de mestrado e me serviu de 
referência, como bibliografia, em trabalhos teóricos e em minha prática. Participei, 
também, de um processo seletivo na Prefeitura de São Paulo para fazer parte do grupo 
de Formadora de Coordenadores das Creches da rede Municipal de São Paulo, 
coordenado pela Prescritora, tendo sido selecionada (não assumi o trabalho devido à 
bolsa de doutorado do CNPq). 

                                                           
34 Nesta seção, utilizaremos a primeira pessoa do singular, por se tratar, primeiramente, de uma vivência particular, e 
em segundo, por assumir toda a responsabilidade enunciativa dos fatos aqui revelados.  
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Antes de iniciarmos a entrevista, ela se mostrou curiosa pela pesquisa, afirmando 
que tinha muito interesse pelos possíveis resultados. Sempre muito solicita, autorizou o 
início da gravação. Nosso encontro foi realizado na PUC no período da manhã. E a 
entrevista se desenvolveu por cerca de uma hora. Algum tempo depois, realizei a 
transcrição da entrevista e a enviei para a Prescritora. Mais tarde, recebi a confirmação 
de que a transcrição estava de acordo com o que ela havia dito. 

 

4.1.2. Entrevista impedida 

Antes de seguir para a próxima entrevista, vale relatar a segunda entrevista 
realizada nesse mesmo período que mostra alguns conflitos vivenciados na realização 
da pesquisa. Apesar de ter descartado essa entrevista na análise de dados, é importante 
relatar o ocorrido, pois não tive acesso às informações fornecidas por uma Diretoria de 
Ensino dada a burocracia criada por seus dirigentes, como relataremos a seguir.  

Em dezembro de 2008 consegui conversar com a Diretora de Ensino da 
Diretoria Regional de Ensino (DRE) da Penha, São Paulo, solicitando a entrevista com 
ela. Na mesma hora, a diretora me informou que não poderia ser entrevistada, pois não 
tinha muitas informações sobre a parte pedagógica, informando, ainda, que nenhum 
funcionário público poderia dar entrevista sem a autorização do Secretário de Educação 
do Município. Para obter essa autorização, eu deveria entregar uma carta da 
universidade, comprovando que eu era aluna e estava realizando uma pesquisa, e 
também o questionário que seria utilizado na entrevista. 

Em janeiro de 2009, entreguei toda documentação solicitada para uma das 
assessoras da diretora da DRE- Penha. Mas, somente em março de 2009 recebi um 
telefonema da DRE informando que eu poderia retornar na diretoria e que estava tudo 
certo, assim, informaram-me o nome da pessoa que eu deveria procurar. Alguns dias 
depois, foi até a DRE, esperando agendar a entrevista, aguardei por cerca de quarenta 
minutos para ser atendida. Quando, finalmente, consegui falar com a pessoa indicada, 
recebi dela a entrevista digitada, com várias folhas informando todo o trâmite percorrido 
pela entrevista para autorização e realização. 

 De fato, pode-se dizer que não tivemos uma entrevista, não no sentido de uma 
audiência oral, pois recebi o questionário preenchido, com o carimbo da Diretora de 
Orientação Técnica – DOT da DRE Penha. Como se pode constatar pelos carimbos, a 
documentação saiu da DRE-Penha, foi encaminhada para o gabinete do Secretário de 
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Educação; deste para a Secretaria de Educação - SME, e desta para a Diretoria de 
Orientação Técnica de Educação Infantil, que manifestou parecer favorável para a 
realização da entrevista, indicando bibliografias complementares e solicitando que as 
análises, assim como os resultados da pesquisa, fossem apresentados para a SME.  

 Esse parecer da Secretaria de Educação foi devolvido para o gabinete do 
secretário de educação, e deste para a DRE- Penha com a autorização final para a 
realização da entrevista, ressaltando o acompanhamento da pesquisa, e o 
encaminhamento dos resultados para a SME/DOT-EI. Em nenhuma parte dos 
documentos e das solicitações há referência para que a entrevista fosse respondida por 
escrito, sem a audiência que eu esperava realizar; desse modo, não é possível saber de 
quem partiu a iniciativa de transformar a entrevista em um simples questionário 
respondido, limitando muito as respostas e, de certa forma, as informações que eu 
buscava nesse órgão. 

 

4.1.3. Entrevista com a Formadora 

 A entrevista com a Formadora foi realizada em junho de 2010. Praticamente, 
dois anos depois da entrevista com a Prescritora. Esse intervalo entre as entrevistas foi 
uma estratégia adotada para que o processo de formação pudesse se desenvolver e, 
assim, os dados produzidos trariam informações sobre esse processo, ainda, em 
desenvolvimento. 

 Escolhi essa Formadora para participar da pesquisa, pois eu já a conhecia de um 
curso que fizemos juntas em 1997 (Especialização em Educação Infantil na USP) e 
tinha conhecimento de sua participação no processo de formação elaborado pela 
Prefeitura de São Paulo. Por conhecê-la, não precisei da mediação da Secretaria de 
Educação de São Paulo para me indicar um formador, o que me pareceu complicado 
depois do retorno recebido pela DRE na entrevista impedida. 

Entrei em contato com a Formadora por e-mail e prontamente recebi a resposta 
positiva. Marcamos o encontro na PUC-SP e nos encontramos, como combinado. A 
troca se estabeleceu quase como uma conversa, muito provavelmente pelo nosso 
conhecimento prévio; o laço de confiança entre participante e pesquisadora já estava 
estabelecido. A Formadora respondeu a todas as perguntas, acrescentou informações 
que eu não havia previsto, enfim, acredito que o propósito de produzir dados sobre o 
processo de difusão do documento tenha sido alcançado. 
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4.1.4. Entrevista com a coordenadora pedagógica do CEI 

 A entrevista com a coordenadora pedagógica foi realizada em agosto de 2010, 
pouco depois da entrevista com a Formadora. O CEI foi escolhido aleatoriamente; o 
único fator determinante foi a localização da creche. Fui pessoalmente ao CEI e pedi 
para conversar com a Diretora; fui recebida na mesma hora, apresentei-me, expliquei 
minha pesquisa e perguntei se seria possível entrevistar uma professora do CEI. 
Prontamente a Diretora me disse que não via problemas; ela só iria verificar que 
professora poderia participar dessa entrevista; pediu-me para entrar em contato por 
telefone nos próximos dias para verificar a data do encontro. 

 Alguns dias depois, entrei em contato, como solicitado, e marcamos uma data. 
No dia e horário marcados fui para a creche; fui bem recebida pela coordenadora que 
me levou até sua sala e me perguntou sobre a entrevista. Expliquei para ela, 
respondendo a todas as questões; ela me pediu para aguardar que iria chamar a 
professora, antes, porém ela me informou que essa professora era uma excelente 
profissional e por isso tinha sido escolhida para a entrevista.  

Com a chegada da professora, expliquei o objetivo da entrevista, falando sobre 
minha pesquisa, e sobre o termo de concordância por ela assinado. Em seguida, 
começamos a entrevista e logo fiquei sabendo que essa professora era nova na creche, e 
que não conhecia o documento Orientações Curriculares. No meio da primeira 
pergunta, a coordenadora pedagógica entrou na sala. Em pé, ela acrescentava 
informações às respostas da professora.  

De acordo com a postura da coordenadora pedagógica, e como a professora 
desconhecia o processo de utilização do documento, perguntei para a coordenadora se 
ela gostaria de participar da entrevista; ela aceitou prontamente. Encerrei a conversa 
com a professora e comecei uma nova conversa com a coordenadora, dessa vez sentada. 
Toda a conversa foi registrada, ela assinou o termo de concordância de participação.  

No momento da seleção dos dados, optei por não utilizar as entrevistas 
realizadas no CEI com a professora e a coordenadora pedagógica para focarmos 
exclusivamente o processo de utilização desenvolvido na rede direta de ensino. 
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4.1.5. Entrevista com a Professora da EMEI 

 Do mesmo modo e no mesmo período da entrevista no CEI, agosto de 2010, 
realizei a entrevista com a Professora da EMEI. Essa instituição também foi escolhida 
aleatoriamente, considerando somente a facilidade de acesso. Conversei, primeiramente, 
com a Diretora sobre a entrevista que deveria ser realizada com uma professora, mas me 
encaminhou imediatamente para a Coordenadora Pedagógica. A coordenadora 
pedagógica fez algumas perguntas sobre a pesquisa e combinei de retornar na EMEI no 
dia seguinte para saber se alguma professora aceitaria dar a entrevista. 

 Como combinado, no dia seguinte compareci à EMEI. Fui novamente recebida 
pela coordenadora que me disse que uma Professora havia se interessado pela pesquisa 
e tinha aceitado participar. Marcamos dia e horário para a entrevista. Compareci e fui 
recebida, novamente, pela coordenadora que me acompanhou até uma sala utilizada 
pelos professores para estudo e preparação de aulas e materiais. Aguardei alguns 
minutos pela chegada da Professora; conversamos por mais de uma hora utilizando o 
seu horário de preparação de aula. 

 Iniciei explicando o objetivo da entrevista e ela me fez algumas perguntas, 
trocamos algumas informações gerais e assinamos o termo de aprovação de 
participação. Em seguida, iniciamos a entrevista registrando toda a conversa. A 
Professora respondeu a todas as perguntas, demonstrando entusiasmo pelo seu trabalho. 
No final da entrevista, ela me deu uma cópia dos planejamentos realizados por ela para 
as atividades com as crianças.  

 

4.2. Procedimentos e categorias de análise 

Nesta seção, apresentamos os procedimentos que foram utilizados para a 
produção35, seleção e análise dos dados.  

Os dados foram produzidos em duas etapas: 1) Em 2008, entrevista com 
coordenadora do grupo de elaboradores da prescrição, que estamos chamando aqui de 
Prescritora; 2) Em 2010, a) entrevista com uma Formadora que participou do processo 
de formação de coordenadores da DOT-EI (Diretoria de Orientações Técnicas de 
Educação Infantil), de acordo com a proposta de formação elaborada pelo grupo de 
                                                           
35 Utilizamos produção, não coleta de dados, por considerar a participação ativa de todos os envolvidos na pesquisa, 
inclusive da pesquisadora, como participante nas entrevistas.  
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elaboração da prescrição; b) entrevista com uma coordenadora pedagógica de uma CEI; 
c) entrevista com duas professoras, uma de EMEI e outra de CEI. 

 O conteúdo do documento OCs – Orientações Curriculares - não foi analisado, 
tendo em vista que o foco de nossa pesquisa é conhecer os processos de elaboração, 
difusão e utilização representados nas entrevistas dos participantes. Entretanto, o 
contexto de produção deste documento foi considerado e confrontado com as 
entrevistas. As entrevistas realizadas nos CEIs também não serão analisadas, como 
detalharemos no próximo capítulo na seção que trata do contexto de produção das 
entrevistas. 

A transcrição das entrevistas foi realizada de acordo com as normas discutidas 
por Preti (1997). A tabela, a seguir, apresenta os sinais utilizados: 

Quadro 5. Sinais utilizados para a transcrição de dados (PRETI, 1997)   

OCORRÊNCIAS 
 

SINAIS 

Incompreensão da palavra (   ) 
Hipótese do que se ouviu  ( xxxx ) 
Entonação enfática POde 
Prolongamento da vogal ou da consoante :::  
Silabação - - 
Pausa  ... 
Comentários descritivos do transcritor ((sorriu)) 
Fala tomada ou interrompida (...) 
Citação literal “aspas” 
Quebra na sequência -- 

 

Os dados foram analisados de acordo com os pressupostos metodológicos 
propostos pelo ISD, apresentados no capítulo anterior desta tese, que detalharemos e 
exemplificaremos neste capítulo. Com os dados transcritos, procedemos a seleção desse 
corpus. As entrevistas realizadas com a Prescritora, com uma Formadora e com uma 
Professora de EMEI foram analisadas e discutidas neste trabalho. Mas, as entrevistas 
realizadas com uma coordenadora pedagógica e com uma professora de CEI não foram 
analisadas, como descreveremos no próximo capítulo. 

Para a análise, foram utilizados os seguintes procedimentos, de acordo com os 
níveis de análise propostos por Bronckart (1997/2003) e Machado e Bronckart (2009).  
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Contexto de produção  

Para iniciar a análise, buscamos identificar o contexto em que os textos foram 
produzidos, com o objetivo de conhecer o contexto físico e o contexto sociointeracional 
de produção de cada texto, ou seja, o contexto mais específico e o mais amplo. Assim, 
para iniciar as análises, realizamos o levantamento de todas as características que 
envolveram a produção das Ocs e das entrevistas. 

Para o contexto de produção das OCs, buscamos dados oficiais que pudessem 
nos mostrar as representações sobre esses parâmetros pelos próprios produtores, assim, 
nos valemos dos sites oficias, de prefácios dos documentos oficiais, cartas introdutórias, 
entre outros recursos. Consideramos, além dos dados atestáveis como, por exemplo, os 
coletados no site oficial da Secretaria de Educação de São Paulo, as hipóteses 
levantadas por nós, como analista dos dados, em decorrência dos dados coletados. 
Assim, para o contexto de produção das entrevistas, também como participante dessas 
interações, pudemos levantar hipóteses sobre alguns aspectos, como descreveremos nas 
discussões dos resultados. Para ilustrar esse procedimento, imaginemos o seguinte 
exemplo: 

Quadro 6. Contexto de produção de uma entrevista fictícia 

Contexto de produção de uma entrevista  
 
Situação: Entrevista com um político para uma emissora de televisão 
Modalidade do texto Oral  
Suporte de circulação Mídia televisiva nacional 
Situação de produção Enunciador: Pedro Maia36 

Papel Social: Jornalista de uma emissora de TV   
Coenunciador: João de Souza 
Papel Social: deputado federal brasileiro, representante de seus 
eleitores 
Lugar físico da produção: gabinete do político 
Momento da produção: tarde de terça-feira, dia 25 de setembro 
de 2011 

Objetivo da entrevista Esclarecimentos sobre uma lei proposta pelo deputado que visa à 
construção de um aeroporto em uma cidade no interior de Minas 
Gerais. Para realização da obra, serão gastos R$ 30 milhões de 
reais. 

 
                                                           
36 Nomes fictícios. 
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Para começar a analisar essa entrevista, podemos levantar hipóteses, por 
exemplo, sobre o efeito de sentido desejado por cada um dos participantes da interação. 
O jornalista, possivelmente, espera passar uma imagem de profissional capacitado para 
entrevistar um político e de conhecedor do assunto foco da entrevista, assim como de 
analista da construção do aeroporto para argumentar sobre um ponto de vista que deseja 
abordar em sua matéria. Por outro lado, o deputado precisa passar uma imagem de 
representante dos interesses de seus eleitores e de profundo conhecedor do projeto; para 
isso ele irá argumentar a favor mostrando as vantagens dessa construção.  

Além disso, ao ver a entrevista, poderíamos não entender o tipo de atuação do 
jornalista, parecendo muito mais de acusação velada do que de levantamento de 
informações sobre um fato, e a explicação para isso poderia vir do contexto social mais 
amplo. Se considerarmos o momento político brasileiro em que se fala muito sobre a 
moralização da política nacional e em que muitas denúncias sobre corrupção estão 
sendo divulgadas, no caso da nossa entrevista fictícia, poderíamos levantar a hipótese de 
que o jornalista pode ter sido influenciado por esse contexto social e com isso, 
provavelmente, participou dessa interação com o pressuposto inicial de que nosso 
deputado imaginário, Senhor João de Souza, seja mais um político buscando 
favorecimento pessoal. Daí justifica-se, também, o levantamento histórico nas pesquisas 
para contribuir para a elaboração de hipóteses acerca dos fatores que interferem na 
produção de um texto para se evitar, com isso, uma análise ingênua dos fatos. A seguir, 
discutiremos o folhado textual.  

 

A. A infraestrutura geral do texto 

Dando continuidade às análises, como apresentado no capítulo precedente, 
considerando que a primeira forma de organização é a do planejamento geral do 
conteúdo temático, realizamos o levantamento do conteúdo temático das entrevistas, 
sendo possível verificar os temas abordados e os principais protagonistas colocados em 
cena em cada entrevista. O recurso utilizado para esse levantamento foi a elaboração do 
resumo de cada entrevista, para, então, relacionar os temas e os protagonistas.  

 Nosso objetivo, nesse ponto, foi o de verificar de que forma cada texto exprime 
a coerência temática e introduz unidades temáticas e sua retomada. Com isso, foi 
possível verificar os temas abordados em cada entrevista e, posteriormente, comparar 
esses temas nas três entrevistas. Desse modo, pudemos verificar, por exemplo, o que é 
ou não tematizado em cada entrevista, considerando nossa expectativa em relação a 
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alguns temas, como, por exemplo: o processo de elaboração da prescrição foco de nosso 
estudo, e comparar, também, os temas ligados a esse em cada entrevista, mostrando a 
vivência particular de cada protagonista. Alguns temas não esperados podem ter sido 
abordados e foram relacionados na análise das entrevistas, como veremos no próximo 
capítulo. Procedemos, ainda, ao levantamento dos principais actantes postos em cena 
em cada entrevista para verificar com quem cada participante da pesquisa interagiu na 
realização do seu trabalho de elaboração, de difusão e de utilização do documento 
municipal. 

Ainda no nível da infraestrutura geral do texto, considerando que nossos dados 
foram produzidos a partir de uma interação oral, utilizamos, também, alguns conceitos 
oriundos da análise da conversação. O quadro a seguir demonstra as categorias de 
análise relacionadas aos turnos de fala, baseadas nos postulados de Kerbrat-Orecchioni, 
que foram utilizadas neste trabalho. Entretanto, cabe destacar que as categorias 
utilizadas por nós neste trabalho não são as únicas dessa autora; selecionamos também 
somente as categorias que nos interessavam, de acordo com nossas perguntas de 
pesquisa. 

Quadro 7. Categorias de análise da conversação (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006) 

Categorias 
 

Descrição 

Turnos Momento da fala de um dos interlocutores 
Alternância de turnos Um interlocutor fala de cada vez 
Interrupção Interlocutor toma a palavra sem o outro ter encerrado seu 

turno 
Interrupção com valor 
positivo 

Apoio mútuo 

Encavalamento  Dois (ou mais) interlocutores falam ao mesmo tempo 

Para exemplificar, apresentamos, a seguir, um segmento de uma entrevista 
realizada em 2005 com uma coordenadora do CEI, em pesquisa anterior em que se 
constatam ocorrências de tomada de turno. Nesse caso, as interrupções da pesquisadora 
ocorreram de forma positiva, ou seja, tinham a finalidade de estimular e oferecer apoio 
para que o curso das ideias fosse retomado, como mostra o segmento (C=coordenadora, 
P=pesquisadora): 

C= Os registros são:: as atividades que elas fizeram com as crianças... 
P= (...) que elas registram 
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C= Uhn Uhn que elas registram:: 
(Entrevista Piloto realizada com uma coordenadora em uma creche de São Paulo). 

Já no segmento, a seguir, a pesquisadora oferece apoio, concordando e 
completando as respostas: 

C= Então... elas fazem uma sequência ... a sequência de atividades pra:: um 
semestre...né 
P= (...)Uhn... 
C= E:: a síntese é por ... é por ... semana 
P= (...) semanal 
C= Semanal 
C= Ah... é o planejamento... né?  
P= (...) Isso...ahn  
C= (...) A síntese... de hoje você quer dizer? 
P= (...) Ah ...O que você faz até agora 
(Entrevista Piloto realizada com uma coordenadora em uma creche de São Paulo). 

    
 Nesse tipo de dado, a análise pode ser quantitativa, ou seja, pode-se proceder a 
quantificação numérica dos turnos de cada participante, do número de interrupções e do 
número de palavras. Esses dados podem mostrar a simetria da interação, para se 
verificar os participantes falaram na mesma quantidade.  

Por outro lado, a análise pode ser qualitativa, voltada para o papel ocupado pelo 
participante, verificando-se o estabelecimento de relação hierárquica e se o intercâmbio 
comunicativo se deu de forma intencional, com um dos participantes no controle da 
interação.  Outro dado relevante refere-se à abertura e encerramento dos turnos; esse 
dado nos mostra quem manteve o controle da interação e quem se colocou em situação 
reativa, simplesmente respondendo às perguntas colocadas, sem a introdução de um 
novo tópico.  

Em seguida, realizamos a análise dos tipos de discurso que se revela um 
importante índice para se detectar as figuras de ação (BULEA, 2007, 2010), como 
veremos ainda nesta seção. Além disso, analisamos as sequências que foram utilizadas 
para levantar hipóteses sobre de que forma o objetivo de sua ação de linguagem é 
representado nas entrevistas pelos produtores, como apresentado no capítulo anterior, 
como, por exemplo: “convencer, fazer compreender, dirigir o olhar do destinatário, 
manter sua atenção” (MACHADO e BRONCKART, 2009, p.55), ou seja, a intenção 
enunciativa dos participantes da pesquisa sobre o objeto temático. 
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B. Os mecanismos de textualização 

Outro procedimento adotado por nós, nesta pesquisa, consistiu no levantamento 
dos mecanismos de textualização, sendo eles a conexão e a coesão nominal e verbal.  

 Por meio da conexão, foi possível verificar a progressão temática de cada 
entrevista. Além disso, verificamos os organizadores textuais por “desempenharem um 
papel fundamental na balisagem dos planos de texto, das fases das sequências e dos 
tipos de discurso” (MACHADO e BRONCKART, 2009, p.56). Por esse motivo, 
procedemos, também, ao levantamento e classificação dos organizadores textuais, como 
discutido no capítulo anterior: os organizadores ‘mas, embora, entretanto etc.’; os 
organizadores ‘porque, em razão disso, por causa disso etc.’; e outros organizadores 
‘para, para que, a fim de que etc.’, para nos indicarem, respectivamente,  os índices de 
oposição/concessão, de causa/motivo e de finalidades do agir que pudessem contribuir 
para a identificação dos conflitos postos em cena em cada entrevista.  

 Dando continuidade, realizamos a classificação dos protagonistas e das 
anáforas. Não podemos considerar como neutra a utilização de uma unidade lexical, o 
seu apagamento ou a sua substituição. O exemplo dado no capítulo anterior retirado do 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1997) mostra ocorrências de 
professor e adulto, sendo que a esse primeiro normalmente é associada uma ação 
educativa e ao segundo uma ação de cuidado à criança, como mostram esses dois 
segmentos a seguir: 

A avaliação do movimento deve ser contínua, levando em consideração os processos 
vivenciados pelas crianças, resultado de um trabalho intencional do professor (RCNEI, 
V.3, p.40). 
 
Os acalantos são entoados pelos adultos para tranqüilizar e adormecer bebês e crianças 
pequenas (RCNEI, V.3, p.71). 

Em relação aos verbos, procedemos o levantamento de todos os verbos do dizer 
(falar e dizer) para verificar as ocorrências de inserção de vozes. Em seguida 
verificamos os outros verbos postos em cena nesses segmentos em que as diferentes 
vozes foram inseridas, com isso, inspirados em Bronckart (1997/2003; p.273-277), 
procedemos uma classificação desses verbos para verificar o valor semântico de cada 
um deles a sua relação com os segmentos em análise. 
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Como visto, esses índices são relevantes para o reconhecimento das 
representações postas em cena pelos participantes da pesquisa sobre os actantes 
configurados em cada entrevista.  

C. Os mecanismos enunciativos  

No nível de organização do texto, pelo levantamento das vozes identificadas nas 
entrevistas, foi possível verificar como se configura, em cada entrevista, o 
posicionamento enunciativo, ou seja, as instâncias que assumem o que é enunciado no 
texto.  Para isso, procedemos à análise do discurso relatado, como discutido por 
Machado e Bronckart (2009) e Maingueneau (2005) e anteriormente apresentado. Além 
disso, buscamos outras marcas, como as discutidas por Authier-Revuz (2001, apud 
LOUSADA, 2006), como jargões, estrangeirismos, alusões e as formas 
metaenunciativas e metalinguísticas.  

Essa análise nos permitiu verificar as avaliações que são expressas, como os 
julgamentos, as opiniões e os sentimentos postos em cena nas entrevistas.  Pelo 
levantamento das vozes foi possível, ainda, verificar a quais protagonistas postos em 
cena é dada voz, ou seja, quais as instâncias que ‘falam’ no texto e o que falam e, ainda, 
de que forma essas instâncias interagem,  se há ou não conflito nessas interações.  

D. Figuras de Ação 

Completando o quadro de análise, levantamos as figuras de ação (ação 
ocorrência, ação evento passado, ação experiência, ação canônica e ação definição) que 
foram colocadas em cena, para, desse modo, verificar e comparar entre as entrevistas os 
elementos que caracterizam o trabalho de cada participante da pesquisa, assim como 
identificar o tipo de agir atribuído a cada um deles. Por exemplo, o emprego da figura 
de ação experiência em um determinado discurso pode indicar  um agir pautado por 
uma ação já cristalizada, sedimentada, indicando um saber já constituído. Já a figura de 
ação ocorrência indicaria um agir prático, uma vivência única do actante naquela 
determinada atividade.  

Encerrando e sintetizando o exposto, apresentamos, a seguir, um quadro em que 
relacionamos nossos dados com os procedimentos metodológicos adotados e o objetivo 
de cada procedimento: 
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Quadro 8. Síntese dos procedimentos metodológicos 

 
Corpus: Entrevistas da Prescritora, da Formadora e da Preofessora 

 
Perguntas de Pesquisa Contexto de 

Produção 
Categorias de 

Análise 
Objetivo da análise 

Perguntas 1, 2 e 3  
 
Contexto físico 
-Enunciador  
-Co-enunciador 
-Local de produção 
-Momento de 
produção 
 
 
 
 
Contexto social 
-Função social do 
enunciador e co-
enunciador 
-Lugar social 
-Objetivo(s) da 
interação  
 

 
 
-Conteúdo temático  
-Protagonistas 
-Tipos de discurso  
-Sequências 
-Coesão nominal 
-Figuras de Ação 

 
 
Levantamento do contexto mais 
amplo que pode ter influenciado 
os processos de elaboração, de 
difusão e de utilização da 
prescrição de São Paulo 
 

 
De que forma as 
entrevistas - da 
Prescritora, da 
Formadora e da 
Professora - representam 
o processo de 
elaboração, de difusão e 
de utilização do 
documento oficial do 
Município de São Paulo 
voltado para Educação 
Infantil? 

 
Identificar os protagonistas, os 
temas abordados e as 
representações que são 
configurados nas entrevistas para 
elucidar a vivência de cada 
participante nos processos de 
elaboração, de difusão e de 
utilização da prescrição de SP 

Pergunta 4  
-Vozes 
introduzidas por: 
.verbos do dizer 
.Oposição 
(organizadores 
textuais) 
.Alusões 
.Expressões e ditados 
.Estrangeirismos 
.Negação  
 
-Valor semântico de 
outros verbos  
 
- Substantivos 
 
- Adjetivos 

 
Identificar linguisticamente os 
conflitos representados em cada 
entrevista e os protagonistas 
envolvidos nesses conflitos 

 
Quais as semelhanças, 
diferenças e conflitos 
representados nesses três 
processos?  

4.3 As perguntas de pesquisa  

Para nortear este estudo, elaboramos as seguintes perguntas de pesquisa: 

11..    De que forma as três entrevistas - da Prescritora, da Formadora e da Professora - 
representam o processo de elaboração do documento oficial do Município de São 
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Paulo - Orientações Curriculares – Expectativas de Aprendizagens e Orientações 
Didáticas - voltado para a Educação Infantil?  

22..   De que forma as três entrevistas - da Prescritora, da Formadora e da Professora - 
representam o processo de difusão do documento oficial do Município de São Paulo - 
Orientações Curriculares – Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas - 
voltado para a Educação Infantil? 

33..   De que forma as três entrevistas - da Prescritora, da Formadora e da Professora - 
representam o processo de utilização do documento oficial do Município de São Paulo 
- Orientações Curriculares – Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas 
- voltado para a Educação Infantil? 

44..   Quais as semelhanças, diferenças e conflitos representados nesses três processos?  

Apresentamos, ainda, nesta seção, os procedimentos adotados com vistas a 
garantir a veracidade e a credibilidade da pesquisa.  Por esse motivo, adotamos alguns 
procedimentos nesse sentido. Todos os documentos, assim como o projeto de pesquisa, 
foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP e aprovados em 04 de 
outubro de 2010. Todos os participantes assinaram o termo de concordância para a 
produção de dados, podendo optar pelo ocultamento, ou não, de seu nome. Somente a 
Prescritora autorizou a divulgação da sua identidade, como atesta o documento assinado 
por ela.  

Assim, neste trabalho utilizamos os seguintes procedimentos: 

1. Todas as entrevistas foram gravadas digitalmente e transcritas para arquivos em 
Word. Esse material se encontra devidamente arquivado, sendo que os 
participantes puderam solicitar cópias dessas transcrições.  

2. O trabalho foi submetido à debriefing (FIDALGO, 2002, p.83), que equivale a 
um recurso utilizado nas pesquisas qualitativas. Como forma de garantir o 
critério de credibilidade, o trabalho é submetido à análise por membros da 
comunidade acadêmica. Por esse motivo, este trabalho foi avaliado e discutido 
em diferentes instâncias: 

o Em 2008, o projeto de pesquisa inicial foi apresentado no Seminário de 
Pesquisa coordenado pela Profª. Drª. Anna Rachel Machado. 

o Em 2008, o projeto de pesquisa ampliado foi apresentado no III Encontro 
Internacional do Interacionismo Sociodiscursivo sob o título As 
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representações sobre o agir do professor de educação infantil nos textos 
prescritivos. 

o Em 2008 e 2009, a pesquisa foi apresentada, respectivamente, no II e no III 
Seminário Interno do Grupo de Pesquisa Pensamento e Linguagem, 
coordenado pela Profª. Drª. Ana Luzia Smolka, na UNICAMP. 

o Em 2009, as primeiras análises foram apresentadas no 17º InPLA – 
Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada da PUC-SP, sob o título 
O contexto de produção de uma prescrição de educação infantil, em um 
simpósio coordenado pela Profª. Drª. Ana Maria de Matos Guimarães da 
UNISINOS. 

o Em 2010, a análise da primeira entrevista foi apresentada no Congresso 
Internacional Linguagem e Interação II na UNISINOS, com o título As 
multiprescrições na elaboração de um documento orientador de práticas 
docentes, que contou com a participação da Profª. Drª. Anna Rachel 
Machado e do Prof. Dr. Jean-Paul Bronckart. 

o Em 2011, a pesquisa, com análise das três entrevistas, foi apresentada no 
Séminaire de Doctorants no Conservatoire National des Arts et Métier de 
Paris, coordenado pelo Prof. Dr. Yves Clot. 

o Em 2011, a pesquisa, com análise das três entrevistas, foi apresentada no 
Séminaire Intervetion no Conservatoire National des Arts et Métier de 
Paris, com a participação do Prof. Dr. Yves Clot, da Profª. Drª. Livia 
Scheller e da Profª. Drª. Kátia Kostulski. 

o Em 2011, a análise dos dados foi apresentada e discutida com o Prof. Dr. 
Jean-Paul Bronckart, com o Prof. Dr. Joaquim Dolz e com a Profª. Drª. 
Ecaterina Bulea, na Université de Genève. 

o Além disso, a pesquisa foi submetida e aprovada nos exames de 
qualificação, sendo que o primeiro exame (2009) contou com a participação 
do Prof. Dr. Tony Berber Sardinha e da Profª. Drª. Maria Cecília Camargo 
Magalhães. O segundo exame (2010) contou com a participação do Prof. 
Dr. Tony Berber Sardinha, da Profª.Drª. Maria Cecília de Souza-e-Silva e da 
Profª. Drª. Eliane Gouvêa Lousada. O terceiro exame (2011) contou com a 
participação do Prof. Dr. Tony Berber Sardinha, da Profª. Drª. Eliane 
Gouvêa Lousada e da Profª. Drª. Clarilza Prado. 

o Em 2012, os resultados finais foram apresentados e debatidos na PUC/SP 
pela Profª. Drª. Katia Kostulski, em visita ao Brasil, e pela Profª. Drª. Eliane 
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Gouvêa Lousada, com a participação, ainda, de mestrandos e doutorando da 
PUC e de outras Universidades. 

Em todas as instâncias em que o trabalho foi apresentado recebemos avaliações 
positivas e contribuições que colaboraram para a concretização de nossa pesquisa. 
Assim, encerramos este capítulo com as questões relacionadas à metodologia que 
norteou esta pesquisa. A seguir, apresentaremos a situação de produção e o contexto de 
produção das entrevistas e das Orientações Curriculares.  
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Capítulo 5 

___________________________ 

O Contexto de Produção e o Plano 
Global 
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Abriremos este capítulo com a apresentação do contexto de produção das 
Orientações Curriculares e das três entrevistas. Em seguida, discutiremos o plano 
global, os conteúdos temáticos e os actantes postos em cena nas três entrevistas. Com 
isso, esperamos apresentar as primeiras impressões de cada entrevista, conduzindo o 
leitor, no próximo capítulo, para as discussões dos resultados relacionando às discussões 
posteriores com o contexto e o plano global apresentados neste capítulo, como se segue.  

 

5.1 Contexto de Produção das Orientações Curriculares 

Nesta seção, apresentamos o contexto de elaboração das Orientações 
Curriculares (OCs).  

As OCs se apresentam em forma de livro, encadernado na cor amarela, sendo 
que para cada nível utilizou-se uma cor seguindo o mesmo padrão, em diversas nuances 
da cor, com desenhos sombreados de crianças brincando, e bem no centro um adulto 
com uma criança no colo. O título aparece em destaque, na parte inferior da capa, na cor 
branca e logo a seguir o subtítulo; em preto a distinção do nível a que se destina o 
documento, nesse caso, Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na contracapa do documento constam os nomes dos órgãos e das autoridades 
envolvidas na elaboração das OCs. Os nomes dos elaboradores, dos formadores que 
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participaram do programa de formação e de outros envolvidos aparecem na segunda 
página, precedendo a carta de apresentação do documento.  

Na carta37 de abertura das OCs informa-se para os leitores que a elaboração do 
documento foi coordenada pelo DOT-EI, envolvendo a participação de especialistas e 
contando com a participação de professores, gestores da Rede Municipal de Ensino de 
São Paulo e de gestores de políticas públicas, além de um grupo de trabalho composto 
por membros da sociedade civil, ONGs e outros.  

Ainda na carta de apresentação, constata-se para quem se destina o documento: 
aos “Educadores da Rede de Ensino da Cidade de São Paulo”, e sua finalidade: “Este 
material tem o objetivo de intensificar a articulação entre as propostas de trabalho nas 
Unidades Educacionais que atendem aproximadamente 390.000 crianças, que como 
sujeitos de direitos tenham acesso a bens culturais, aprendizagens significativas em um 
ambiente desafiador que promova a construção de conhecimentos”.  

Na carta se percebe, também, a sintonia com as determinações do MEC no 
tocante às discussões relacionadas ao que se convencionou chamar de qualidade do 
ensino: “A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tem acompanhado o 
movimento hoje existente no país pela Consolidação de uma Educação Infantil de 
Qualidade”.  

Além do objetivo do documento, a carta apresenta como seus idealizadores 
esperam que o documento seja utilizado: “Não queremos que ele se torne somente mais 
um documento para a rede, e para isso contamos com seu comprometimento para torná-
lo um instrumento vivo, que possa fortalecê-lo em sua ação educativa”. Nesse 
segmento, os educadores são chamados para a utilização do documento, dando-lhes, 
ainda, a responsabilidade para transformar a prescrição municipal em realidade prática. 
Finalizando, a carta é assinada pelo Secretário Municipal de Educação – Alexandre 
Alves Schneider.  

Como visto, o documento foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo, no papel social de normatizadora e supervisora das políticas públicas para 
a infância nesse município, tendo como coenunciadores os professores de educação 

                                                           
37 Estamos denominando de Carta essa página das OCs de acordo com a apresentação visual que muito se assemelha 
a esse gênero, no entanto, Machado & Bronckart (2004) analisaram documento semelhante nos PCNs e constataram 
que, apesar da aparência, algumas características específicas desse gênero não foram encontradas no documento 
analisado.  
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infantil. A elaboração por especialistas e por professores e outros membros envolvidos 
com esse segmento dá ao leitor o sentido de legitimidade para o documento.  

A seguir, em duas páginas, sem nenhum título, encontra-se o que se pode 
chamar de Introdução, assinado pela Equipe de DOT Educação Infantil, em que as 
proposições afinadas com as discussões sobre a qualidade na educação infantil, são 
reafirmadas, além de se reafirmar o papel de orientador do documento, visando à 
elaboração de propostas curriculares em cada CEI ou EMEI, garantindo-se, desse modo, 
a autonomia das unidades educacionais.  

A bibliografia apresentada, em cerca de dez páginas, reúne os mais conhecidos e 
consagrados estudiosos, além de pesquisadores da atualidade voltados para as questões 
da infância; não identificamos autores com orientações teóricas divergentes.  

O documento é composto por 152 páginas com texto contínuo; as partes que 
especificam procedimentos por faixa etária são evidenciadas em quadros coloridos. Não 
há gráficos e nem gravuras, mas ao longo do documento encontram-se fotos de crianças 
em diferentes situações escolares, com e sem adultos. A editora responsável é a 
Impressa Oficial, cujo logotipo pode ser visto na quarta capa. 

O texto divide-se em cinco partes, e de acordo com a secretaria  contemplando 
conteúdos conceituais e procedimentos que os alunos precisam aprender para 
progredir em seu aprendizado, como mostra o sumário:  

Quadro 9. Sumário das Orientações Curriculares 

SUMÁRIO 
PARTE 1 

Introdução  
O ponto de partida  
Princípios básicos 

a) O desenvolvimento da criança: processo conjunto e recíproco   
b) Educar e cuidar: dimensões indissociáveis de toda ação educacional 
c) Todos iguais, apesar de diferentes: a inclusão de crianças com necessidades 

educacionais especiais 
d) O professor: mediador da criança em sua aprendizagem 
e) A construção de parcerias com as famílias 

Orientações didáticas gerais 
As orientações didáticas e as expectativas de aprendizagens 

PARTE 2 
Aprendizagens que podem ser promovidas na Educação Infantil 

a) Experiências voltadas ao conhecimento e cuidado de si, do outro, do ambiente 
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b) Experiências de brincar e imaginar  
c) Experiências de exploração da linguagem corporal  

PARTE 3   
d) Experiências de exploração da linguagem verbal  

PARTE 4  
e) Experiências de exploração da natureza e da cultura  
f) Experiências de apropriação do conhecimento matemático 
g) Experiências com a expressividade das linguagens artísticas  

PARTE 5     
Concluindo e recomeçando 

BIBLIOGRAFIA 

O quadro, a seguir, organiza e sintetiza os aspectos levantados sobre o contexto 
de produção das Orientações Curriculares. 

Quadro 10. Síntese do contexto de produção das OCs 

CONTEXTO FÍSICO DA PRODUÇÃO 
 
Lugar físico da produção São Paulo – Secretaria Municipal de Educação 
Momento da produção (primeiro) 2007 (versão preliminar) 
Momento da produção (final) 2008 
Emissor Não nomeados  
Receptor (primeiro) Professores, coordenadores, gestores e especialistas 

(citados na carta) 
Receptor (final) Professores de educação infantil 

CONTEXTO SÓCIO INTERACIONAL 
 
Lugar social  Instituição Educacional  
Papel social do enunciador Especialista, Secretário de Educação de São Paulo 
Papel social do coenunciador Professor 
Relação entre os interlocutores Hierárquica, enunciadores com papel superior  
Finalidade atribuída ao texto Orientador das práticas educacionais de educação 

infantil 
Intertexto (textos precedentes) 1. Tempos e espaços para a infância e suas 

linguagens nos CEIs, creches e EMEIs da 
cidade de São Paulo 

2. São Paulo é uma escola: manual de 
brincadeiras  

3. A Rede em rede: a formação continuada na 
Educação infantil 

Suporte Livro  
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ASPECTOS MATERIAIS DO TEXTO 
 
Tamanho Páginas 149 
 Partes 5 partes + bibliografia 

ELEMENTOS VISUAIS 
Paratexto ANO 2007 
 Assinatura Secretário Municipal de Educação  

Alexandre Alves Schneider 
 Capa Amarela – com desenho de crianças brincando e 

adulto em jogo de tons amarelos. Cores diferentes 
para cada segmento 

 Contracapa Nomeia os seguintes membros: 
Prefeitura da Cidade de São Paulo 
Secretaria Municipal de Educação 
Coordenadores de Educação 
Diretoria de Orientação Técnica 
Divisão de Orientação Técnica - Educação De Jovens e 
Adultos 
Divisão de Orientação Técnica - Ensino Fundamental E 
Médio 
Divisão De Orientação Técnica - Educação Infantil 
Educação Especial 
Círculo de Leitura 
Tecnologia da Informação e da Comunicação 
Projetos Especiais / Assessoria Especial 
Equipe Técnica de Apoio da SME/DOT 

 Editora Imprensa Oficial  
Rua da Mooca, 1921 - São Paulo 

Estatuto 
genérico 
 
 

Dado no documento de 
forma explícita 

1- Título: Orientações curriculares: expectativas de 
aprendizagens e orientações didáticas para a educação 
infantil 
2- “Este material busca 
 subsidiar a prática e a reflexão de todos os 
envolvidos com uma pedagogia para a infância, na 
construção de um novo paradigma para a educação 
infantil.” (Carta do Secretário). 

 

O contexto de produção das OCs nos mostra que a Educação Infantil é 
supervisionada e regulamentada pelos Municípios, o que justifica a elaboração desse 
documento pela Prefeitura de São Paulo. O documento não foi criado de forma isolada, 
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tendo sido precedido por uma série de outras prescrições, como pelo Referencial 
Nacional elaborado em 1997 (MEC), e, posteriormente, por outros documentos 
intermediários até a elaboração dos documentos em 2006 e 2007 pela Prefeitura de São 
Paulo, descritos no primeiro capítulo desta tese, desenvolvidos pelo mesmo grupo de 
elaboradores da prescrição, foco deste estudo, como mostrado no capítulo inicial desta 
tese.  

As discussões sobre formação de professores e adequação dos espaços ainda são 
centrais no debate desse segmento. Isso se comprova por dois documentos: um 
documento do MEC voltado para a regulamentação da infraestrutura física dos prédios, 
e outro da Prefeitura de São Paulo, voltado para formação continuada. Essas discussões 
são, ainda, reflexo do contexto de criação das instituições de educação infantil.  

As OCs seguem todas as características apresentadas por Machado e Bronckart 
(2005) discutidas no segundo capítulo desta tese, como o fato de proceder de um 
especialista apresentado na contracapa e citado na Carta, mas sua presença enunciativa 
não é marcada, ou seja, há o apagamento desse autor real; o coenunciador é mencionado 
explicitamente na carta - dirigida ao professor; o documento parece ser regido por um 
contrato implícito de verdade, de garantia de sucesso se o coenunciador cumprir todos 
os procedimentos indicados; é o “contrato de felicidade”, como ilustra a carta que 
coloca o documento como um instrumento vivo para o professor. Assim, o documento 
segue a regra: A (produtor do texto) diz para B (prefeitura de São Paulo) o que C 
(professores) deve fazer. 

Assim, podemos concluir se tratar de uma prescrição descendente, ou seja, 
oriunda de instâncias superiores, voltada para professores de educação infantil, 
elaborada pela Prefeitura de São Paulo, como parte de um processo de elaboração de 
prescrições voltadas para todos os segmentos atendidos pela prefeitura, que se coloca 
como orientadora das práticas educacionais. 

Com esse levantamento, pudemos conhecer o processo que possibilitou a 
elaboração das Orientações Curriculares de acordo com os dados fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação. Assim, encerramos esta seção e nos dirigimos, a 
seguir, para o contexto de produção das entrevistas.  
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5.2 Contexto de produção da entrevista com a Prescritora 

Como discutido anteriormente nesta tese, o contexto de produção influencia a 
produção de qualquer texto. Assim, também as entrevistas produzidas pela pesquisadora 
e pelos participantes tiveram essa interferência. Desse modo, iniciamos a análise com a 
discussão do contexto de produção da entrevista da Prescritora.  

Como apresentado, a entrevista se realizou oralmente. Participaram da interação 
unicamente a pesquisadora e a Prescritora; o encontro aconteceu na PUC de São Paulo 
em dezembro de 2008. A entrevista se desenvolveu com a finalidade de produzir dados 
para uma pesquisa em andamento, portanto, tanto a pesquisadora como a Prescritora 
possuíam, previamente, alguma ideia do tipo de informação a ser obtido. 
Consequentemente, esse fato direcionou a elaboração das perguntas e, posteriormente, 
as respostas da Prescritora. 

No quadro a seguir podemos verificar as questões relacionadas com o contexto 
de produção da entrevista. 

Quadro 11.  Contexto de produção da entrevista da Prescritora 

Contexto sócio-
histórico mais amplo 
em que o texto foi 
produzido, circula e é 
usado  

Acadêmico  

Suporte em que o texto 
é produzido 

Linguagem Oral  

Modalidade do texto Transcrição de uma interação oral que circulará em uma tese 
Situação de produção  1. Enunciador – pesquisadora e Prescritora alternadamente 

2. Coenunciador – Prescritora e pesquisadora alternadamente 
3. O lugar físico da produção – uma sala na PUC – SP 
4. O momento da produção – dezembro de 2008, período da manhã 
5. O lugar social - acadêmico – entrevista para produção de dados 

da pesquisa 
6. O papel social do enunciador pesquisadora - entrevistadora e 

doutoranda 
7. O papel social do coenunciador Prescritora – entrevistada, 

elaboradora de prescrições e professora universitária 
8. Hipótese sobre o efeito desejado pelo entrevistador – fazer com 

que a entrevistada fornecesse as informações sobre o processo de 
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elaboração da prescrição 
9. Hipótese sobre o efeito desejado pela entrevistada – fazer com a 

entrevistadora ficasse satisfeita com as respostas fornecidas 

 

 De acordo com o quadro apresentado anteriormente, é possível levantar as 
primeiras hipóteses sobre a entrevista que poderão, ou não, se confirmar pela análise 
que se segue. Em primeiro lugar, por se tratar de um contexto sócio-histórico 
relacionado à esfera acadêmica, algumas características marcantes são conhecidas e 
esperadas, como, por exemplo, a utilização de um léxico mais adequado a esse contexto, 
utilização de marcadores organizacionais mais próximos dos marcadores utilizados em 
textos escritos (após, assim etc.), colocação em cena de um discurso mais teórico.  

 Do mesmo modo, por se tratar de um texto que provavelmente circulará na 
esfera acadêmica, a pesquisadora pode ser considerada a primeira destinatária, mas não 
a única, pois o texto chegará a outras instâncias por meio de diferentes situações, como 
bancas, apresentação em congressos, artigos e, principalmente, da própria comunidade 
de pesquisa. A entrevistada, como professora universitária, conhece os desdobramentos 
de uma pesquisa e sabe que esse texto produzido na entrevista será dirigido, também, 
para outros enunciadores, ou seja, esse texto terá essa influência. Com isso, podemos 
dizer que o efeito esperado é mais do que simplesmente fornecer informações para a 
pesquisadora; é provável que a entrevistada almejasse, também, legitimar seu papel de 
Prescritora, de especialista selecionada pela Secretaria Municipal de Educação para 
coordenar a elaboração das Orientações Curriculares de São Paulo.  

 Outro aspecto relevante refere-se à relação hierárquica estabelecida nesse tipo de 
troca. Geralmente, parte-se do princípio de que toda relação professor-aluno e 
pesquisadora-entrevistada, por exemplo, é hierárquica. Essencialmente, qualquer 
relação professor-aluno é marcada pelo fato de que o professor detém um saber que o 
aluno deseja (na maioria dos casos) conseguir. De modo semelhante, no caso desta 
pesquisa, a pesquisadora tem o controle da interação por meio de perguntas que serão 
colocadas e que são desconhecidas pela entrevistada; porém, por outro lado, a 
entrevistada tem informações que a pesquisadora não tem e almeja conseguir no tocante 
ao processo de elaboração do documento.  

Assim, no caso específico desta entrevista, temos a colocação em cena de papéis 
sociais contraditórias, pois ambas, entrevistada e pesquisadora, oscilam na hierarquia de 
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acordo com os papéis: entrevistada e professora universitária; pesquisadora e aluna de 
doutorado.  

Em relação à quantidade de palavras proferidas pela Prescritora,  temos os 
seguintes números: 6536 palavras da Prescritora e 181 da pesquisadora. Esses números 
mostram que a Prescritora teve oportunidade de se expressar com liberdade e que, 
provavelmente, a interferência da pesquisadora no direcionamento das respostas foi 
reduzida. Nesse caso, o contexto de produção interferiu na situação de produção do 
texto, e a oscilação hierárquica entre as participantes da interação – pesquisadora e 
entrevistada – possibilitou a produção de um texto em desequilíbrio em termos de 
interação.  

 

5.3 Contexto de produção da entrevista com a Formadora 

Como também apresentado anteriormente, a entrevista se realizou oralmente. 
Participaram da interação unicamente a pesquisadora e a Formadora; o encontro 
aconteceu na PUC de São Paulo em 2010. A pesquisadora e a Formadora possuíam, 
previamente, alguma ideia do tipo de informação a ser obtida.  

No quadro a seguir podemos verificar as questões relacionadas com o contexto 
de produção da entrevista. 

Quadro 12.  Contexto de produção da entrevista da Formadora 

Contexto sócio-histórico 
mais amplo em que o 
texto se produz, circula e 
é usado  

Acadêmico  

Modalidade do texto Transcrição de uma interação oral que circulará em uma tese 
Suporte em que o texto é 
produzido 

Linguagem Oral 

Suporte de circulação do 
texto 

Tese 

Situação de produção  1. Enunciador – pesquisadora e Formadora alternadamente 
2. Coenunciador – Formadora e pesquisadora alternadamente 
3. O lugar físico da produção – PUC/SP 
4. O momento da produção – junho de 2010, período da manhã 
5. O lugar social - acadêmico – entrevista para produção de dados 
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da pesquisa 
6. O papel social do enunciador pesquisadora – entrevistadora, 

doutoranda 
7. O papel social do coenunciador Formadora – entrevistada, 

membro do grupo de formadores da Prefeitura de São Paulo 
8. Hipótese sobre o efeito desejado pelo entrevistador – fazer com 

que a entrevistada fornecesse as informações sobre o processo 
de difusão da prescrição 

9. Hipótese sobre o efeito desejado - atender as expectativas da 
entrevistadora com as respostas fornecidas 

 

De acordo com o quadro apresentado anteriormente, é possível levantar algumas 
hipóteses sobre a entrevista. Em primeiro lugar, assim como a Prescritora, a Formadora 
conhece o meio acadêmico, pois já possui o título de mestre, portanto, ela também tem 
conhecimento dos possíveis locais de circulação da entrevista, por isso, pode-se pensar 
que esse fato influenciou suas respostas. No entanto, no início da entrevista foi acordado 
entre pesquisadora e Formadora a omissão do nome da entrevistada; em vista disso, 
podemos supor que a omissão do nome tenha gerado outro tipo de influência nas 
respostas dadas. O fato de a pesquisadora e de a Formadora se conhecerem previamente 
facilitou a interação; as duas estavam muito à vontade e pode-se dizer que a entrevista 
se desenvolveu como um bate-papo. Em termos quantitativos, temos: 5.541 palavras da 
Formadora e 1.249 da pesquisadora. Esses números podem parecer contraditórios em 
relação à afirmação anterior sobre a interação dos participantes da entrevista; no 
entanto, os turnos esclarecem melhor esse ponto, como veremos ainda neste capítulo. 

 

5. 4 Contexto de produção da entrevista com a Professora 

A entrevista também se realizou oralmente, tendo participado da interação a 
pesquisadora e a Professora; o encontro aconteceu na EMEI, durante um momento de 
intervalo na sua rotina, em 2010. A pesquisadora explicou previamente para ela o 
objetivo da pesquisa e da entrevista; a Professora fez perguntas e demonstrou interesse. 
É provável que a docente não tenha muita ideia dos desdobramentos e dos possíveis 
locais em que a tese circulará. No entanto, poderia existir algum tipo de 
constrangimento por parte da Professora, pois como funcionária pública da Rede 
Municipal de São Paulo, o foco da entrevista era o documento dessa mesma Prefeitura. 
Não é possível afirmar se os possíveis locais de circulação do texto tenham exercido, ou 



 

117 
             Transformações e conflitos no processo de elaboração, de difusão e de utilização de instruções 

oficiais de educação infantil: um estudo genealógico 

BARRICELLI, Ermelinda 

 

 

 

não, influência nas respostas da Professora; de qualquer forma, o termo de participação 
foi assinado e acordado a omissão do nome da Professora e da escola. No quadro, a 
seguir, podemos verificar as questões relacionadas ao contexto de produção da 
entrevista. 

Quadro 13.  Contexto de produção da entrevista da Professora 

Contexto sócio-
histórico mais amplo 
em que o texto se 
produz, circula e é 
usado  

Acadêmico  

Modalidade do texto Transcrição de uma interação oral que circulará em uma tese 
Suporte em que o texto 
foi produzido 

Linguagem oral 

Suporte de circulação 
do texto 

Tese 

Situação de produção  10. Enunciador – pesquisadora e Professora alternadamente 
11. Coenunciador – Professora e pesquisadora alternadamente 
12. O lugar físico da produção – sala dos professores da escola 
13. O momento da produção – agosto de 2010, período da manhã 
14. O lugar social - acadêmico – entrevista para produção de dados 

da pesquisa 
15. O papel social do enunciador pesquisadora – entrevistadora, 

doutoranda  
16. O papel social do coenunciador Professora – entrevistada, 

professora de educação infantil 
17. Efeitos desejados pelo entrevistador – fazer com que a entrevista 

fornecesse as informações sobre o processo de elaboração da 
prescrição 

18. Hipótese sobre o efeito desejado - atender as expectativas da 
entrevistadora com as respostas fornecidas 

  

 Em termos quantitativos, temos os seguintes números: 6.260 palavras da 
Professora e 715 da pesquisadora. Como nas entrevistas discutidas anteriormente, a 
pesquisadora falou menos que a entrevistada, no entanto, do mesmo modo que a 
entrevista da Formadora, a alternância de turnos mostra a interação e a colocação em 
cena do par pergunta-resposta bem marcado. 
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Com esses dados, é possível levantar as primeiras hipóteses sobre a entrevista da 
Professora. Primeiramente, os turnos da pesquisadora oscilaram entre simples 
concordância e solicitação de respostas. A Professora, por sua vez, respondeu as 
perguntas com clareza, colocando-se de forma natural. Assim, pode-se dizer que a 
interação estabelecida entre pesquisadora e a Professora foi colaborativa e cordial. Em 
segundo, pode-se afirmar que a interferência do contexto acadêmico em que se dava a 
pesquisa exerceu pouca influência no texto da Professora, como apresentado; a omissão 
do nome e o provável desconhecimento dos locais onde a tese circularia garantiram a 
confiança necessária entre as partes para a realização da entrevista.  

 

5.5 Plano Global das Entrevistas 

Como anunciado anteriormente, nesta seção desenvolveremos discussões 
relacionadas ao plano global, de acordo com Bronckart (1997/2003), Bronckart e 
Machado (2004) e Machado e Bronckart (2005, 2009). Assim, primeiramente, 
examinaremos a infraestrutura geral do texto com o levantamento do plano geral que, 
por sua vez, nos conduzirá aos conteúdos temáticos e aos protagonistas postos em cena 
em cada entrevista.  

O plano global do texto, como macro-organizador dos conteúdos temáticos, 
apresentado no capítulo em que discutimos o quadro geral do ISD (BRONCKART, 
1997/2003), possibilita o levantamento dos conteúdos mobilizados no texto. Desse 
modo, para iniciar as discussões, apresentamos o plano global da entrevista da 
Prescritora.  

Quadro 14.  Plano Global da entrevista com a Prescritora 

A entrevista é iniciada com a pergunta da pesquisadora sobre o processo de elaboração da 
prescrição. A Prescritora responde com sua apresentação pessoal e justificativa por ter sido 
escolhida para coordenar a elaboração do documento. 

A Prescritora, então, começa a descrever o início do seu trabalho na Prefeitura de São Paulo, 
em 2006, por meio de um processo de formação dos coordenadores pedagógicos. Em seguida, 
ela relata como se deu o convite e a negociação com a administração municipal para a 
elaboração do documento iniciada em 2007. 

Dando continuidade, a Prescritora fala do início do processo de elaboração da primeira versão, 
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da apresentação para os professores e da mudança no documento, seguindo a solicitação dos 
professores. 

Em seguida, a Prescritora explica o segundo momento de leitura pelas escolas, dessa vez com 
um encontro presencial de representantes das escolas (coordenadores e professores) e o grupo 
de elaboração. 

A exposição da Prescritora segue para a terceira versão do documento que nessa fase é enviada 
e discutida por especialistas. E, finalizando a elaboração do documento, ela fala sobre a 
conclusão da elaboração, no final de 2007, e a perspectiva de formação e utilização do 
documento em 2008. 

A Prescritora, então, descreve como o documento seria utilizado em 2009, colocando-o como 
‘instrumento do coordenador’, mostrando as possibilidades de trabalho que o documento 
sugere. 

A Prescritora delineia, em seguida, a nova etapa do processo de formação, agora envolvendo os 
professores, em cursos de curta duração, voltados para a prática. E sobre o envolvimento, em 
uma etapa posterior, dos gestores (diretores) no processo de formação dos coordenadores e 
professores. 

A pesquisadora coloca nova questão: o que foi feito e ela não gostaria de ter feito, e que não foi 
feito e ela gostaria de ter feito. A Prescritora começa a responder dizendo que gostaria de ter 
lido mais sobre experiências de outros países, e que ficou um pouco irritada com a falta de 
diálogo da área. A Prescritora afirma, ainda, que gostaria de ter avançado mais nos 
cruzamentos dos campos de experiência (nas áreas). Concluindo, a Prescritora apresenta sua 
posição sobre a escolha das nomenclaturas e justifica a escolha do termo ‘campos de 
experiência’, em vez de disciplina, por não ver esse segmento como disciplinar e explica cada 
um desses campos de experiência. 

 

A entrevista transcrita apresenta 572 linhas divididas em 12 turnos. A interação 
desenvolveu-se por meio de turnos grandes da elaboradora, intercalados por semi-turnos 
de concordância da pesquisadora. O segmento a seguir mostra um semi-turno de 
concordância da pesquisadora: 

(...) porque quando você fala em um curso de dança/ o professor às vezes pensa que é 
aula de dança/ qualquer deles que você fala/ então nós estamos tentado por títulos e 
programações que não deem a pessoa uma ideia de uma aula/ de mas uma formação 
para 
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Pesquisadora- Uhn-uhn 

Prescritora- Digamos que fosse música/ não estamos dizendo que vai ser/ mas 
digamos que fosse música/ a formação para música não se dá apenas nos exercícios ou 
muito menos nas apresentações/ mas no arranjo ambiental onde a música entra 
(...)(Entrevista com a Prescritora). 

Em relação aos turnos, como nos apresenta Kerbrat-Orecchioni (2006) e como 
discutido no capítulo referente aos procedimentos de análise, pudemos verificar que, 
obviamente, a interação na entrevista organizou-se em torno do par pergunta-resposta. 
A pesquisadora introduziu os três temas principais: processo de elaboração, 
desdobramentos futuros, avanços e impedimentos; somente no último turno a 
Prescritora encaixou um novo tema (as partes do documento) no tema que estava sendo 
discutido (impedimentos e avanços). Por outro lado, a Prescritora desenvolveu a 
descrição do processo de acordo com sua própria organização, neste caso, temporal, 
como veremos em seguida. Assim, elencamos os seguintes turnos:  

o 1º turno: pergunta da pesquisadora sobre o processo de elaboração do 
documento 

o  2º turno: resposta da elaboradora, intercalada por sete semi-turnos da 
pesquisadora (uhn uhn, ah, etc.) 

o 3º turno: pergunta da pesquisadora sobre a continuidade do processo 

o 4º turno: resposta da Prescritora 

o 5º turno: interrupção da pesquisadora para fazer um comentário sobre o 
planejamento de atividades feito pelos professores 

o 6º turno: retomada da elaboradora para concluir a resposta  

o 7º turno: pergunta da pesquisadora sobre o futuro do documento 

o 8º turno: resposta da elaboradora, intercalada por três semi-turnos da 
pesquisadora 

o 9º turno: pergunta da pesquisadora sobre quem representa o ‘nós’ utilizado pela 
elaboradora 

o 10º turno: resposta da elaboradora intercalada com um semi-turno da 
pesquisadora 

o 11º turno: pergunta da pesquisadora sobre impedimentos e avanços 

o 12º turno: resposta da elaboradora, introdução de um novo tema, detalhando as 
partes do documento 
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Outra constatação refere-se à organização da exposição da Prescritora, em que 
os fatos são relatados em ordem cronológica; ela expõe todo o processo, utilizando 
marcadores temporais, como mostram os segmentos a seguir:  

(...) então foi proposto um trabalho com o coordenador pedagógico \e nesse momento 
a gente trabalhou \no ano de 2006 \com os coordenadores pedagógicos  

(...) então foi organizado no ano de 2007 \para que cada coordenador pedagógico 
participasse de duas coisas na sua coordenadoria \que ele participasse de trabalhos de 
reflexão sobre o seu trabalho e construísse um plano de formação  

isso durante 2007 \ao longo deste ano quando a gente \a deixa eu voltar um 
pouquinho \ao longo de 2006 \enquanto estávamos fazendo a formação dos 
coordenadores pedagógicos (...) 

Reunindo os dados anteriores, plano global e turnos, pudemos identificar os 
seguintes conteúdos temáticos mobilizados na entrevista da Prescritora: 

1. Apresentação pessoal e profissional 

2. Descrição do processo de elaboração do documento da Prefeitura 

3. Continuidade do processo de formação dos coordenadores pedagógicos 

4. Expectativas futuras com o documento 

5. Participantes do processo de elaboração 

6. Impedimentos no processo de elaboração 

7. Descrição das partes do documento  

Ainda, tomando o plano global como referência, podemos levantar os actantes 
postos em cena no texto. Destacaremos, ao longo desta seção, as vozes que são dadas, 
ou não, a esses actantes. Assim, temos:  

1. Prescritora 

2. Grupo de Elaboradores 

3. Coordenadores Pedagógicos 

4. Dirigentes da Administração Municipal / Membros da DOT-EI 

5. Professores de educação infantil 

6. Supervisores  

7. Especialistas nas áreas (artes, música etc.) 
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8. Gestores - diretores 

9. Teóricos – pesquisadores renomados da área 

Do mesmo modo que procedemos anteriormente, apresentaremos, em seguida, o 
plano global da entrevista da Formadora: 

Quadro 15.  Plano Global da entrevista da Formadora 

A entrevista começa com a pesquisadora solicitando a apresentação pessoal e profissional da 
Formadora, que fala do seu percurso em instituições de educação infantil passando de 
professora para coordenadora e, finalmente, para Formadora. Depois ela explica como foi o 
processo de seleção e sua integração ao grupo de formadores da Prefeitura de São Paulo. 

Respondendo a uma questão, a Formadora explica que a formação era realizada com os CEIs e 
EMEIs juntos, no início do processo e, posteriormente, separados. Depois, a Formadora diz que 
era responsável, com cerca de mais oito formadores, pela linguagem do brincar. Os 
coordenadores escolhiam a linguagem de acordo com o projeto pedagógico em 
desenvolvimento na sua escola. Em 2008, os diretores das unidades passaram a integrar o 
grupo em formação.  

Os livretos da Prefeitura, sobre o brincar e tempos e espaços, serviram de apoio para o 
desenvolvimento das formações. E, em 2007, os formadores passaram a documentar os 
aspectos que eles consideravam importantes para se garantir na rede. Esse documento serviria, 
mais tarde, como apoio na definição de algumas diretrizes na elaboração das Orientações 
Curriculares do Município de São Paulo. Além do material, os formadores contavam com o 
apoio de uma assessora, de uma coordenadora geral e de um representante da Secretaria de 
Educação. Os formadores trabalhavam um dia da semana para a secretaria; esses quatro dias no 
mês se dividiam em: dois dias para estudo e elaboração da pauta comum e dois dias para 
realização dos encontros de formação com os coordenadores pedagógicos. 

Questionada sobre o processo de elaboração das Orientações Curriculares do Município de São 
Paulo, a Formadora fala sobre a participação dos professores, das escolas infantis e dos 
formadores e sobre as versões preliminares apresentadas antes da versão final das Orientações 
Curriculares. 

De acordo com a Formadora, as reuniões com os coordenadores aconteciam uma vez por mês, 
sempre meio período; participavam entre 20 e 30 coordenadores. Cada formador tinha, 
normalmente, quatro turmas. Respondendo a outra questão, a Formadora explicou que as 
Orientações Curriculares eram usadas como referência e como apoio. A pesquisadora, então, 
questiona sobre a multiplicação da formação para os professores. A Formadora explica que os 
formadores acompanhavam à distância. Os coordenadores apresentavam, como tarefas nas 
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formações, planos de formação e o formador local acompanhava esse desenvolvimento em uma 
unidade. 

A pesquisadora questiona sobre os pontos positivos e negativos do processo; a Formadora 
afirma que o tamanho da cidade de São Paulo dificulta a atuação, havendo muita diversidade, 
escolas com dez professores e outras com cinquenta professores, ambos os tipos com um único 
coordenador para fazer a formação. E, como ponto positivo, durante o processo de três anos 
que atuou na mesma região, a Formadora acompanhou a profissionalização dos coordenadores. 
Nessa mesma direção, a pesquisadora pergunta sobre os impedimentos do trabalho de 
Formadora, que afirma que, muitas vezes, devido à diversidade dos grupos, não conseguia 
cumprir sua pauta; além disso, ela aponta que gostaria de ter ido mais às escolas. A Formadora 
fala, ainda, da dificuldade de lidar com a rotatividade dos participantes ao longo do processo de 
formação. 

Questionada sobre a união documento-formação, a Formadora diz que a cidade de São Paulo 
precisaria de mais tempo, apesar dos cinco anos desse projeto. Segundo ela, não é possível 
dissociar formação e prescrição, pois o documento sozinho não daria conta. E que o ideal seria 
que o documento fosse se transformando, como reflexo da formação, em um movimento de 
retorno. 

A pesquisadora abre, então, espaço para a Formadora se colocar livremente, falando sobre 
alguma coisa que não pôde falar. A Formadora fala sobre a contradição entre a recorrente 
demanda por teoria por parte dos coordenadores, sendo que as bibliotecas das escolas estão 
lotadas de livros não consultados. A Formadora fala também das dificuldades enfrentadas pelas 
coordenadoras no confronto da teoria com a realidade das escolas e os reais obstáculos. Ela 
aponta a necessidade de mais pessoas para acompanharem a ação dos professores nas escolas. 

 

Como discutido por Kerbrat-Orecchioni (2006), toda interação é composta por 
turnos de fala; neste caso, constamos que a entrevista da Formadora transcrita apresenta 
76 turnos da pesquisadora e 76 turnos da Formadora. Esses números deixam claro o tipo 
de interação que existiu na entrevista; apesar da pesquisadora ter falado menos, houve 
uma constante troca de informações entre as duas participantes da interação.  

Os turnos da pesquisadora oscilaram entre simples concordância, com 
expressões do tipo: entendi, sim, uhn uhn, e outros com a colocação de perguntas, como 
mostram os exemplos a seguir: 

Formadora: É/ sempre a partir da prática/ tanto que todas as tarefas eram pedidas a 
partir de coisas vividas/ não estudos 
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Pesquisadora: Dá um exemplo dessas tarefas 

Formadora: Que elas trouxessem o registro de uma observação que as duas tivessem 
feito de uma experiência de brincadeira na área externa... 

Pesquisadora: Entendi/ daí vocês iam pro documento e discutiam em cima da teoria do 
documento 

 Vê-se que a entrevistadora, como coenunciadora, é responsável pela construção 
do texto, assim com a Formadora. Observamos a participação colaboradora e ativa da 
pesquisadora no texto. 

Em relação aos conteúdos temáticos, podemos elencar os seguintes temas 
abordados na entrevista: 

1- Apresentação pessoal e profissional 

2- Processo de seleção para integrar o grupo de formadores do Município de São 
Paulo 

3- Formação do formador 

4- Material e pessoal de apoio ao formador no processo de formação 

5- Visão da Formadora sobre o processo de elaboração das Orientações 
Curriculares 

6- Organização do trabalho do formador 

7- Participação dos coordenadores pedagógicos e dos diretores de escolas 

8- Realidade das escolas infantis no Município de São Paulo 

9- Desenvolvimento da formação nas escolas com os professores (processo de 
multiplicação) 

10- Orientações curriculares e formação  

11- Impedimentos do trabalho de formação 

Ainda, tomando o plano global como referência, pudemos levantar os actantes 
postos em cena na entrevista da Formadora. Neste caso, temos os seguintes actantes 
enunciados: 

1. Formadora 

2. Grupo de Formadores 

3. Secretaria de Educação 

4. Coordenadores Pedagógicos 
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5. Professores 

6. Crianças 

 Encerrando esta seção, apresentaremos, a seguir, o plano global da entrevista da 
Professora, como se pode ler a seguir: 

Quadro 16.  Plano Global da entrevista da Professora 

A Professora começa a entrevista, atendendo a solicitação da pesquisadora, com a apresentação 
pessoal e profissional. Respondendo a outra pergunta, ela fala que ser Professora de educação 
infantil significa unir o cuidar e o educar, e que essa faixa etária solicita o professor o tempo 
todo. Em seguida, ela detalha como é sua jornada de trabalho. 

A pesquisadora pergunta quais os aspectos positivos e negativos dessa profissão. Respondendo, 
a Professora fala da dificuldade de trabalhar com crianças pequenas que precisam de apoio o 
tempo todo em turmas grandes. Como positivo, ela aponta a autonomia dos professores da 
prefeitura para criar e mudar seu planejamento e suas estratégias e a possibilidade de formação 
constante.  

Respondendo a outra pergunta, a Professora fala sobre a sua rotina diária com as crianças. Ela 
começa explicando que há um planejamento anual baseado no Referencial Curricular do MEC 
e nas Orientações Curriculares da Prefeitura de São Paulo. A pesquisadora pergunta de que 
forma a rotina é elaborada e explica: para os espaços em comum (parque, piscina de bolinha 
etc.) e horários de intervalo, foi feito um acordo entre os professores no início do ano; os outros 
momentos são definidos por cada professor. 

A pesquisadora pergunta, então, quem elabora o planejamento anual da escola; respondendo, a 
Professora informa que foi feita uma reunião pedagógica com todos os professores da escola e 
depois discussões mais pontuais entre os professores do mesmo estágio. O planejamento 
mensal é feito por cada professor e é entregue para a coordenadora pedagógica. 

A Professora responde que conhece e leu as Orientações Curriculares e que utiliza o 
documento para fazer os planejamentos. Questionada sobre a elaboração do documento a 
Professora diz que recebeu a informação de que passou por várias etapas de elaboração. Ela 
lembra que participou de uma reunião da prefeitura em 2007 em que tiveram dois dias para ver 
e comentar o documento. Ela lembra, ainda, que o documento continha muitas informações 
misturadas e vinha sem especificação de idade. Continuando, a Professora diz ver diferenças no 
documento, mas não sabe se a opinião dos professores foi incorporada ao documento. 

A pesquisadora pergunta se o documento auxilia no planejamento e/ou nas suas atividades. 
Respondendo, a Professora diz que o documento abafa a ansiedade dos professores, pois 
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mostra o que se pode trabalhar com as crianças. Prosseguindo, a Professora afirma que seu 
planejamento mudou depois das orientações curriculares, pois passaram a escrever a rotina e 
com isso puderam avaliá-la.  

Questionada sobre as dificuldades de utilização do documento, a Professora afirma que a 
linguagem é fácil, mas às vezes os professores precisam de coisas mais prontas; além disso, o 
documento não tem nenhum exemplo. A Professora diz, ainda, que algumas sugestões não são 
viáveis. 

Falando das contrariedades do trabalho, a Professora diz que gostaria de ter mais contato com 
as famílias, que incomoda a questão dos cuidados físicos que se mistura com as questões 
educacionais, e que há falta de autonomia em alguns aspectos. Por outro lado, ela gosta de 
fazer o planejamento, gosta muito de levar as crianças ao parque, mas tem muita dificuldade 
em fazer as atividades de coordenação motora, pois ela própria não tem muita habilidade nessa 
questão. 

A Professora fala, em seguida, das discussões realizadas com a coordenadora. Nesses 
encontros, o grupo lê textos de acordo com a necessidade do momento, como, por exemplo, a 
questão da inclusão. Questionada se o documento dá conta dessas questões, a Professora afirma 
que nenhum livro sozinho seria capaz de resolver essa questão. Encerrando, ela afirma que 
cada escola utiliza o documento de uma forma, e que existem escolas que nem leram o 
documento.  

 

Retomando Kerbrat-Orecchioni (2006) na questão relacionada aos turnos de 
fala, constatamos que a entrevista transcrita da Professora apresenta 59 turnos e 2 semi-
turnos de concordância da pesquisadora e 60 turnos e 1 semi-turno, também, de 
concordância da Professora. Em relação aos conteúdos temáticos, foram abordados os 
seguintes temas: 

1. Apresentação pessoal e profissional 

2. Peculiaridades da profissão na educação infantil 

3. Especificação do trabalho realizado na EMEI 

4. Aspectos positivos da profissão 

5. Dificuldades enfrentadas no trabalho com crianças pequenas 

6. A rotina diária na escola 

7. Elaboração do planejamento anual e das atividades diárias 

8. As Orientações Curriculares: elaboração, utilização e importância 
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9. Dificuldades na utilização das Orientações Curriculares 

10. Impedimentos do trabalho 

11. Encontros de formação  

Ainda, tomando o plano global como referência, pudemos levantar os seguintes 
actantes postos em cena na entrevista da Professora. 

1. Professora 

2. Crianças 

3. Professor de apoio  

4. Pais 

5. Professores da escola 

6. Coordenadora Pedagógica 

7. Diretora 

Nos encaminhamos, a seguir, para a discussão sobre o desenvolvimento dos 
processos de elaboração, difusão e utilização das Orientações Curriculares. 
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Capítulo 6 

___________________________ 

O processo de Elaboração, de 
Difusão e de Utilização das 
Orientações Curriculares 
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Neste capítulo, dando continuidade às discussões dos resultados, buscamos 
resposta para nossas perguntas de pesquisa sobre de que forma as entrevistas de uma 
Prescritora, de uma Formadora e de uma Professora representam o processo de 
elaboração, de difusão e de utilização do documento oficial do Município de São Paulo, 
voltado para a educação infantil Orientações Curriculares – Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas.  Assim, apresentamos as discussões das 
análises das três entrevistas, de acordo com os procedimentos propostos por Bronckart 
(1997/2003); Machado e Bronckart (2009) e complementados por Bulea (2007, 2010) 
Maingueneau (2005) e Authier-Revuz (2001), já apresentados nos capítulos três e 
quatro desta tese.  

Tendo apresentado, no capítulo anterior, as discussões relacionadas ao plano 
global, aos conteúdos temáticos e aos protagonistas postos em cena em cada entrevista, 
apresentamos, neste capítulo o processo de elaboração das OCs representadas nos 
textos-entrevistas das protagonistas: Prescritora, Formadora e Professora, revelando 
como cada uma delas representa sua vivência particular nesse processo. Do mesmo 
modo, procederemos, nas seções seguintes, com o processo de difusão e de utilização 
do documento, sempre mostrando a vivência das três protagonistas em cada processo.  

Antes disso, no entanto, cabe destacar que a história de cada um desses 
processos se revelou, e foi se construindo, a partir das análises realizadas com as três 
entrevistas, como explicitado no capítulo dos procedimentos metodológicos. Essa 
análise nos permitiu delinear cada processo, primeiramente, de acordo com seu 
protagonista principal, ou seja, a Prescritora falando sobre o processo de elaboração do 
documento, a Formadora sobre o processo de difusão e a Professora sobre o processo de 
utilização;e em segundo lugar, entrelaçando essas histórias com os outros dois relatos. 
Com isso, reconstruímos cada um dos três processos, foco desta pesquisa, de acordo 
com as representações configuradas nos textos de cada protagonista. 

Em relação à análise dos dados, lembramos que procedemos, em primeiro lugar, 
ao levantamento da infraestrutura geral do texto, que além do plano geral, dos 
conteúdos temáticos e dos protagonistas discutidos na seção anterior, apresenta as 
sequências e os tipos de discurso, que discutiremos neste capítulo. Em seguida, nos 
encaminhamos para os mecanismos de textualização para verificar de que forma se 
estabelece a conexão e a coesão nominal e verbal. Dando continuidade, nos dirigimos 
para os mecanismos enunciativos com o levantamento das vozes.  Encerrando a análise, 
procedemos ao levantamento das figuras de ação, recorrentes nas entrevistas.  
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Dado o exposto, sintetizamos, afirmando que o objetivo deste capítulo é o de 
desvendar os processos de elaboração, de difusão e de utilização para, em seguida, no 
próximo capítulo, confrontar as discussões de modo a verificar de que modo esses 
processos se entrelaçam.  

 

6.1. O trabalho de elaboração da prescrição do Município de São Paulo 

 Como anunciado, nesta seção, buscamos resposta para nossa primeira pergunta de 
pesquisa que questiona de que forma o processo de elaboração do documento oficial do 
Município de São Paulo voltado para a educação infantil Orientações Curriculares – 
Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas - é representado nas entrevistas 
da Prescritora, da Formadora e da Professora. 

Para organizar esta apresentação, relatamos o desenvolvimento desse processo, 
seguindo a mesma ordem cronológica dos fatos apresentada pela Prescritora em sua 
entrevista. Além disso, consideramos os temas colocados pela Prescritora e 
apresentados anteriormente nas discussões relativas ao conteúdo temático. Ressaltamos, 
novamente, que o processo de elaboração será descrito de acordo com o relato da 
Prescritora e complementado pelo relato da Formadora e da Professora. Desse modo, 
mostraremos o processo foco desta seção, na perspectiva das três protagonistas.  

O processo de elaboração das Orientações Curriculares: Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas – OCs (2007), de acordo com o relato da 
Prescritora, aconteceu ao longo do ano de 2007, sendo entregue para as escolas no final 
desse mesmo ano. A Prescritora relata na entrevista um trabalho anterior realizado na 
Prefeitura de São Paulo, que tinha como objetivo habilitar os educadores da Rede 
Municipal sem formação, para o exercício do magistério na Educação Infantil. Esse 
trabalho é reflexo daquele momento histórico, como relatado no início desta tese, em 
que a responsabilidade pela Educação Infantil passou a ser da Secretaria de Educação e 
todos os profissionais desse segmento tiveram que buscar habilitação específica para 
atuar nesse segmento. Como vemos nas palavras da Prescritora:  

Eu sou professora universitária fazendo pesquisa em psicologia do 
desenvolvimento e fazendo análise de processos ( ) implicações para a educação 
infantil / após a minha aposentadoria eu fui convidada a coordenar um projeto 
de formação dos pajens de creche para virarem professoras num curso normal 
de nível médio /foi um curso de dois anos concentrado feito segundo todos os 
requisitos legais / mas de alguma forma em um formato novo / e acho que 
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bastante criativo / foram publicados dois artigos com relação a esse curso 
anterior / então eu acho que a isso somou-se um entusiasmo das educadoras 
pelo aumento de salário / e isso deu resultado/   
elas falavam muito do curso / e mostravam muitos exemplos nas suas unidades 
/ e isso chegou a ser um tipo de divulgação/ (Entrevista com a Prescritora). 

Como se pode constatar, nesse segmento, a Prescritora nos fala do trabalho 
desenvolvido anteriormente na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-
SP) como o desencadeador do interesse dessa Secretaria por um re-convite de trabalho. 
Segundo a entrevistada, os resultados positivos desse curso serviram como uma espécie 
de propaganda para o trabalho posterior de elaboração do documento dessa mesma 
secretaria. Linguisticamente, isso pode ser constatado, primeiramente, pelo uso do 
adjetivo criativo e, também, do substantivo entusiasmo no discurso em que a própria 
Prescritora assume a responsabilidade enunciativa. Esses termos assumem papel 
avaliativo; nesse caso, de forma positiva. Em segundo lugar, vemos a voz das 
participantes dessa formação marcada pelo verbo do dizer ‘falavam’ em discurso 
indireto (MACHADO e BRONCKART, MAINGUENEAU, 2005), reforçando a fala 
anterior da Prescritora; portanto, sua intenção enunciativa é a de reforçar essa avaliação 
com a inserção da voz das próprias participantes. O que se pode deduzir é que a 
Prescritora pretende justificar sua escolha como coordenadora do grupo de elaboração 
do documento, mostrando, ainda, resultados positivos de seu trabalho anterior na Rede 
Municipal de São Paulo para validar seu papel de Prescritora. 

Para descrever de que forma a Secretaria Municipal de Educação – DOT/EI fez a 
proposta para a Prescritora coordenar o grupo de elaboração do documento voltado para 
a Educação Infantil, vemos a inserção da voz da própria Secretaria, inserida por meio do 
discurso direto marcado pelo verbo do dizer ‘dizendo’, configurada na entrevista da 
Prescritora, como se pode verificar: 

(...) No começo do ano de 2007 a secretaria nos chamou \a coordenadoria de 
DOT que é a diretoria de orientação técnica \ 
dizendo o seguinte toda a secretaria vai fazer orientações curriculares no sentido 
de tornar / de explicitar / para os professores algumas discussões /  
e naquilo que eles achavam que eram expectativas de aprendizagem 
razoavelmente consensuais / e razoavelmente / segundo especialistas/ também 
ouvindo os professores /então o ensino fundamental já tinha começado a 
chamar/ (Entrevista com a Prescritora) 
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Vemos, nesse segmento, a colocação em cena da voz da Secretaria em discurso 
direto, novamente, com o sentido de reforçar, por meio da reprodução, a escolha desse 
grupo de elaboradores, ou seja, o efeito de sentido é o de comprovação da autenticidade 
da escolha. Observa-se que nesse segmento quem fala é a Secretaria, ou seja, como 
apresentam Machado e Bronckart (2009), temos, nesse caso, um protagonista não 
humano posto em cena como ator. A Prescritora nos mostra a posição que a Secretaria 
assume em sua demanda para a elaboração: um documento definido pelo adjetivo 
‘consensual’ entre especialistas e professores; portanto, ambos deveriam participar 
dessa elaboração. Vemos, nesse ponto, uma prescrição para o trabalho de elaboração.  

Uma observação a ser feita sobre esse segmento refere-se ao modo como o 
grupo foi selecionado, não se tratando de um convite formal, não em termos 
linguísticos, pois, como relatado pela Prescritora, não é possível identificar as 
características próprias desse gênero. A ausência de um convite, por parte da SME-SP, 
nos permite levantar a hipótese de que há, nesse caso, certo desconhecimento, ou 
mesmo desvalorização, do trabalho de elaboração de uma prescrição; a elaboração do 
documento não é vista, nem tratada, como um trabalho. Em seguida, temos a resposta 
da Prescritora a esse convite: 

Tá bom então a gente topa sim/ mas com algumas adaptações/ por exemplo/ eu 
acho que não caberia em Educação Infantil usar expectativas de aprendizagem/ 
no sentido de um trabalho pré definido/ porque / nós estamos/ primeiro num 
campo novo/ ainda não testado com relação às possibilidades das crianças/ (...) 
e em segundo /pegaria as nossas professoras numa cultura ainda muito laissez-
faire para rapidamente você substituir por uma cultura de parâmetros técnicos 
(...) eu propus se nós poderíamos fazer um outro tratamento/ a gente manteria o 
nome orientações curriculares e expectativas de aprendizagens/ com S/ e na 
verdade/ porque eu preferia muito mais usar esse espaço não para definir o 
único modelo existente/ mas pelo contrário para jogar em termos de esperanças 
/ expectativas’’ (Entrevista com a Prescritora). 

 Para começar, neste segmento pode-se verificar a inserção de uma voz social 
marcada pelo estrangeirismo (AUTHIER-REVUZ, 2001) ‘laissez-faire’, do francês 
‘deixai fazer38’ que popularmente se aproxima da expressão ‘deixa rolar’, oriunda do 

                                                           
38 Expressão francesa cuja origem não é exata sendo atribuída às vezes ao “Laissez faire, laissez passer, le monde va 
de lui-même” que em português significa "Deixem fazer, deixem passar, o mundo vai por si mesmo" Disponível em 
<http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/laissezfaire.htm> . Acesso em 20/Fev/2012. E outras vezes por 
"Laissez faire, laissez aller, laissez passer", que significa "Deixai fazer, deixai ir, deixai passar". Além disso, ora é 
atribuída à Montesquieu, ora a Colbert, ou mesmo, ao Marquês de Argenson. No entanto, todos as fontes coincidem 
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ideário liberal que preconizava a liberdade mercadológica com pouca intervenção do 
Estado. Este segmento da Prescritora conota a liberdade de ação dos Professores de 
Educação Infantil, reflexo histórico da formação precária, como relatado no início deste 
trabalho, em oposição à cultura de parâmetros técnicos’, como nos apresenta a 
entrevistada. Assim, segundo o relato da Prescritora, não seria possível, naquele 
momento, elaborar um documento para a Educação Infantil que representasse 
Expectativas de Aprendizagens definitivas, pois esse segmento é muito novo, com 
pesquisas em andamento que não permitem ainda um consenso. Vê-se uma negociação 
por parte da elaboradora em relação à proposta apresentada pela Secretaria que pode ser 
verificada linguisticamente pelos seguintes índices: a negação, seguida pelo organizador 
concessivo ‘mas’, como se segue: ‘usar esse espaço não para definir o único modelo 
existente/ mas pelo contrário para jogar em termos de esperanças / expectativas’, sendo 
que o não diz o que não pode ser feito e o ‘mas’ introduz a posição assumida pela 
Prescritora; essa é, portanto, a resposta à demanda inicial da Secretaria.  

Essa resposta pode ser constatada linguisticamente, ainda, pela oscilação no uso 
de ‘a gente’, ‘nós’ e ‘eu’, nos indicando um jogo em que a Prescritora ora assume para 
si a responsabilidade pelo que é dito ‘eu propus’; ora divide com o grupo de 
elaboradores ‘a gene topa sim’; e ora com o próprio métier ‘não caberia em Educação 
Infantil usar expectativas de aprendizagem/ no sentido de um trabalho pré definido/ 
porque / nós estamos...’. Podemos levantar a hipótese de que a Prescritora, conhecedora 
desse métier ainda em construção, resiste em tomar para si a responsabilidade pela 
definição de Orientações Curriculares que pudessem ser consideradas como verdade 
absoluta. Isso explicaria também a oscilação no uso do ‘a gente’ e ‘nós’ substituindo o 
‘eu’. Esse segmento da entrevista mostra, portanto, os primeiros conflitos vivenciados 
pela Prescritora no processo de elaboração do documento. Verificamos, nessa parte, 
uma negociação, dado que é posto em cena um conflito, como discutido por Clot 
(1999), e apresentado no capítulo teórico desta tese, que precisa ser negociado. 

Por outro lado, ao analisarmos a entrevista realizada com a Formadora, 
confrontando-a com a entrevista da Prescritora, observamos que sua resposta, após ser 
questionada sobre o processo de elaboração do documento, mostra que os formadores 
tiveram algum tipo de participação nesse processo e que a Formadora conhece o 
percurso trilhado na elaboração do documento, como vemos a seguir: 

                                                                                                                                                                          

em relação à aplicação que se relaciona à defesa da pouca intervenção do Estado na economia de mercado. 
<http://www.recantodasletras.com.br/ensaios/741674> .  Acesso em 20/Fev/2012.  
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Pesquisadora: Você sabe como foi o processo de elaboração das Orientações 
Curriculares/ quem elaborou/ o que você sabe desse processo para me contar? 

Formadora: olha/ quem participou/ todos os envolvidos/ professores/ não todos 
diretamente/ mas todos professores foram consultados/ todas as unidades 
escolares puderam mandar sugestões/ contribuições/ e o documento teve 
versões/ então/ recebeu-se um tanto de indicações/ voltou para as unidades/ as 
unidades opinaram e voltou para a secretaria/ nós formadores também pudemos 
ler as versões e opinar/ e o pessoal da secretaria e assessores eram responsáveis 
por ler essas contribuições e ir delineando a versão final (Entrevista com a 
Formadora). 

Nesse segmento, temos a colocação em cena do pronome ‘nós’; assim, a 
Formadora soma à sua voz a voz dos outros formadores que participaram do processo 
de difusão do documento, intensificando o valor coletivo dessa participação. Em outra 
questão colocada pela pesquisadora, ainda na entrevista da Formadora, temos mais 
detalhes sobre a participação desse grupo no processo de elaboração do documento. 
Nesse segmento, a Formadora utiliza, novamente, o nós somando à sua voz a do Grupo 
de Formadores: 

Pesquisadora: Como era? Vocês liam/ mandavam um parecer/ tinha uma 
reunião? Como era essa devolutiva de vocês? 

Formadora: Era a distância/ nós tivemos algumas reuniões / mas não para 
discutir o detalhe do documento /mas aspectos gerais/ por exemplo/ a definição 
da estrutura do documento/ assim/ quando se definiu usar campos de 
experiências/ porque assim/ a nossa carga horária era uma vez por semana na 
secretaria/ então nós ocupamos metade dessa ida/ porque o documento/ ao 
mesmo tempo em que ele estava sendo produzido ele estava referenciando a 
nossa ação/ então/ a discussão se usava linguagem ou campo de experiência/ 
levou um certo tempo da nossa reunião/ pra poder se chegar a uma justificativa 
que traduzisse como a rede pensava essa divisão dos conteúdos/ mas não tinha/ 
por exemplo/ uma reunião complementar/ uma reunião paralela (...)(Entrevista 
com a Formadora). 

Nesse segmento da entrevista da Formadora, vemos a recorrência na utilização 
do ‘nós’, sempre marcando a participação do grupo de formadores. Além disso, a 
Formadora utiliza o verbo ‘traduzir’ que tem como sinônimos ‘reproduzir’ ou 
‘interpretar39’, mostrando uma provável preocupação dos elaboradores com o coletivo 

                                                           
39 Disponível em < http://www.dicio.com.br/traduzisse/>. Acesso em 10/fev/2012.  
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de trabalho, a rede municipal, na forma de legitimação da nova proposta. Nesse excerto, 
o exemplo trata da divisão dos conteúdos proposta pelo documento em elaboração que 
demandou várias reuniões até se chegar a uma proposta final, possivelmente 
apresentada na versão definitiva do documento. Vemos, então, que a outra demanda da 
Secretaria, de participação dos professores no processo de elaboração, é seguida, assim 
como a da participação de especialistas, nesse caso, os formadores. 

Outro aspecto relevante desse segmento pode ser visto na seguinte parte ‘ele 
estava sendo produzido ele estava referenciando a nossa ação’, sendo que esse ele é o 
documento; novamente, temos um protagonista não humano configurado em uma das 
entrevistas. Vemos que o documento subsidiou a prática dos formadores, ou dito de 
outro modo, a formação teve o documento como referência, mesmo antes de finalizado. 
Portanto, os processos de elaboração e de formação aconteceram praticamente ao 
mesmo tempo.  

Em outra direção, diferentemente do que vimos no relato da Prescritora e da 
Formadora, a Professora nos revela que as informações sobre o documento chegaram à 
escola de forma difusa e pouca clara, como mostra o excerto a seguir: 

A informação que nos passaram é que ele [Orientações Curriculares]40 passou 
por várias etapas de elaboração. / Uma delas/ a gente teve uma reunião da 
Prefeitura/ em 2007/ houve dois dias que eles passaram pra gente o documento/ 
umas partes do documento para nós dizermos se estava adequado à nossa 
realidade/ se não estava/ então/ a orientação que a gente tem é que ele passou 
pelas mãos dos professores também/ que ele foi montado por sugestões da rede 
inteira (Entrevista com a Professora). 

Nessa ocorrência, linguisticamente, temos os actantes não humanos 
configurados no texto: o documento da Prefeitura e as instâncias superiores. Cabe 
destacar, primeiramente, que supomos que o primeiro ele refere-se ao documento que 
foi entregue aos professores, apesar de não existir nenhum referente anterior para 
indicar a quem a Professsora se refere. No ‘ele’ seguinte, a Professora mostra que o 
documento foi entregue aos professores por alguém que pode se tratar da Secretaria de 
Educação, da Coordenadoria de Ensino ou mesmo da Diretora ou Coordenadora da 
Escola. De qualquer maneira, trata-se de uma instância superior. Em segundo, essa é a 
única ocorrência em que a Professora coloca em cena as instâncias superiores. Não há, 
em toda a entrevista, menção à Secretaria, ao DOT (órgão responsável pela elaboração 

                                                           
40 Utilizaremos os colchetes para retomar o referente explicitamente expresso nas entrevistas, mas ausente no 
segmento selecionado para exemplificar nossa discussão.  
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do documento) ou mesmo à Coordenadoria de Ensino, como veremos com mais 
detalhes na seção sobre o processo de utilização do documento.  

Outro aspecto importante nesse segmento da Professora pode ser visto em ‘ele 
passou pelas mãos dos professores também’; a utilização da expressão pelas mãos que 
poderia ser substituída por verbos como discutiram, opinaram, entre outros, é mais 
significativa do que esses verbos sugeridos como exemplo, pois passar pelas mãos tem 
uma conotação mais forte e de maior envolvimento. Pode-se pensar que a utilização 
dessa expressão, pela Professora, é a de valorização da participação dos professores no 
processo de elaboração do documento, em oposição à própria participação, o que pode 
ser visto pela colocação do advérbio ‘também’ com a expressão ‘os professores também 
participaram’. Ela se coloca fora dessa categoria; ela poderia ter dito, por exemplo, ‘o 
documento passou pelas nossas mãos’ ou ‘nós participamos’, considerando que a 
Professora diz: ‘houve dois dias que eles passaram pra gente o documento’; portanto, 
ela participou coletivamente dessas discussões, mas, pelo visto, não considera esse fato 
relevante.  

Como vimos, a vivência inicial do processo de elaboração aconteceu de forma 
diferente para cada protagonista. As duas primeiras, Prescritora e Formadora, como 
participantes diretas do processo, obviamente, tinham clareza do objetivo e da 
finalidade do documento. Por outro lado, a Professora, destinatária final do documento, 
não recebeu informações precisas sobre de que forma aconteceu o processo de 
elaboração e mesmo de que forma os professores foram integrados a esse processo. 

Dando continuidade e retomando a entrevista da Prescritora, o próximo tema 
abordado em sua entrevista é a elaboração de versões preliminares. Como descrito, os 
elaboradores deveriam apresentar versões preliminares para serem lidas e comentadas 
por representantes dos professores:  

Nós tínhamos o acordo com a Secretaria de apresentar para as unidades uma 
versão desse documento tivemos também a intenção de chamar as pessoas que 
eu considerava muito diferenciadas na questão de Ciências e Matemática para 
nós discutirmos a questão de conhecimentos de mundo de natureza de 
sociedade e da apropriação do conhecimento matemático (...)(Entrevista com a 
Prescritora). 

 Linguisticamente, vemos que nesse segmento a Prescritora utiliza o pronome 
‘nós’; com isso ela soma à sua voz a voz dos outros membros do grupo de elaboração. 
O ‘nós’ seguido pelo substantivo ‘acordo’ coloca em cena um combinado firmado com 
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a Secretaria para que o documento passasse pelos professores antes de chegar a uma 
versão final. Temos, então, a reafirmação da demanda inicial, mostrada anteriormente, 
reforçando a prescrição ao trabalho dos elaboradores para a realização de um 
documento consensual entre especialistas e professores. A utilização do ‘eu’ mostra a 
responsabilização enunciativa da Prescritora na seleção dos especialistas que 
contribuíram para a elaboração de partes mais específicas do documento. Segundo a 
Prescritora, a primeira versão se constituiu por uma lista com itens que os elaboradores 
consideravam importante desenvolver com as crianças:  

(...) Então nós fizemos uma primeira lista/ só chegou numa lista/ e também era 
assim que o ensino fundamental estava trabalhando/ primeiro com listas de ( 
)/só que talvez tenha havido uma mistura/ porque a lista do fundamental era de 
aprendizagens bem mais consensuais/ e as nossas eram aprendizagens esperadas 
que poderiam ser propostas (Entrevista com a Prescritora). 

 Com esse segmento, percebe-se que o grupo de elaboradores seguiu o modelo do 
Ensino Fundamental e apresentou para os professores uma lista de conteúdos a serem 
desenvolvidos com as crianças. No entanto, diferentemente do Ensino Fundamental, o 
documento da Educação Infantil provocou reação nas escolas. Esse momento também é 
narrado pela Professora em sua entrevista. Assim, ela nos mostra esse mesmo momento 
a partir da sua vivência e de outros colegas da sua escola:  

Eu lembro que aquele momento me marcou mais porque ficou um certo 
buchicho/ de que a coisa estava/ não/ vão mandar as crianças pra cá/ tal./  
E depois/ muitas falaram (DD) olha/ as sugestões que estão dando aqui não 
casam com a nossa idade/  
Então a coordenadora falou (DD) vamos colocar o que vocês acham adequado 
para essa faixa etária/ o que não é/ vamos escrever./  
Aí uma professora falou (DD) vocês estão perdendo tempo à toa/ não vai vingar 
em nada./  
Eu falei (DD) não/ a gente está aqui/ vamos fazer o que está sendo proposto./  
Então colocamos/ essa não está adequada pra essa faixa etária/ esse aqui está 
muito além/ está aqui está aquém/ dá para fazer mais/ então/ nós realmente nós 
fizemos o trabalho de opinar. (Entrevista com a Professora). 
 

Nesse caso, temos um segmento marcado pela inserção de vozes, em discurso 
direto, da própria Professora, dos professores e da coordenadora pedagógica. O relato da 
Professora mostra o desconforto e a falta de informações vivenciadas pelos professores 
naquele momento. Mostra, ainda, as controvérsias vividas, linguisticamente marcadas 
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pela negociação explicitada pelas vozes, como se constata pela proposição ‘as sugestões 
que estão dando aqui não casam com a nossa idade’, e pela solução encontrada ‘vamos 
colocar o que vocês acham adequado para essa faixa etária’. E, confirmando nossa 
hipótese anterior, a descrença de que a contribuição dos professores seria considerada 
assinalada pela fala de uma Professora ‘vocês estão perdendo tempo à toa, não vai 
vingar em nada’. Assim, vemos o conflito provocado pela entrada do documento na 
escola sem muito detalhamento sobre sua utilidade e seu objetivo. Outro segmento da 
entrevista da Professora acrescenta mais informações sobre esse momento: 

Eu lembro que na ocasião vieram muitas informações casadas com as creches/ 
de CEI. Então no documento vieram coisas de EMEI e de CEI.  
Eu lembro que muitos professores disseram (DD) meu Deus/ mandaram coisas 
para a gente estudar/ quer dizer que crianças de dois anos vão.../  
Então foi um momento de choque/ em que as professoras falavam (DD) estamos 
opinando sobre crianças de dois anos/ então elas vêm para cá/  
Até o momento que a coordenadora conseguiu explicar qual o objetivo/ 
(Entrevista com a Professora). 

As vozes configuradas na entrevista da Professora mostram a agitação 
vivenciada pelo coletivo de trabalho no momento em que o documento lhes foi 
apresentado. Para explicitar o relato anterior, é preciso retomar alguns aspectos: como o 
documento refere-se à Educação Infantil, são descritas orientações para crianças na 
faixa etária de 0 a 6 anos. Por falta de informação, os professores da EMEI, que 
atendem crianças de 4 a 6 anos, ao receberem prescrições não relacionadas com a sua 
faixa etária, concluíram que passariam a atender crianças menores, que normalmente 
são atendidas nos CEIs, como narra a Professora: ‘estamos opinando sobre crianças de 
dois anos, então elas vêm para cá’ e essa situação é resumida pela afirmação da 
Professora ‘Então foi um momento de choque’, em que se verifica a colocação do 
substantivo ‘choque’, exprimindo o momento de conflito experimentado pelos 
professores.  

Linguisticamente, temos, nesse segmento, ainda, a configuração da figura de 
ação Evento Passado41 (BULEA, 2007; 2010), marcada pelos episódios em que a 
Professora lembra o momento de recepção do documento da Prefeitura na escola. Essa 
figura de ação caracteriza um discurso que retoma uma experiência anterior colocando 
                                                           
41 Cabe destacar que as características linguísticas da Figura de Ação Evento Passado encontradas em nossos dados 
não coincidem, exatamente, com as características apresentadas por Bulea (2007, 2010). Esse ponto foi discutido, 
inclusive, com a autora em nossa apresentação realizada na UNIGE. Dada nossa limitação temporal, será necessário, 
em trabalhos posteriores, aprofundar essa análise com o provável estabelecimento de uma nova Figura de Ação 
decorrente da apresentada por Bulea. 
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em cena dois planos enunciativos, sendo que o primeiro plano marca a situação ocorrida 
‘Então no documento vieram coisas de EMEI e de CEI’, e o segundo plano as 
explicações necessárias para se compreender o que está sendo relato ‘Então foi um 
momento de choque’; esse contraste marca a experiência ordinária da Professora.  

Ainda em relação ao documento, vê-se que os professores não conhecem 
realmente o processo de elaboração do documento e que, inclusive, não acreditam que 
seu ponto de vista seria considerado pelos elaboradores do documento. A entrevista da 
Professora representa o cepticismo dos professores em relação à valorização da sua 
própria voz pelas instâncias superiores. Pode-se supor que a história marcada por 
prescrições descendentes ainda é muito forte entre os professores para que eles 
acreditem que sua voz poderia ser ouvida pelos prescritores. 

Em outro segmento, a Professora nos mostra a colocação em cena de conflitos 
referentes à utilização do documento. Esse segmento também é marcado 
linguisticamente pela figura de ação Evento Passado e pela inserção do discurso 
indireto, colocando em cena a voz de uma Professora, questionando a utilização do 
documento com outros professores em um momento de discussão dos objetivos 
propostos pelo documento:  

Pesquisadora: mas você não teve um contato direto com o documento/ assim... 

Professora: Do documento não/ mas teve momentos aqui com a coordenadora 
que a gente discutiu esses objetivos/ e o que você trabalha em cada um dos 
momentos./Eu me lembro é uma discussão sobre o parque/ aqui. / Qual o 
objetivo de você levar no parque?/  
Uma professora até disse (DI) que eles brinquem/ é lúdico./  
Não/ é lúdico/ mas para mim é movimento./  
Não/ não é./  
Como não é?/ A gente tem um túnel enorme aqui/ a criança vai subir/ vai 
descer/ ela está se movimentando ludicamente/  
Então você não tem um objetivo aí/ você tem no mínimo dois aí./ 
São coisas que a gente precisou parar/ trocar ideia/ trocar experiências para 
poder... (Entrevista com a Professora). 
 

Assim, vemos que a falta de informação sobre o documento estende-se para a 
sua utilização. Os professores, como indica esse segmento da entrevista da Professora, 
foram orientados a utilizar o documento em seus planejamentos, como relatado pela 
Professora, mas o primeiro movimento é de negação a partir da crença de que não havia 
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no documento informações sobre as atividades a serem desenvolvidas no planejamento. 
Segundo a Professora, somente posteriormente, com um olhar mais apurado, as 
informações foram encontradas ‘São coisas que a gente precisou parar/ trocar ideia/ 
trocar experiências’. 

 Retomando a entrevista da Prescritora, como decorremos anteriormente, havia 
uma prescrição da Secretaria de Educação para que os professores recebessem versões 
preliminares do documento. A primeira versão que consistia em uma lista de conteúdos 
foi entregue pelas Coordenadorias de Ensino, para todas as Escolas Infantis que, por sua 
vez, tiveram dois dias para apresentar aos professores e elaborar um documento com 
sugestões. Em seguida, de acordo com o relato da Prescritora, foi elaborada uma 
segunda versão que foi apresentada para um grupo de professores. Cada uma das treze 
coordenadorias de ensino enviou um professor de cada turma (de cada faixa etária); 
esses professores receberam o documento alguns dias antes para ler e, depois, discutir 
com o grupo de elaboradores. Sobre esse tema a Prescritora nos conta: 

As pessoas que estavam ali defendendo a autonomia/ e elas no decorrer das suas 
falas não mostravam um domínio/ os exemplos que davam não demonstravam 
um domínio técnico maior para dizer (DD) deixa na mão delas que tá bom/ 
achava que era uma ideia de autonomia um pouquinho romântica e não 
condizente com um fazer  real/ bom foi muito vivido (...)(Entrevista com a 
Prescritora) 

Nesse segmento, notamos que a Prescritora utiliza a anáfora ‘as pessoas’ para se 
referir aos professores, em seguida, há a colocação em cena da voz do próprio grupo de 
elaboradores, falando sobre os representantes dos professores que participaram da 
discussão da segunda versão em que a Prescritora afirma que eles ‘não demonstravam 
um domínio técnico maior’, exemplificando com a questão da autonomia para as 
crianças. Além disso, a Prescritora avalia a participação dos professores com o adjetivo 
‘romântica’ que conota certa ingenuidade por parte dos professores na defesa de suas 
ideias, o que leva a Prescritora a concluir que não poderia considerar essas posições. 
Nesse segmento, temos novamente a colocação em cena de um conflito vivenciado pela 
Prescritora e pelo grupo de elaboradores, na medida em que essas contribuições, 
segundo relatado na entrevista, não puderam ser consideradas na elaboração do 
documento. No entanto, em outra parte da entrevista, a Prescritora relata uma demanda 
por parte dos professores que pôde ser atendida pelo grupo de elaboradores, como se 
segue:   
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 (...) e no processo eles [professores] disseram uma coisa importante/ é que eles 
preferiam que fosse dividido por idade não era a nossa ideia/ isso nos obrigou a 
fazer uns reajustes por idade/ e nesse reajuste por idade a gente teve pouco 
tempo. (Entrevista com a Prescritora) 

Esse excerto é marcado, linguisticamente, pelo discurso indireto que mostra a 
inserção da voz dos representantes dos professores, introduzida pelo verbo de dizer 
‘disseram’, solicitando que o documento se apresentasse dividido por faixa etária. A 
Prescritora usa o verbo ‘obrigar’ para explicar a necessidade de atender essa solicitação 
e complementa colocando em cena um impedimento representado pelo tempo 
disponível para realizar essa mudança no documento ‘nesse reajuste por idade a gente 
teve pouco tempo. Portanto, podemos verificar a colocação em cena de outro conflito 
vivenciado pelo grupo de elaboradores. Assim, essa solicitação, que pode ser vista como 
uma prescrição vinda dos professores, é atendida, pois o documento faz clara distinção 
entre as faixas etárias com orientações específicas para cada uma. No documento, cada 
conteúdo é descrito e apresenta sugestões de atividades para as crianças de acordo com 
as turmas (séries). Além disso, em cada seção há um quadro, destacado por uma cor 
diferente, que sintetiza as informações discutidas anteriormente. 

 Em outra parte da entrevista, vemos a Prescritora defendendo sua posição em 
relação à questão do ensino-aprendizagem, como mostra o excerto a seguir: 

(...) a palavra aprender também tem uma conotação muito complicada nesse 
grupo/ primeiro que as pessoas odeiam a palavra ensinar/ e eu acho que isso/ eu 
entendo de onde vem isso/ mas eu acho que é uma questão de não enfrentar de 
frente a questão/ como vygotskiana eu não posso aceitar o abandono do ensinar/ 
porque eu termino com a questão da cultura constituindo o indivíduo/ e o 
indivíduo constituindo cultura (Entrevista com a Prescritora). 

 

 Nesse segmento, a Prescritora utiliza o adjetivo ‘complicado’, relacionando-o a 
‘aprender para esse grupo’. Apesar da ausência do referente, é possível verificar que se 
trata do ‘grupo’ ligado à Educação Infantil, possivelmente, o coletivo de trabalho. A 
entrevistada utiliza, também, o verbo ‘odiar’ associado a ‘ensinar’. Ela afirma saber de 
onde vem essa posição, mas não explicita a que se refere. Com isso, presumimos se 
tratar de uma referência às posições que defendem o brincar para essa faixa etária em 
oposição a uma escolarização precoce, cópia de modelos mais avançados. Pode, ainda, 
ser uma alusão ao contexto maior oriundo da crença de que a criança precisa de carinho 
e cuidados para crescer, não de uma educação intencional realizada por profissionais 
habilitados, o que justificaria a resistência ao ‘aprender’. De qualquer maneira, esse 
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segmento mostra o estabelecimento de um conflito de outra ordem, relacionado  ao 
coletivo de trabalho.  

Em seguida, outros dois segmentos mostram a colocação em cena, por duas 
vezes, do argumento de autoridade na voz, em discurso direto, de Ivana Markova e de 
Vygotski.  

Em torno de oitocentos [coordenadores] \a gente sentia assim \ que metade 
estava ali para ver o que é \mas metade estava ali para já pôr a mão na massa\ 
então é um jeito da cultura funcionar \é um pouquinho do que  
a Ivana Markova fala (DD) confiar e desconfiar confiar e desconfiar 
(Entrevista com a Prescritora) 
 
Trazendo um pouco de um pequeno viés/ eu digo que peguei do Vygotski 
embora ele não mereça que  
eu diga isso (DD) / é de olhar a criança em ação/  
então se eu entrasse numa sala/ e eu olhasse as crianças e dissesse nossos 
direitos da infância são muitos visíveis aqui/ o que eu veria? (Entrevista com a 
Prescritora) 
 

Nesses segmentos, em discurso direto, temos o actante enunciado a quem a 
elaboradora dá a voz: aos teóricos que aparecem como discurso de autoridade, 
reforçando o discurso da própria Prescritora. Relacionando o segmento que representa o 
coletivo de trabalho com os segmentos de autoridade em que são colocados em cena a 
voz de teóricos pela Prescritora e, ainda, o contexto maior da Educação Infantil, como 
discutido no capítulo inicial desta tese, podemos levantar a hipótese de que as posições 
assumidas pelo coletivo de trabalho atuam como uma prescrição implícita que cria a 
necessidade de a Prescritora reforçar seu discurso com a voz de autoridade. A Educação 
Infantil, como discutido, é um segmento novo com muitos debates abertos que ainda 
precisam de consenso, como a própria Prescritora afirma em diferentes segmentos de 
sua entrevista, tornando-se necessário reforçar posições.  

A seguir, três segmentos que mostram outro tipo de interação, não mais marcada 
por conflitos. No primeiro segmento, a Prescritora faz uma espécie de balanço do 
processo de elaboração, afirmando ter sido bastante vivido. O segundo segmento mostra 
a contribuição dos especialistas que colaboraram de forma mais pontual sobre os 
conteúdos do documento. E, finalmente, a troca realizada entre os elaboradores de 
níveis diferentes. 
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(...) bom foi muito vivido/ e depois disso foi feito mais um terceiro movimento/ 
que aí sim já veio um documento quase na versão final/ já veio introdução/ 
bibliografia/os princípios/e foi apresentado/ isso já devia ser novembro ou 
outubro/ foi assim/ cada vez nós tínhamos um mês para mudar/ depois mais um 
mês/uma outra grande mudança/aí nós fizemos desta maneira/e recebemos 
colaborações/  

 (...) aí as contribuições começaram a ser mais interessantes/ então começou a 
entrar é profissionais que realmente dominam o desenho/ por exemplo/ (...) 
então ele ficava assim nas filigramas do que estava escrito sobre o desenho (...) 
então passou a ser uma questão/ por um lado muito interessante porque já não se 
tá mais dentro do movimento antagônico / mas já se está discutindo (...) não se 
esqueçam que a gente fez o conceito da linguagem oral/ da música/ do teatro/ 
também em parceria com o formador central/ que estava com os coordenadores 
pedagógicos desde o começo do ano então eles também foram lendo versões 
parciais pelo menos da sua área da sua linguagem/ e eles foram dando para a 
gente alguns parâmetros  (Entrevista com a Prescritora) 

(...) no decorrer da elaboração/ nós tivemos oportunidade de apresentar em 
seminário para os colegas do ensino fundamental/ e de assistir o deles/ eu assisti 
o deles respeitando as decisões deles/ mas não as decisões deles/ não sentia que 
havia necessidade de uma colocação artificial/ então eles fizeram de uma 
maneira e nós fizemos de outra (Entrevista com a Prescritora) 

 Como se pode perceber, a Prescritora explica o processo de elaboração do 
documento detalhadamente, fornecendo informações como data, participantes, objetivos 
e outros aspectos relevantes. Esse fato se confirma, linguisticamente, pela recorrente 
utilização da sequência explicativa; assim, é representada no texto a crença da 
entrevistada-produtora da necessidade de esclarecer aspectos problemáticos ou de difícil 
compreensão do processo descrito para a pesquisadora. Entretanto, como discutido no 
contexto de produção, o detalhamento do processo não é dirigido somente para a 
entrevistada; é dirigido também aos outros coenunciadores que a Prescritora imagina 
que terão acesso ao seu texto (banca, pesquisadores, interessados na área e outros). 

De acordo com as análises apresentadas, é possível delinear algumas 
considerações parciais sobre o Processo de Elaboração das Orientações Curriculares. No 
decorrer da entrevista, a Prescritora assume diferentes papéis que vão se intercalando de 
acordo com o conteúdo do relato. Assim, vemos: 
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1- Papel de professora universitária: ela se apresenta como professora universitária 
fazendo pesquisa; além disso, a Prescritora faz referência aos teóricos, como 
Vygotski, Markova, ou como no segmento a seguir, ela assume um discurso 
acadêmico, embasada em teóricos, para justificar posições assumidas, 
relacionando teoria e prática: 

Valsiner/ que foi uma pessoa com quem eu trabalhei 

2- Papel de coordenadora do grupo de elaboradores: a elaboradora mostra que 
coordenou o grupo de elaboradores, dando as diretrizes para a elaboração do 
documento, como mostra o excerto a seguir, em discurso direto, em que a 
Prescritora orienta a elaboração do campo de experiência da linguagem: 

(...) mereceriam um trabalho muito grande/e a menina que fez isso/a Silvana/ 
muito interessante/ ela ainda foi mais longe do que eu pensei/ ainda eu falei 
(DD)/Silvana tem que argumentar/ põe aí que tem que deixar a gente doida 
((sorrindo)) de tanto [eles=crianças] argumentar (...) 

3- Papel de membro do grupo de formadores:  a elaboradora se coloca como 
membro do grupo de formadores, dos coordenadores pedagógicos, como mostra 
o segmento a seguir: 

(...) bom então pegamos o coordenador pedagógico em 2006 \foi um trabalho 
lento porque nós queríamos trabalhar em cima de instrumentais de observação 
(...)  

 Pela articulação da análise que examinou as vozes, as marcas de pessoas, as 
figuras de ação, os verbos e os adjetivos, sintetizando, podemos elencar os seguintes 
conflitos representados nas entrevistas da Prescritora, da Formadora e da Professora 
descritos: 

1. Prescritora e Secretaria de Educação: solicitação da diretoria da Secretaria 
Municipal de Educação para elaborar a prescrição do município consensual entre 
especialistas e professores. 

2. Secretaria e Prescritora: resposta da Prescritora para a Secretaria Municipal de 
Educação dado que o segmento ainda não estava preparado para receber um 
documento técnico. 

3. Prescritora e professores (consultados após leitura da versão 1 do documento): 
organização do documento por faixa etária. 
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4. Prescritora, especialistas e formadores centrais: participação na elaboração do 
documento. 

5. Prescritora e coletivo de trabalho: necessidade de justificar as posições teóricas 
assumidas. 

6. Prescritora e grupo de elaboradores do Ensino Fundamental: influência na 
elaboração do documento. 

Com esses segmentos, podemos perceber a formação de uma rede discursiva em 
torno dos prescritores na elaboração do documento municipal. Podemos afirmar, assim, 
que do mesmo modo que ocorre com os professores, como discutido no capítulo teórico 
desta tese, a atividade de elaboração das Orientações Curriculares foi se constituindo 
por meio de multiprescrições, explícitas e implícitas, de diferentes instâncias: SME, 
Coordenadores, Professores, Formadores Centrais, Especialistas, Grupo de elaboração 
da prescrição de Ensino Fundamental, criando, assim, a necessidade de  negociações 
entre essas instâncias e o grupo de elaboradores. Nota-se que os diretores-gestores não 
são nomeados como falantes nem direta nem indiretamente. A gravura a seguir ilustra 
essa rede discursiva: 

 

Figura 8. A Rede Discursiva formada na elaboração das Orientações Curriculares 
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Ainda de acordo com as análises apresentadas, podemos levantar outras 
considerações no intuito de melhor conhecer o processo de elaboração das Orientações 
Curriculares. O coletivo aparece com força em situações em que a elaboradora precisa 
justificar a utilização do termo ensinar, ou em situações em que precisa defender sua 
posição intervencionista, pois ela sabe que existem posições contrárias a essas. A 
imaturidade desse coletivo, devido a sua história recente, como discutido anteriormente 
nesta tese, é representada na entrevista da Prescritora quando ela diz que um documento 
muito técnico ‘pegaria as nossas professoras numa cultura ainda muito laissez-faire 
para rapidamente você substituir por uma cultura de parâmetros técnicos’. Esses 
segmentos mostram um conflito que, provavelmente, influenciou a elaboração do 
documento no tocante às escolhas relacionadas aos conteúdos, às práticas sugeridas e, 
possivelmente, à forma de apresentação do documento, pois foi para esse coletivo que o 
documento foi destinado. Espera-se que o destinatário tenha sido considerado na 
elaboração do documento, e, como visto, ele sempre exercerá influência na elaboração 
de um texto.  

Por sua vez, o métier de Educação Infantil, por se tratar de campo em 
desenvolvimento, segundo o texto da Prescritora, não poderia ser tratado como os 
outros níveis de ensino, ou seja, com expectativa de aprendizagem bem definida. Pelo 
contrário, para a educação infantil foi necessário negociar um nome mais flexível, que 
refletisse esse campo ainda em construção; Por esse motivo, acrescentou-se um S nas 
expectativas, dando uma ideia mais plural e menos fechada. 

Ainda, como apresentado, o trabalho de elaboração se concretizou por meio de 
prescrições, como todo trabalho, fazendo com que a elaboradora tivesse que gerenciar, 
selecionar, e, ainda, negociar com diferentes instâncias as prescrições do seu trabalho. 
Foi preciso, também, compreender profundamente o métier para que a elaboração do 
documento municipal se ajustasse às reais necessidades desse coletivo.  

Sintetizando, podemos responder nossa primeira pergunta de pesquisa, 
afirmando que o processo de elaboração do documento do Município de São Paulo, 
representado nas três entrevistas, nos mostra um trabalho marcado por prescrições e por 
conflitos de diferentes instâncias. Esses conflitos e essas prescrições exerceram, em 
maior ou menor grau, influência na elaboração final do documento. Essa discussão será 
ampliada ao compararmos o trabalho de formação e de utilização do documento 
representado nas outras entrevistas, no próximo capítulo. 
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6.2. O trabalho de difusão da prescrição do Município de São Paulo  

Nesta seção, ainda discutindo os resultados, buscamos resposta para nossa 
segunda pergunta de pesquisa sobre de que forma o processo de difusão do documento 
oficial do Município de São Paulo voltado para educação infantil Orientações 
Curriculares – Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas é representado 
nas entrevistas de uma Prescritora, de uma Formadora e de uma Professora.  Assim, 
como na seção anterior, apresentaremos a história desse processo de acordo com o 
relato das três protagonistas. 

Começando o relato sobre o processo de difusão do documento, discutiremos, 
inicialmente, o relato da Prescritora, como coordenadora do grupo de formação, em que 
as posições e as diretrizes desse processo são apresentadas.  

O processo de formação voltou-se inicialmente para os Coordenadores 
Pedagógicos. Portanto, de acordo com os relatos da Prescritora e da Formadora, a 
difusão do documento aconteceu por meio da formação do coordenador pedagógico. 
Cada EMEI e CEI inscrevia seu coordenador, inicialmente de forma voluntária, para 
participar desse processo de formação que começou em 2006, portanto, nem todas 
unidades escolares participaram do processo, considerando que a participação era 
facultativa. O pequeno excerto, a seguir, da entrevista da Prescritora mostra esse 
direcionamento:  

Então foi proposto um trabalho com o coordenador pedagógico \e nesse 
momento a gente trabalhou \no ano de 2006 \com os coordenadores 
pedagógicos (Entrevista com a Prescritora).  

Como visto anteriormente, o trabalho inicial da Prescritora, na Secretaria de 
Educação, foi o de responsável pela coordenação do grupo de formadores que fariam a 
formação dos coordenadores pedagógicos das escolas de Educação Infantil da Rede 
Municipal de São Paulo que, por sua vez, fariam a formação dos professores em suas 
escolas. Na coordenação do processo de formação, a Prescritora aponta uma posição 
bastante firme em relação à sua crença sobre o que significa formação, como mostra o 
segmento a seguir: 

Formação continuada é a maneira como eles [coordenadores pedagógicos] 
podem conduzir aquelas reuniões de planejamento que já estão propostas /e 
acho mais do que isso / Um coordenador pedagógico no cafezinho/ o professor 
comenta sobre a mãe de uma criança /o comentário que o coordenador 
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pedagógico fizer em cima do comentário do professor pode ajudar a uma 
reflexão /ou pode transformar aquilo em uma coisa banal/ muitos lugares/ são 
poucos os lugares que decodificam legal essa questão do que seria uma coisa/ 
onde o ensinar é dividido/ onde eu ensino /mas também uma criança ensina para 
outra/ o próprio objeto ensina para a criança/ a televisão ensina/ é são poucos os 
lugares que tiveram chance de crescer nessa direção (Entrevista com a 
Prescritora). 

Nesse segmento, vemos que a Prescritora tenta mostrar o papel de formador do 
coordenador pedagógico e, ainda, que sua atuação pode se realizar em qualquer 
momento do cotidiano escolar, não se limitando aos momentos de intervenção 
intencional como, por exemplo, às reuniões pedagógicas. Esse segmento é marcado pela 
configuração do discurso teórico, com exceção de dois pequenos segmentos de discurso 
interativo encaixados em que se vê a presença do eu que marca a implicação, como se 
constata nos seguintes trechos ‘acho mais do que isso’ e ‘onde eu ensino’. Esse tipo de 
discurso teórico, como visto, é pertencente ao mundo do expor (conjunto) autônomo, o 
que significa que a situação da ação de linguagem é coincidente com o tempo atual com 
verbos, geralmente, no presente, e os parâmetros (agente, referência espaço/tempo) da 
ação de linguagem não são explícitos, marcando o distanciamento do enunciador, sendo 
que esse tipo de discurso é mais comum em textos escritos. Assim, vemos nesse 
segmento, o reforço da argumentação por meio de um discurso mais canônico, que 
implicaria em uma posição mais estabilizada. Essas características linguísticas 
assinalam, provavelmente, a necessidade por parte da Prescritora de reforçar sua 
posição, possivelmente pelas controvérsias que marcam a Educação Infantil, como 
discutido neste trabalho no capítulo inicial e na seção anterior, assim como as críticas e 
interferências sofridas por qualquer processo de formação que busca algum tipo de 
transformação.  Dando continuidade, em outro segmento, a Prescritora comenta e 
avalia esse primeiro ano de trabalho de formação com os coordenadores pedagógicos.  

Foi um trabalho lento porque nós queríamos trabalhar em cima de 
instrumentais de observação \e eles [coordenadores] queriam textos \e a gente 
não queria texto ((risos)) \a gente adora texto \mas a gente estava achando que 
texto estava fugindo do que precisa \e o que precisa é olhar a prática \então 
vamos adiar texto \bom terminando este primeiro ano(...) (Entrevista com a 
Prescritora). 

Nesse segmento, o coordenador pedagógico participante da formação aparece 
solicitando estudo teórico, por meio de texto, e os formadores argumentam no sentido 
de observar a prática. A negociação pode ser constatada pelos seguintes índices, o 
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organizador ‘porque’ explicativo, o organizador concessivo ‘mas’ marcando a oposição, 
o advérbio ‘então’ conclusivo, o verbo ‘fugir’ e a negação que, juntos, constroem a 
argumentação da Prescritora: ‘a gente não queria texto, mas a gente estava achando que 
texto estava fugindo do que precisa, então vamos adiar texto’. Além desses marcadores, 
vemos a utilização recorrente do ‘a gente’ e a utilização de um ‘nós’ colocando em cena 
a voz da Prescritora, somada a sua voz do grupo de formadores em oposição ao ‘eles’ 
que, nesse excerto, se refere aos coordenadores.   

Assim, a negociação se dá, como relatado pela Prescritora, pelo adiamento dos 
textos, como queriam os coordenadores pedagógicos, para um retorno à observação das 
crianças, que, segundo os formadores, seria mais produtivo naquele momento. Nesse 
caso, constatamos pelos marcadores apresentados, portanto, a colocação em cena de um 
conflito, destacando que a solicitação dos coordenadores não foi atendida. Em 2007, o 
processo de formação teve continuidade, como se observa no segmento a seguir 
extraído, ainda, da entrevista da Prescritora:  

Bom\ terminando este primeiro ano eles [coordenadores pedagógicos] 
começaram assim (DD) \tá bom a gente vai começar a trabalhar \aí o segundo 
movimento foi \ mas a gente não domina as linguagens de música, teatro a gente 
é inibido com esse pedaço (Entrevista com a Prescritora). 

 O que vemos nesse segmento é a colocação em cena da voz do coordenador 
pedagógico por meio de discurso direto, agora solicitando uma formação mais 
específica, de acordo com as áreas de música, danças, artes e etc., muito comuns na 
prática educativa da Educação Infantil e sobre a qual incidem, basicamente, as 
orientações do documento foco de nosso estudo. Por esse motivo, a formação em 2007, 
ainda segundo a Prescritora, organizou-se em torno de dois momentos diferentes, o 
primeiro voltado para a reflexão e elaboração de um plano de formação, e o segundo 
voltado para as áreas específicas, como artes, música, desenho e etc., como solicitado. 
Nota-se que o primeiro momento, de elaboração de um plano de formação, tem como 
prescrição implícita a formação do coordenador para ser o formador dos professores. O 
segmento da entrevista da Prescritora, a seguir, detalha esses dois momentos: 

Foi organizado\no ano de 2007 \para que cada coordenador pedagógico 
participasse de duas coisas na sua coordenadoria \que ele participasse de 
trabalhos de reflexão sobre o seu trabalho e construísse um plano de formação 
\plano isso foi um absurdo porque ninguém pensava ainda em ter nenhuma 
reunião \((sorriso)) quanto mais um plano de vários meses com alguns objetivos 
\então foi um ano inteiro \paralelamente eles fizeram o que a gente chamou de 
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formação central em seis ou sete linguagens \a música \o teatro \a dança \ 
linguagem verbal \linguagem plástica \brincadeira \isso seis \e eles se 
organizaram e fizeram com especialistas esse trabalho \quando eu falo eles é um 
número bem grande \ adesão era voluntária \mas a gente conseguia ter um 
número assim (...) em torno de oitocentos [coordenadores participantes] 
(Entrevista com a Prescritora). 

Assim, temos, nesse momento uma solicitação, por parte dos coordenadores, que 
pôde ser atendida pelo grupo de formadores, diferente da solicitação de 2006 sobre o 
estudo teórico, em que o grupo de formadores conduziu uma formação voltada para a 
prática, como relatado anteriormente. Além disso, esse segmento faz, novamente, uma 
alusão ao contexto maior da Educação Infantil já colocado em cena pela Prescritora no 
segmento em que ela faz referência ao ‘laissez-faire’ que marca a prática na educação 
de crianças pequenas. No excerto anterior, vemos a utilização do adjetivo ‘absurdo’ 
para classificar a demanda dos formadores para que os coordenadores pedagógicos 
elaborassem um plano de formação. Esse adjetivo é reforçado pelo pronome ‘ninguém’, 
mostrando uma prática, possivelmente, inédita na Educação Infantil, segundo a 
Prescritora, de se elaborar um plano de formação em longo prazo.  

Em relação às OCs, nesse período, paralelamente ao processo de formação, já 
estava se desenvolvendo sua elaboração. No entanto, o documento ainda não era 
utilizado diretamente na formação dos coordenadores pedagógicos, como nos relata a 
Prescritora:  

Não dava para pôr o documento na formação/ era muito artificial trazer o 
documento para o centro porque nós ainda estávamos trabalhando os 
instrumentais (...)(Entrevista com a Prescritora). 

 Como se pode ver, esse segmento da entrevista é marcado pela utilização do 
‘nós’ que corresponde ao fato de a Prescritora somar à sua voz a voz dos formadores, 
assumindo, nesse caso, o papel de Formadora, como discutido na seção anterior deste 
capítulo. Esse mesmo tipo de ocorrência pode ser vista em outros segmentos da 
entrevista, como o excerto que se segue em que a Prescritora soma à sua voz a voz da 
Secretaria de Educação, ao falar sobre o projeto de formação para o ano de 2009. 

Prescritora: eu tive conversando sobre esse formato de trabalhar com os 
professores/ em princípio estão sendo propostos mais do que oito mil vagas para 
cursos de vinte e quatro horas ao longo do ano... 

Pesquisadora: e eles/oito mil são cursos diferentes? Temas diferentes?  
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Prescritora: são/ nós já estamos acertando isso/ estamos pensando em três 
grandes temas/ feito por especialistas em música/ teatro/ dança (...) grandes 
temas/ feito por especialistas em música/ teatro/ dança/ mas a gente está 
provocando a eles (...)(Entrevista com a Prescritora).  

Esse segmento mostra um novo direcionamento na proposta de formação para o 
ano de 2009, o de inserir os professores no processo de formação. Lembramos que a 
entrevista com a Prescritora foi realizada em 2008; trata-se, portanto, do esboço de uma 
ideia que seria colocada em prática no ano seguinte. Não tivemos acesso às informações 
que confirmassem, ou não, a realização dessa formação com os professores.  

Um fato relevante nos excertos apresentados anteriormente, refere-se à 
colocação em cena de uma recorrente oposição entre ‘nós’ (ou ‘a gente’) - os 
formadores, versus ‘eles’ - os coordenadores pedagógicos, como pode ser visto nesses 
pequenos excertos: ‘a gente está provocando a eles’; ‘eles fizeram o que a gente chamou 
de formação central’; ‘nós queríamos trabalhar em cima de instrumentais de 
observação, e eles queriam textos’. Esses segmentos poderiam ser vistos como a 
indicação de uma tensão constante entre os formadores e os coordenadores pedagógicos.  

Dando continuidade ao processo de difusão, e tendo visto a estrutura do processo 
de formação, de acordo com o relato da Prescritora, nos encaminhamos, agora, para os 
segmentos que revelam como a Formadora representa em sua entrevista seu 
entendimento sobre um processo de formação. Comecemos pela apresentação pessoal 
da Formadora, em que ela fala da sua experiência como Formadora em outro projeto de 
formação. Nota-se que esse segmento será marcado pelo ‘eu’ em que a enunciadora 
assume para si a responsabilidade enunciativa pelo que está sendo dito, como se pode 
ver a seguir:  

Eu acho que teve uma formação / pós-pedagogia que para mim marcou muito 
minha / inclusive o exercício profissional / que foi uma formação em serviço / 
que começou em 98 (...) Quando tive contato com essa formação eu era 
coordenadora pedagógica de uma creche conveniada / e ao longo da formação 
eu assumi o cargo de diretora / e ao final eu comecei a fazer formação de 
coordenadores de outras creches / né / por conta desse estudo (Entrevista com a 
Formadora). 

Nesse segmento a Formadora narra seu percurso na Educação Infantil e como 
começou a atuar como formadora. E, do mesmo modo que a Prescritora, a Formadora 
também assume posições em relação ao seu entendimento do que consiste um processo 
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de formação. Desse modo, o excerto a seguir nos apresenta a posição assumida pela 
Formadora no tocante à formação:   

Olha/ o mais difícil / na verdade/ eu penso que a formação faz sentido quando 
ela se aproxima/ então coisas simples assim/ eu demorei para aprender o nome 
das pessoas/ eu demorei para identificar algumas particularidades/ de tornar isso 
um apoio para minhas ações/ então/ por exemplo/ se eu tinha lá coordenadora 
que estava comigo desde o começo/ era muito mais fácil de eu  
falar (DI)/ olha qual sua contribuição/ o que você pensou sobre isso/  
Agora/ aquela unidade/ cada ano vem uma pessoa diferente/ pela própria 
mobilidade da rede/ eu tinha pouca referência de como aquela unidade.../ 
dialogar mesmo/ para que eu pudesse provocar/ então/ a oscilação das pessoas/ 
diretora que vinha um mês/ não vinha dois/ depois voltava/ então ficava um 
buraco/ porque ficava um buraco mesmo; ah/ eu não sei/ quando eu vim você 
estava falando disso/ agora já está falando daquilo/ (Entrevista com a 
Formadora).  

Nesse segmento, vemos configurada a sequência do tipo explicativa (constatação 
inicial, problematização, explicação, conclusão), que nesse caso não se apresenta 
canonicamente, mas marca o discurso da Formadora e revela a intenção da entrevistada 
de explicar seu ponto de vista. Além disso, a Formadora nos apresenta uma dificuldade 
vivenciada por ela no processo de formação. Para começar, a entrevistada emprega 
explicitamente o adjetivo ‘difícil’ para introduzir sua definição sobre o processo de 
formação, utiliza ‘oscilação’ para definir a participação de alguns coordenadores e 
diretores42, narrando, em seguida, a necessidade da proximidade para poder fazer 
intervenções, acompanhar e avaliar os avanços e conquistas dos participantes. E usa, por 
outro lado, o adjetivo ‘fácil’ em referência aos coordenadores assíduos que participavam 
frequentemente das formações. Vemos, portanto, um conflito enfrentado por ela no 
processo de formação dos coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de São Paulo. 
Em seguida, em outro segmento da entrevista a Formadora nos conta: 

Era um momento de aprendizagem/ porque assim/ tinha um re-significado para 
nós/ por que qual era a questão?/ Nós tínhamos formadores que já tinham 
experiência de dialogar com professores em rede e formadores que não/ que 
tinham experiências com crianças maiores ou da academia (Entrevista com a 
Formadora). 

Vemos, no segmento apresentado, a configuração de um conflito de outra 
ordem, relacionado à vivência das diferenças entre o grupo de formadores: ‘formadores 
                                                           
42 Os diretores foram, posteriormente, integrados ao processo de formação, segundo a Formadora, a partir de 2008.  
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que já tinham experiência de dialogar com professores em rede e formadores que não’, 
o que, provavelmente, colocava em xeque pontos de vistas nem sempre convergentes. 
Como vimos, esse segmento se configura, também, como relato interativo, apresentando 
implicação do enunciador em que os parâmetros (agente, dêitico espaço/tempo) da ação 
de linguagem são explícitos e disjuntos em relação ao momento da enunciação (verbos 
no passado). 

A sequência explicativa e o relato interativo revelam pelo menos dois fatos 
importantes. Primeiramente, a necessidade, por parte da Formadora, de explicar fatos 
que considera de difícil compreensão, levando-a utilizar, com base nos pré-construídos, 
como nos lembra Bronckart (2006c), a sequência explicativa. E, como visto na 
entrevista da Prescritora, a explicação detalhada não é direcionada exclusivamente para 
a entrevistadora; é provável que a Formadora considere necessário detalhar para os 
outros possíveis coenunciadores, pois a Formadora sabe que seu texto-entrevista será 
lido por diferentes destinatários.  Em segundo lugar, temos o relato interativo que 
evidencia a colocação em cena de um discurso implicado. Assim, a Formadora se 
coloca e se responsabiliza por seu discurso, e a utilização de formas verbais no passado, 
disjunto da situação de ação, marca o fato de a Formadora relembrar uma atividade 
realizada e já concluída, como era de se esperar, dado o objetivo da entrevista.  

 Ainda falando sobre o processo de formação, temos outro segmento da 
Formadora. Nota-se que esse segmento será marcado pela utilização do ‘a gente’ em 
que a Formadora soma à sua voz a voz do grupo de formadores; do pronome ‘nós’ em 
que a Formadora soma à sua voz a voz do coordenador pedagógico; e do ‘eu’ em que a 
Formadora assume a voz dos coordenadores pedagógicos, como mostra o segmento a 
seguir:   

Para as coordenadoras / quando a gente pensa formação a gente tem que pensar 
nas pessoas que nós temos e não apenas nos conteúdos de uma formação/ se eu 
tenho/ por exemplo/ num grupo pequeno de dezesseis/ dez professoras antigas e 
seis que acabaram de ingressar na rede/ elas têm uma relação com a cultura de 
trabalhar com aquelas crianças/ com a unidade e com a trajetória daquela 
unidade naquela localidade diferentes/ eu tenho que pensar ações diferentes para 
aproximar as informações/ enfim.../ essas minúcias a gente não tinha como 
((lidar)) (Entrevista com a Formadora). 

 No próximo segmento, veremos a colocação em cena do ‘eu’ em que a 
Formadora assume a voz dos coordenadores pedagógicos para colocar em cena uma 
crítica a uma posição, segundo ela, de uma constante busca pelo novo, um eterno 
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recomeçar. Ela exemplifica utilizando a expressão ‘kit de formação’ para definir essa 
‘cultura’, como ela também nomeia de desvalorização o que está posto, ou seja, a 
desconsideração aos avanços e conquistas passados, como veremos a seguir: 

(...) se eu vou para uma reunião/ eu preciso levar essas ferramentas/ não é só o 
meu caderno para eu anotar o que vai acontecer/ mas todos esses documentos 
que balizam o trabalho/ então é essa cultura de um kit de formação/ não é algo 
que já está institucionalizado/ a gente tem muito o modelo de que eu estou 
sempre produzindo coisa/ que eu tenho que planejar qual a próxima data/ qual é 
o próximo evento/ então essa cultura do rever/ do retomar/ do reescrever/ 
(Entrevista com a Formadora). 

Nesses dois segmentos temos três posições assumidas pela Formadora: 1) ela 
junta-se ao grupo de formadores, 2) junta-se aos coordenadores pedagógicos, e 3) 
assume a voz dos coordenadores pedagógicos. Assim, a Formadora - assume a voz ou 
fala por - mostra, primeiramente, que ela assume a responsabilidade pelo que está sendo 
dito; isso pode ser verificado nas ocorrências em que se utiliza o ‘eu’ que representa ela 
mesma, a enunciadora. Como na entrevista anterior, a Formadora também assume 
diferentes papéis como, por exemplo, papel de Formadora, de membro do grupo de 
formadores e de coordenadora (fala por). Assim, previsivelmente, podemos imaginar 
que o grupo de formadores e os coordenadores pedagógicos foram os maiores 
interlocutores da Formadora no processo de difusão do documento. 

Dando continuidade, em relação ao trabalho de formação, veremos, nos 
segmentos que se seguem, de que forma o trabalho foi estruturado. Comecemos pela 
responsabilidade atribuída ao formador: 

Pesquisadora: O que você tinha que fazer nesse trabalho? (...) 

Formadora: No caso / a formação da linguagem do brincar ela acontecia na 
cidade como um todo / então eu dividia / eu partilhava essa área com / se não 
estou enganada / com mais sete pessoas / então nós éramos oito formadores 
distribuídos pela cidade trabalhando essa linguagem / e paralelo tinham 
formadores das outras linguagens (Entrevista com a Formadora). 

Nesse segmento, vemos que cada formador responsabilizou-se por uma área 
específica; no caso da nossa entrevistada, ela trabalhou com a área denominada brincar. 
De acordo com seu relato, as outras áreas eram: teatro, dança, música e outras afins. 
Cada coordenador pedagógico inscrevia-se em uma linguagem, de acordo com a 
orientação do seu projeto pedagógico; portanto, se o projeto pedagógico voltava-se mais 
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para o desenvolvimento de atividades lúdicas, o coordenador se inscrevia na linguagem 
do brincar.  

Em relação à organização dos encontros, vemos que, inicialmente, o trabalho era 
realizado conjuntamente entre CEIs (creches) e EMEIs, mas que essa era uma 
organização de cada diretoria de ensino. Depois desse primeiro ano, passou-se a dividir 
os coordenadores de CEIs e EMEIs nos períodos, muito provavelmente devido às 
especificidades de cada tipo de unidade escolar, considerando, como dito anteriormente, 
que os CEIs atendem crianças de 0 a 3 anos e as EMEIs crianças de 4 e 5 anos. 

Nesse primeiro ano era misturado creches e EMEIs / localmente / ou seja / eu 
trabalhei em uma região que eles dividiram / um período EMEI e outro período 
CEI (Entrevista com a Formadora) 

Como relatado pela Formadora, havia um grupo de formadores para cada 
Linguagem no processo de formação dos coordenadores pedagógicos.  Para manter a 
unidade no trabalho, cada grupo, de acordo com sua linguagem, estabelecia uma pauta 
comum para cada encontro de formação. Na troca verbal entre pesquisadora e 
entrevistada, vemos o tipo de participação da Secretaria de Educação nesse processo: 

Pesquisadora: E quem definia a pauta? 

Formadora: Em 2007/ nós/ Formadoras/ a partir de 2008 nós começamos a 
receber um esqueleto de pauta/ então essa pré-pauta disparava conversas e nós 
fazíamos ajustes/ eu diria assim/ em 2007/ nós/ em 2008 meio a meio porque 
nós tínhamos essa pré-pauta/ em 2009 muito nós/ muito/ muito/ muito/ porque 
nós ficamos sem assessoria/ sem assessoria do grupo direto 

Pesquisadora: E quem preparava essa pauta então? A secretaria/ o grupo de 
DOT/ as elaboradoras? 

Formadora: Quem mandava era o DOT/ quem fazia a final... 

Pesquisadora: Vocês discutiam aquela pauta? Vocês recebiam essa pré-pauta 
quem planejava essa pré-pauta? 

Formadora: A assessoria junto com a secretaria da educação  

Pesquisadora: Era da secretaria/ então a secretaria tinha um papel fundamental 
nisso aí? 
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Formadora: Tinha/ e cada vez mais/ nesse último ano que eu participei/ 2009/ 
elas tinham uma interlocução direta/ e não só do ponto de vista que acontecesse/ 
do ponto de vista de fazer junto/ de fazer ajustes/ muito parceira no sentido de 
contribuir/ de questionar/ parceiro mesmo/ assim/ elas traziam contribuições das 
coisas que elas viveram enquanto estiveram nas unidades/ e o que elas ouviam 
transitando na cidade/ eram fundamentais as contribuições (Entrevista com a 
Formadora). 

 Como se vê, o processo de formação estruturava-se pela articulação entre: 
Secretaria de Educação por meio da Diretoria de Orientação Técnica (DOT), pelo grupo 
de elaboradores e pelos formadores. Linguisticamente, nesses segmentos temos a 
utilização do ‘eu’ – confirmando a responsabilização pelo enunciado por parte da 
Formadora, o ‘nós’ em que a Formadora soma à sua voz a voz dos outros formadores, e 
o ‘elas’ que coloca a Secretaria de Educação em cena. Destacamos também que a 
Formadora utiliza ‘interlocução direta’ e ‘parceira’ para definir o tipo de participação 
da Secretaria.  Além disso, alguns documentos serviram de subsídio para o processo de 
formação: 

Nós usávamos as prescrições da secretaria/ então tinha um livreto/ que é como 
se fosse uma coletânea de brincadeiras/ como se fosse um instrumental para 
repertoriar/ brincar (Entrevista com a Formadora). 

 Em relação aos documentos de apoio, confirmando as informações obtidas na 
entrevista da Prescritora, as Orientações Curriculares não foram utilizadas diretamente, 
dado que o documento estava em elaboração, mas os princípios norteadores desse 
documento pautavam a atuação dos formadores. Cabe destacar que esse documento 
sobre o brincar que a Formadora se refere foi citado nesta tese no capítulo em que 
apresentamos as prescrições que marcaram a história da Educação Infantil, sendo que 
esse documento aparece como um dos documentos que precederam as OCs.  

Ainda em relação à secretaria, temos outro segmento em que a Formadora 
idealiza uma posição futura da Secretaria de Educação e faz uma avaliação do processo 
de formação como uma oportunidade de se repensar as OCs, em um movimento de 
retorno, ou seja, a idealização da criação de uma prescrição ascendente, oriunda do 
coletivo de trabalho:  

Eu falava para elas que esse documento não é final/ mas que é um apoio que 
está nesse constante processo de reconstrução/ então/ por exemplo/ se elas estão 
lá estudando a parte do brincar e tem algo que elas não concordem/ ou que elas 
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já superaram/ elas poderiam ir pondo postites43 com  perguntas/ com 
acréscimos/ com indicações para contribuir com o documento (...)(Entrevista 
com a Formadora). 

 Na mesma direção, temos a Prescritora falando sobre a possibilidade de 
transformação do documento, a partir da sua utilização e das recomendações oriundas 
dos professores: 

 
Pesquisadora: Essa era a minha última pergunta ... o futuro do...  

 

Prescritora: é está existindo um movimento de continuidade/ que não falo nem 
pela minha pessoa/mas a gente/ que muitas vezes vê tudo que começa e para/ e 
começa e para/ então tá existindo isso/e aí nós vamos ( )/ e agora em 2009 o 
documento vai ficar bem mais central/  

 
Pesquisadora: vai sair nova versão? É isso?  

Prescritora: não/ é o mesmo/existe a possibilidade/que eu gosto/que é dele ser 
enriquecido ao longo dos próximos um/ dois anos/ e em uma certa hora ele será 
um novo/ mas ele ainda não está em substituição/ o estudo dele mesmo/ o apoio 
dele nas práticas/ é o instrumento do coordenador para ele fazer uma cadeia 
formativa (Entrevista com a Prescritora). 

 Nesse segmento, vemos que a Prescritora levanta a possibilidade de o 
documento ir se modificando ao longo dos próximos anos, pela sua utilização, para se 
transformar em um novo documento. Ela utiliza o pronome pessoal ‘eu’, 
responsabilizando-se pelo enunciado; além disso, a Prescritora afirma que é uma 
‘possibilidade que eu gosto’ marcando, com o verbo ‘gostar’, a sua posição; e o 
adjetivo ‘enriquecido’ mostra como ela entende que seriam as contribuições ao 
documento, ou seja, a sua avaliação sobre esse movimento de revisão das OCs. Além 
disso, ela coloca o documento como ‘instrumento’ do coordenador pedagógico para a 
formação dos professores.  

 Retornando ao relato da Formadora, em continuidade ao diálogo anterior, vemos 
que ela coloca em cena, agora, a voz da Secretaria de Educação, como se segue: 

                                                           
43 Post it é um pequeno papel (de diversas medidas) com um adesivo de fácil remoção em seu verso, de forma que 
seja facilmente pregado, retirado e recolocado por algumas vezes, sem deixar marcas ou resíduos. É usado para fazer 
anotações. (Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/Post-it> Acesso em 20/Fev/2012). 
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Pesquisadora: Acho interessante isso/ anotar os postites ao documento/ você 
acha que em algum momento isso voltaria aos elaboradores para modificar esse 
documento? 

Formadora: Quando esse documento foi produzido/ esse foi um dizer/ ele teve 
uma versão preliminar/ teve uma versão acabada/ e a ideia era que ele pudesse 
ser modificado ao longo do tempo/ então/ eu acredito que deveria ter essa 
função/ agora/ nós temos um problema estrutural que é/ muda uma gestão/ aí 
muda-se toda a expectativa de orientação técnica e perdem-se processos/ isso é 
uma condição real/ que acaba impedindo que isso / Agora eu sou muito 
otimista na educação/ eu espero que aconteça que a equipe que faça isso/ fale 
(DD)/  a gente já pensou sobre isso/ porque se a gente não fizer uso do registro e 
não contar essa história/ dessa aprendizagem/ disso tudo/ existe um eterno 
recomeçar/ e como na secretaria nós temos um movimento de circulação/ são 
poucas as unidades que as pessoas  ficam por um tempo/ se perde mesmo/ então 
essa sensação de estar sempre recomeçando/ ela fica muito forte (Entrevista 
com a Formadora). 

Nesse exemplo, temos a voz da Secretaria colocada em cena por meio do 
discurso relatado e introduzida pelo verbo ‘falar’. No entanto, nota-se que, nesse caso, 
não é a Secretaria atual e sim uma Secretaria ou uma equipe pedagógica hipotética que 
assumiria o governo posteriormente. A voz desse grupo futuro é configurada para 
mostrar uma posição a ser adotada, segundo o ponto de vista da Formadora. Esse novo 
grupo, independente da orientação partidária, partiria do que já foi feito, considerando 
as etapas já conquistadas pela rede, a ‘história’ como nos diz a Formadora, para não 
partir novamente do zero, em um eterno recomeçar. Essa posição da Formadora é 
reforçada pela utilização do verbo ‘impedir’ e pela expressão ‘perdem-se processos’ que 
deixam claro em que consiste essa prática. Uma crítica nessa mesma direção, também 
colocada pela Formadora, pode ser vista no segmento em que ela falou sobre o ‘kit de 
formação’.  

Ainda sobre o mesmo tema, retornando ao segmento anterior da Prescritora 
sobre a transformação do documento, vemos a seguinte afirmação: ‘está existindo um 
movimento de continuidade, que não falo nem pela minha pessoa, mas a gente, que 
muitas vezes vê tudo que começa e para, e começa e para’. A Prescritora também 
aponta essa dificuldade; vemos a utilização do substantivo ‘continuidade’ contrapondo-
se à afirmação da falta de continuidade, ou seja, processos começam e não vão até o 
fim, apresentando a mesma dificuldade apontada pela Formadora. Esses segmentos 
mostram uma problemática real vivenciada no Brasil, e possivelmente em outros países, 
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em que os interesses políticos prevalecem e se refletem nas políticas públicas, pois os 
partidos políticos não convergentes buscam orientações contrárias às assumidas pelos 
governos anteriores com o intuito de deixar sempre sua própria marca, desvalorizando e 
desconstruindo o que já estava em andamento. Temos, assim, a colocação em cena de 
um conflito que pode exercer grande influência sobre os processos de formação, ou 
mesmo sobre as políticas públicas em geral e, especificamente, neste caso, a política 
pública educacional. 

Dando continuidade, veremos dois segmentos da Formadora que retratam dois 
momentos da formação. O primeiro mostra a negociação entre os formadores sobre 
questões relacionadas à organização do trabalho de formação; o segundo, ilustra um 
momento da formação: 

Nós tínhamos uma colega Formadora que a área dela era de teatro/ e muita 
experiência com criança/ então/ ela defendia muito a brincadeira de faz de 
conta/ em que a criança pudesse inventar modos novos/ e que isso precisava 
muito tempo/ e vou falar (DI) de mim/ eu tinha uma defesa que precisava de 
tempo sim/ mas que esse tempo deveria ser analisado do ponto de vista da 
duração de todos os outros tempos/ então nós tínhamos muitas brigas sobre o 
brincar do que era o espaço funcional e o que era o espaço geral (Entrevista com 
a Formadora). 

(...) então eu falava (DD) para elas assim/ quantas vezes o projeto pedagógico 
vai para a mão dos professores? É só no momento que tem que entregar para a 
Secretaria ou ele está lá todas às vezes? A gente quer uma criança autônoma/ 
para entregar para a Secretaria é fácil/ mas como isso se traduz nas minhas 
ações? Está previsto isso no meu plano de formação para eu discutir isso com 
meus professores? Está prevista uma discussão para ver como os professores 
pensam?/ O que é essa criança autônoma com dois anos na área externa? O que 
é uma criança autônoma aos quatro numa sala com mesa e cadeira? (Entrevista 
com a Formadora). 

Nesses segmentos, é configurada a voz da Formadora, ou seja, ela reproduz sua 
própria voz. No primeiro caso, ao relatar uma situação vivida com o grupo de 
formadores, a Formadora apresenta seu ponto de vista enfatizado pela instauração de 
um discurso indireto. No segundo exemplo, diferentemente do primeiro, a Formadora 
reproduz uma fala recorrente utilizada por ela no processo de formação dos 
coordenadores pedagógicos para mostrar de que forma esses encontros eram 
conduzidos.  
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Em ambos, vemos a colocação em cena de conflitos de ordem diferente, sendo 
que no primeiro caso vemos o conflito estabelecido entre os formadores em busca de 
uma unidade para o trabalho em desenvolvimento. Esse conflito é marcado pelo verbo 
‘defender’ que aparece novamente nominalizado em ‘defesa’, mostrando o embate de 
ideias daquele momento; o organizador concessivo ‘mas’ introduz a posição que a 
Formadora assume nesse caso; e a afirmação ‘tínhamos muitas brigas’ que sinaliza essas 
disputas. Esses índices, principalmente, nos mostram a colocação em cena de uma 
negociação entre o grupo de formadores. Nota-se, nesse ponto, um conflito vivenciado 
por esse grupo, diferentemente do relato da Prescritora que não apresenta conflito entre 
os elaboradores. 

No segundo segmento, temos o conflito da Formadora com os coordenadores 
pedagógicos em que é tematizada a finalidade do Projeto Pedagógico. Vemos um jogo 
entre as vozes que ela vai assumindo nesse segmento, sendo que, primeiramente, ela 
coloca em cena a própria voz marcada por uma série de questionamentos. Em seguida, 
ela utiliza um ‘a gente’, unindo sua voz à voz dos coordenadores pedagógicos e, 
finalmente, um ‘eu’ em que a Formadora  assume a voz dos coordenadores  
pedagógicos. Vemos, ainda, o ‘mas’ que coloca em cena uma provocação aos 
coordenadores: como traduzir o que se escreve no projeto pedagógico para a prática real 
com as crianças? Destacamos que, novamente, o tema relacionado à autonomia da 
criança é trazido como exemplo, como a Prescritora, no caso da discussão com os 
representantes dos professores na apresentação da segunda versão do documento. 
Podemos imaginar que esse tema tenha sido recorrente no processo de formação. 

 A seguir, a Formadora fala sobre o desdobramento do processo de formação, e 
as diretrizes adotadas ao longo de 2008. 

Em 2008 passou-se a pensar do ponto de vista da gestão da formação / As 
formações que aconteciam com coordenadores eram para pensar o plano de 
formação/ como é que eles articulavam esses saberes das áreas/ no cotidiano/ 
assim/ que ações eles colocam em prática/ pra estudar/ para acompanhar pra 
analisar tudo isso que tinha acontecido/ a elaboração de um plano de formação 
(Entrevista com a Formadora). 

 Nesse segmento, vemos que a formação dos coordenadores pedagógicos tem 
como objetivo conciliar teoria e prática, tendo como pano de fundo dessas discussões o 
plano de formação, também citado anteriormente pela Prescritora. O pronome ‘eles’ 
aparece para mostrar a interlocução da Formadora com os coordenadores pedagógicos. 
Em seguida, temos um segmento em que a Formadora avalia o processo de difusão, 
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relatando de que forma a realidade das escolas dificulta a transposição da teoria para a 
prática. Linguisticamente, esse segmento caracteriza-se pela figura do tipo Ação Evento 
Passado, como se segue: 

(...) a rotina institucional/ somada à rotina dos adultos/ ela/ de certa forma 
mudava essa perspectiva idealizada da brincadeira/ o que não tornava 
impossível a gente não pensar em um tempo bacana para essa brincadeira/ mas 
esses ajustes é que provocavam muitas reflexões./ Como ajustar às condições 
reais?/ E do ponto de vista teórico também/ porque/ por exemplo/ a concepção 
da liberdade/ a liberdade... é/ nós tínhamos um grupo/ o entendimento da 
liberdade na brincadeira com os adultos/ a liberdade na brincadeira sem os 
adultos/ e nós tínhamos orientação na brincadeira mediada que apresentava ora 
a ajuda/ ora sem a ajuda/ então isso dava muita conversa (Entrevista com a 
Formadora). 

 Nessa parte do relato da Formadora, podemos destacar alguns aspectos. Para 
começar, vemos o emprego da negação em dois momentos utilizados como reforço aos 
argumentos apresentados, além do adjetivo ‘impossível’, marcando a dificuldade de se 
atingir a interlocução esperada entre o saberes teóricos e a realidade das escolas. Esse 
segmento traz uma questão central que coloca em cheque exatamente o ponto a ser 
desenvolvido com os coordenadores: ‘Como ajustar às condições reais?’, sendo esse, 
provavelmente, o dilema maior vivenciado por todo formador. O segundo ponto desse 
segmento a ser destacado refere-se ao embate de posições colocadas em cena, nesse 
caso, exemplificado pela articulação entre a brincadeira e a intervenção do adulto, em 
que se vê a conclusão da Formadora ‘então isso dava muita conversa’, que mostra os 
debates vivenciados no processo de formação.  

 Em outro segmento, marcado pelas Figuras de Ação Ocorrência e Canônica, 
vemos outro tipo de dificuldade enfrentada pelas coordenadoras no seu cotidiano de 
trabalho nas escolas de Educação Infantil: 

(Ação Ocorrência) Algumas coordenadoras/ eu sentia a dor delas./ Porque 
assim/ 600 crianças/ então você tem 50 professores/ em turnos muito curtos/ 
como tem condição de acompanhar? Eu acredito que só vai mudar essas 
condições/ a hora que profissionalmente elas também tiverem condições 
diferenciadas/ (Ação Canônica) não é possível uma escola que tem 16 
professores ter uma coordenadora pedagógica/ e uma que tem 50 professores 
também ter só uma./ Porque a coordenadora/ até para ela poder acompanhar/ ela 
tem outras dimensões de trabalho/ ela tem reunião com as famílias/ ela tem 
momentos de ler as produções/ de planejar (...) (Entrevista com a Formadora). 
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 Neste segmento, um aspecto do trabalho real é trazido à tona e refere-se às 
diferenças estruturais das escolas de Educação Infantil da cidade de São Paulo em que 
se veem escolas com 500 crianças, como é o caso dos CEIs e EMEIs pertencentes aos 
CEUs44, principalmente, e outras escolas com 50 crianças e 15 professores, sendo que a 
estrutura administrativa é a mesma para a escola, ou dito de outro modo, independente 
de qualquer fator um único coordenador será o responsável pela gestão pedagógica da 
sua unidade. Temos, portanto, neste caso, a colocação em cena de um conflito 
relacionado à difícil articulação entre três aspectos: teoria, prática e realidade das 
escolas.  

 Em outra parte da entrevista, a Formadora questiona, novamente, colocando em 
cena a Figura de Ação Evento Passado, de que forma as ideologias político-partidárias 
contribuíram ou dificultaram o processo de difusão do documento, como veremos no 
excerto que se segue: 

(...) uma coisa que me chamava muito a atenção também é que tem a ver com as 
questões políticas/ então/ os locais em que as pessoas tinham menos aceitação 
do documento/ na Capela a adesão era menor/ e onde eles tinham mais 
identificação com o documento.../ tem a ver com a questão político-partidária/ 
a Capela é um polo de esquerda/ então elas criticavam demais/ assim/ elas não 
tinham muito desejo de estar lá porque elas não comungavam com aquelas 
orientações (Entrevista com a Formadora). 

Notamos nesse segmento que a Formadora apresenta as seguintes posições: 
‘menos aceitação’ em oposição à ‘mais identificação’ em relação ao documento. Assim, 
vemos de que forma a influência das ideologias partidárias repercutiram na adesão ao 
processo de formação, com coordenadores com maior ou menor envolvimento. Temos, 
portanto, nesse ponto, outro conflito colocado em cena pela Formadora.  

Em outro segmento, vemos configurada na entrevista da Formadora a voz de 
uma coordenadora pedagógica participante do processo de formação: 

 (...) eu vou te falar (DD) uma fala que era recorrente/ mas que não era da 
Capela/ de uma coordenadora de Santo Amaro/ ela não faltava/ mas ela ia para 

                                                           
44 Centro Educacional Unificado (CEU) é um complexo educacional, esportivo e cultural caracterizado como espaço 
público múltiplo. São Paulo conta hoje com 45 CEUs. Os CEUs possuem: 01 Centro de Educação Infantil (CEI) 
para crianças de zero a três anos, 01 Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) para alunos de quatro e cinco 
anos e 01 Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), que também oferece Ensino de Jovens e Adultos 
(EJA). Disponível em <http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Anonimo/CEU/ 
napresentacao.aspx?MenuID=159&MenuIDAberto=135>.  Acesso em 20/Mar/2012.  
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criar desconforto mesmo/ vou falar um pouco dela até para contextualizar a 
fala/ ela já é Mestre em Educação/ estudou na Unicamp com a professora Ana 
Lucia Duarte Faria/ toda proposta Reggio Emilia/ e ela achava a proposta 
conteudista/  

então não dá/ se não dá para garantir que as crianças façam as suas explorações/ 
e contem suas descobertas/ (...) mas esse documento não é viável/ esse 
documento não dá condições da gente proporcionar uma outra relação com as 
crianças/  

então/ eu [Formadora] me lembro uma vez que ela se referiu a um texto/ o título 
de um texto “o Homem da orelha verde” / que fala da escuta sensível/ (...)  

e ela se referiu a isso/ a gente não consegue ter orelhas verdes com esse 
documento/ é o contrário/ a gente tem que ensinar coisas para as crianças 
(Entrevista com a Formadora). 

 Nesse segmento, vemos o exemplo individual de um coordenador pedagógico 
causando ‘desconforto’, como afirma a Formadora, com posição teórica divergente das 
discussões propostas no processo de difusão do documento. Assim, essa coordenadora 
pedagógica se colocava contra o documento; o que fazia a Formadora se ver 
confrontada e, possivelmente, obrigada a defender o documento para coordenadores 
com visão opostas ao alinhamento proposto pelos elaboradores do documento e pela 
Secretaria de Educação. A voz da coordenadora traz a avaliação do documento proposto 
pela Secretaria quando ela afirma ‘esse documento não é viável’. Nesse excerto, vemos 
um embate ideológico, não só político-partidário, mas de orientação teórica, o que 
mostra outro conflito configurado na entrevista da Formadora.  

 Além disso, nesses quatro últimos excertos, vimos o texto da Formadora se 
configurar pela interlocução entre as seguintes figuras de ação: evento passado, 
ocorrência e canônica. Esses episódios nos mostram um texto marcado, primeiramente, 
pela referência passada ao processo de formação encerrado, como é de se esperar, 
considerando que o foco da entrevista era obter informações sobre esse processo. Em 
seguida, temos a colocação em cena de fatos contextualizados, com a configuração dos 
antecedentes de um agir, reforçando ainda mais o relato do processo. E os excertos de 
ação canônica nos mostram a colocação em cena de um discurso teórico, que algumas 
vezes pode ser considerado como ‘voz da autoridade’ que reforça o próprio discurso da 
Formadora. 

 Podemos destacar, ainda, outro aspecto, como se segue. No decorrer da 
entrevista, vemos que a Formadora vai colocando em cena alguns protagonistas com os 
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quais ela interagiu. Destacamos os coordenadores pedagógicos, a Secretaria e o próprio 
grupo de elaboradores. Desse modo, vemos que a entrevista da Formadora representa o 
processo de formação em uma interlocução constante entre esses protagonistas. Cabe 
ressaltar que os professores não são colocados em cena no relato da Formadora.  

 Por outro lado, na entrevista da Professora também não há nenhuma referência 
direta ao processo de formação da coordenadora para a utilização do documento. 
Vemos somente algumas referências ao processo de formação dos próprios professores, 
como mostra o segmento a seguir em que a Professora coloca em cena a voz da 
coordenadora pedagógica por meio do discurso direto: 

Eu acho que é uma profissão que você está em constante formação/ você tem 
seu horário de estudo aqui/ isso eu acho uma vantagem muito boa./ A gente 
troca ideia/  

tem dia que a coordenadora vem aqui e fala (DD)/ vamos estudar tal assunto/  

ou/ gente pelo amor de Deus/ eu preciso falar (DD) hoje com vocês sobre tal 
assunto/  

então/ você tem essa disponibilidade/ Na sala de aula você está ali/ é o seu foco/ 
mas você tem um certo apoio. A gente ainda sente falta de alguns apoios. 
(Entrevista com a Professora). 

Sintetizando, pudemos verificar que o processo de difusão do documento do 
Município de São Paulo se estruturou de acordo com as linguagens45: brincar, teatro e 
dança. Cada coordenador se inscrevia em uma dessas linguagens de acordo com o 
projeto pedagógico da sua escola. Essa formação buscava, além do conhecimento 
específico daquela linguagem, a preparação do coordenador pedagógico para atuar 
como formador dos professores, ou multiplicador, como muitas vezes é denominado. 
Isso é evidenciado pela orientação da formação que promovia a elaboração de um plano 
de formação, como relatado no início desta seção. Outro aspecto desse processo refere-
se aos seguintes conflitos representados na entrevista da Formadora, como se segue:  

1. Formadora e Secretaria de Educação: prescrições e conselheiro para orientar 
o trabalho 

2. Formadora e Grupo de Elaboradores: diferentes pontos de vista entre os 
formadores  

                                                           
45 Na Educação Infantil tem se utilizado linguagens para nomear as matérias ou disciplinas. O documento da 
Prefeitura de São Paulo utiliza, além de linguagens, a terminologia Campos de Experiências para designar essas 
disciplinas, que para esse segmento são, principalmente: brincar, dança, música, teatro, movimento, linguagem oral, 
natureza, artes, jogos e conhecimento matemático e outros derivados desses.  
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3. Formadora e realidade das escolas: dificuldade de articular teoria, prática e 
realidade das escolas 

4. Formadora e a influência política: repercutindo no maior ou menor 
engajamento no processo de formação 

5. Formadora e coordenadores pedagógicos: diferentes formas de aderir ao 
processo de formação 

6. Formadora/Prescritora e políticas públicas: a falta de continuidade nos 
processos  

Em suma, caminhando para uma resposta à nossa segunda pergunta de pesquisa, 
podemos dizer que o processo de difusão, representado na entrevista da Formadora, nos 
mostra um processo marcado por conflitos com o grupo de elaboradores e com os 
coordenadores pedagógicos. Entretanto, diferentemente do processo de elaboração, os 
conflitos apresentados pela Formadora são de outra ordem e referem-se, principalmente, 
às formas de adesão por parte dos coordenadores com maior ou menor envolvimento no 
processo de formação e por fatores externos como a influência político-partidária e as 
dificuldades relacionadas aos contextos reais de trabalho. Assim, encerramos esta seção 
e nos encaminhamos, a seguir, para as discussões relacionadas ao processo de utilização 
das OCs.  

 

6.3. O Processo de utilização da prescrição do Município de São Paulo 

  Nesta seção, como nas duas anteriores, dando continuidade às discussões dos 
resultados, buscaremos resposta para nossa terceira pergunta de pesquisa que questiona 
de que forma o processo de utilização do documento oficial do Município de São Paulo 
voltado para educação infantil Orientações Curriculares – Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas é representado nas entrevistas de uma 
Prescritora, de uma Formadora e de uma Professora. 

 Iniciando o debate, apresentamos um segmento extraído da entrevista da 
Prescritora falando sobre o desafio de elaborar um documento que pudesse subsidiar a 
ação dos professores. Nesse segmento, configura-se a inserção de um discurso direto em 
que a própria voz da Prescritora aparece prescrevendo aos professores o que eles devem 
fazer frente ao documento: 
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Geralmente se coloca um manual do adulto/ você tem que fazer algo/ a refeição 
da criança tem que ser assim/ a limpeza da criança tem que ser assado/ eu faço o 
referencial do adulto/então o desafio foi sem fazer esse referencial/ e eu acho 
que falha / precisa desse referencial em um outro documento/  

Eu tenho que dizer (DD) gente se vocês fizerem bem essas coisas a criança vai 
aprender a cuidar de si/ e cuidar de si inclusive nos seus aspectos higiênicos né/ 
se você souber fazer direito a gente espera que ela aprenda/  

Então são temas assim que na pedagogia arrepia o povo/ arrepia da gente 
discutir fraldas/ né mas então eu gostaria de ter tido mais tempo para 
aprofundar/ não só essa questão das linguagens (Entrevista com a Formadora).  

Nesse segmento, a Prescritora fala sobre a elaboração do documento, apontado 
que não foi possível descrever no documento orientações para os professores, a própria 
voz, inserida por meio de discurso relatado introduzido pelo verbo ‘dizer’, reforça essa 
expectativa de dizer aos professores como agir para que a criança atinja determinada 
capacidade. Esse modelo de prescrição citada pela entrevistada se refere ao clássico 
modelo de prescrição, como discutido por Machado e Bronckart (2005), em que A 
(prescritor) diz para B (professor) o que fazer com C (criança). A Prescritora avalia 
como esse tipo de prescrição é recebida pelo coletivo ao afirmar que ‘arrepia o povo’. 
Mesmo ciente dessa posição, a Prescritora defende esse tipo de ‘manual’, como ela 
mesma nomeia; a questão da higiene da criança é utilizada como exemplo.  

Dirigindo nosso debate para a entrevista da Professora e seu ponto de vista sobre 
o processo de utilização das OCs, começamos pela apresentação da Professora: 

Meu nome é Maria46/ eu estou na Educação Infantil faz sete anos/ eu vim de 
uma escola particular em que era coordenadora de berçários/ então/ eu 
trabalhava com bebês/ e foi assim/ uma faixa etária que eu me identifiquei 
bastante/ e com o concurso/ eu optei por EMEI porque achava que era uma 
faixa etária que eu me adaptei bastante. /Eu trabalhava em empresa particular/ e 
realmente foi a faixa que eu me identifiquei mais./ Eu tinha feito o antigo 
magistério/ eu me formei em 85/ tinha feito um ano de Pedagogia lá na PUC/ e 
aí acabei desistindo por motivos financeiros/ fui trabalhar em empresa particular 
como secretária/ e aí/ quando a minha filha nasceu eu resolvi voltar a estudar e a 
trabalhar com Educação que sempre foi meu foco principal. / Realmente eu 
tinha parado Pedagogia por motivos financeiros./ E daí deu tudo certo./ Passei 
no concurso/ voltei a estudar/ e aí/ quando eu entrei na prefeitura eu já entrei 
como titular (Entrevista com a Professora). 

                                                           
46 Nome fictício. 
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Nesse segmento, vimos a recorrente utilização do ‘eu’, marcando a sua 
apresentação pessoal e, também, a responsabilização enunciativa. Nesse pequeno 
excerto, não poderíamos deixar de citar, a dificuldade financeira para concluir a 
graduação, hoje exigência para ingresso em qualquer Escola Infantil da rede pública ou 
privada; normalmente o salário de um professor não cobre suas despesas aliadas à 
mensalidade de um curso superior. 

Dando continuidade, cabe destacar que a entrevista da Professora é marcada pela 
riqueza de exemplos do cotidiano escolar, que ilustram de que forma se desenvolve seu 
trabalho. Assim, a Professora apresenta, por meio da sequência dialogal, seu trabalho: 

Professora: A minha turma é uma turminha que está completando cinco em 
2010. 

Pesquisadora: E eles estão em qual estágio? 

Professora: Segundo estágio/ aqui se chama segundo estágio/ então/ eles são 
nascidos em 2005/ de janeiro a dezembro./ A turma tem geralmente 35 crianças/ 
eu não estou com essa frequência total/ tenho crianças com catapora/ crianças 
doentes que se afastaram/ porque como o nosso turno é o primeiro da manhã/ 
eles entram às sete da manhã/ e muita criança não se adapta com esse horário./ 
Acaba acordando cinco e meia/ seis horas da manhã/ então/ é um turno que 
acaba um pouco mais... 

Pesquisadora: Esvaziado? 

Professora: É/ esvaziado ... (Entrevista com a Professora). 

Nesse segmento, o trabalho real em uma EMEI é apresentado: um professor 
trabalha sozinho, praticamente todo o tempo, com crianças de cinco anos. Além disso, o 
horário muito cedo para crianças pequenas acaba não sendo uma boa alternativa e as 
crianças não se ‘adaptam’, como nos diz a Professora, e acabam saindo da escola. 
Especificando as explicações sobre a sua rotina, a Professora nos mostra algumas 
características do seu trabalho, nos segmentos que se seguem: 

Professora: São 35 crianças para um professor. / Aqui nessa escola/ Então eu 
acho assim/ são crianças pequenas/ que precisam dessa atenção da gente o 
tempo inteiro/ e você sozinha/ tem hora que você tem que optar por aquilo que é 
mais urgente./ (Entrevista com a Professora) 

Então// se eu tenho uma atividade que é bem dirigida/ eu tenho que ter 
estratégias para isso/ bem diversificado./ Eu trabalho com cantinhos/ enquanto 
uma turma fica brincando/ outra turma está lendo livrinho/ outra turma está 
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brincando com massinha/ opção deles/ e outra turma está na mesinha comigo 
fazendo uma atividade mais dirigida (Entrevista com a Professora). 

Aqui nessa escola/ tem duas professoras que ficam no módulo./ E o que é esse 
módulo? Se um professor está doente e falta/ ela substitui (Entrevista com a 
Professora). 

Nos três exemplos anteriores, temos a colocação em cena do discurso interativo. 
Como discutido no capítulo teórico, nesse tipo de discurso a situação de ação de 
linguagem é coincidente com o tempo atual, e os parâmetros – referência, espaço, tempo 
– são explícitos. Além disso, o texto é marcado pela implicação dos agentes da 
interação. Essas características marcam, essencialmente, um discurso em que o 
enunciador se coloca, na maior parte do tempo, implicado marcando sua 
responsabilização enunciativa. Assim, temos um discurso que relata uma situação atual, 
neste caso, relacionado às vivências da Professora no universo escolar. Ela aponta, 
ainda, as dificuldades de realizar sozinha o trabalho com crianças pequenas, com menos 
autonomia. Para superar essa dificuldade, a Professora adota algumas estratégias, como 
dividir as crianças em atividades diferentes, para conseguir apoiar as crianças nas 
atividades mais direcionadas.  

Do mesmo modo que nas outras duas entrevistas, temos segmentos em que a 
Professora deixa explícita sua crença sobre o trabalho que realiza, como se pode 
constatar no segmento a seguir, marcado pelo ‘você’, que se refere a um professor 
genérico, posicionando frente a uma das grandes polêmicas da educação infantil, a 
oposição entre educar-cuidar: 

Eu acho que a principal coisa pra Educação Infantil/ você não pode deixar de 
educar e cuidar/ porque você não vai entrar em sala de aula e colocar liçãozinha 
na lousa/ todo mundo copiando/ todo mundo junto/ é uma coisa bastante 
individual/ vai ajudando a criança a criar autonomia/ aos pouquinhos você vai 
fazendo esse trabalho/ da autonomia/ e aí você vai brincar junto (...) (Entrevista 
com a Professora).  

Nesse segmento, a professora marca a sua posição pela utilização da negação e 
da modalização deôntica: ‘você não pode’ ou ‘você não vai’ em oposição à afirmação 
‘você vai’ em que a Professora mostra como o trabalho com a criança pode evoluir. 
Nota-se, novamente, a tematização da autonomia da criança como exemplo. Em outra 
parte da entrevista, a Professora retoma o mesmo tema, colocando em cena, por meio de 
discurso direto, a sua própria voz, reforçando a controvérsia que esse debate suscita: 
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Então/ acho que essa profissão/; você tem uma profissão/ você é professora/ e 
você é cuidadora/ às vezes eu gostaria de ser mais do que isso./ Eu tenho uma 
aluna na minha classe que ela tem uma coriza há dois anos./  

Outro dia falei (DD) para a coordenadora/ será que eu vou ser exonerada se eu 
pegar essa criança e lavar o narizinho dela todo dia/ como o pediatra  falou para 
eu fazer com meu filho?/ Lavar com soro e lavar esse narizinho// Então são 
coisas que a gente esbarra nessa questão e não pode resolver (Entrevista com a 
Professora). 

Nesse excerto, vemos a Professora afirmar ‘você tem uma profissão’, para em 
seguida acrescentar ‘você é professora e você é cuidadora’, como um pressuposto, essa 
afirmação é, então, seguida por um desejo ‘gostaria de ser mais do que isso’. Essas 
palavras da Professora encerram o debate que, ainda, cerca a educação de crianças: qual 
o papel do Professor de Educação Infantil? O discurso direto que se segue, introduzido 
pelo verbo ‘falar’ traz um exemplo concreto do cotidiano em que o professor precisa 
atuar muito além do educar. A realidade do trabalho com crianças também é um tema 
recorrente no discurso da Professora. Assim, temos segmentos como o que se segue em 
que são colocados em cena, por meio de discurso direto, duas vozes: a do professor 
genérico, marcado pelo a gente e a voz da própria Professora, representando o desgaste 
físico do trabalho com crianças pequenas: 

A gente fala (DD) que quatro horas não são à toa/ porque é um trabalho 
desgastante/ (...) 

Tem dia que a gente fala/(DD) vou ficar aqui cinco minutos sem ninguém 
mexer comigo porque eu estou muito cansada/  

É no parque o tempo todo/ sai do parque vai para a aula/ sai do parque vamos 
tomar água/ eles se molham todos/ você vai ajudá-los a se trocar/ então/ é um 
trabalho que requer uma rotina bem organizada/ requer sua participação o 
tempo inteiro (Entrevista com a Professora). 

 Dando continuidade, em outra parte da entrevista, a Professora descreve uma 
atividade realizada com as crianças por meio da configuração do discurso direto, em que 
a voz das crianças é colocada em cena, assim como a voz da própria Professora: 

Professora: Daí eu vou contar quantas crianças vieram./ Que é a contagem na 
educação infantil/ Então eu registro na lousa/ quantos meninos vieram/ quantas 
meninas vieram 

Pesquisadora: Junto com eles? 
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Professora: Junto com eles/ daí já é uma prática de contagem./ Aí alguém fala 
(DD) / fulano esqueceu o caderno/  

E eu respondo (DD) ah/ como vamos fazer/ tal/ então/ normalmente eu conto os 
cadernos/ tem tantos de meninas/ tantos de meninos/ tá faltando algum? 
(Entrevista com a Professora). 

Como relatado no capítulo inicial desta tese, a Educação Infantil é um segmento 
relativamente novo no Brasil, com um coletivo ainda debatendo temas nucleares, como 
a sua importância e finalidade. No segmento, a seguir, temos configurada, por meio de 
uma alternância entre discurso direto e indireto, a voz da própria Professora e a voz de 
uma mãe de aluno: em uma situação real com uma família, apontando, segundo relato 
da Professora, a desvalorização do professor de Educação Infantil. 

Fui [Professora] lá e falei (DD) para a pessoa/ a senhora está levando duas 
crianças para onde?  

(DI) Ah/ mas eu [mãe] avisei que ia pegar/ 

(DD) A senhora não me avisou nada/  

(DI) Ah/ mas eu preciso avisar pra senhora? 

Aí/ você [Professora] pensa o seguinte/ eu sou a pessoa que cuida dessa 
criança/ isso é uma coisa que a gente comenta de vez em quando/ a gente não 
se sente valorizada/  

Ah/ eu [mãe] falei (DI) lá no portão que eu ia pegar e acabou./ Aí eu 
[Professora] falei (DD)/ não/ a senhora não faça isso/ a senhora vai levar as suas 
crianças embora e eu vou ficar procurando aqui no parque/  

Ainda bem que eu vi/ porque o parque é muito grande e eu estava lá na ponta./ 
Então/ assim/ tem um pouco de gente sem noção que realmente não valoriza o 
nosso trabalho (Entrevista com a Professora). 

A desvalorização do seu papel de professora é marcada, nesse excerto, pela 
desconsideração de uma mãe ao retirar seu filho de uma atividade no parque sem avisar 
a Professora. Além disso, vemos, pela voz colocada em cena, que a mãe se surpreende 
ao ser questionada sobre a necessidade de comunicar para a Professora que vai levar seu 
filho embora. No entanto, mesmo na defesa de seu papel e ciente de que ele representa 
muito mais do que isso, vemos a Professora utilizar a seguinte afirmação: ‘eu sou a 
pessoa que cuida dessa criança’; essa contrariedade mostra o quanto a questão da 
profissionalização do professor de Educação Infantil está longe ainda da realidade.  
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Todos esses segmentos evidenciam, também, a necessidade do cuidado com a 
criança, que muitas vezes supera outras necessidades, mesmo as ligadas à educação. 
Ignorar isso, nesse segmento, é desconhecer a realidade dessas escolas. Vemos ainda, 
nesses segmentos, a exigência física para a realização do trabalho, visto que o professor 
de Educação Infantil atua grande parte do tempo de forma corporal, em atividades 
lúdicas, como brincar com as crianças, sentar-se no chão com elas, e outras desse tipo; e 
em atividades mais educacionais em que se faz necessária a participação ativa do 
professor em todo o processo de ensino-aprendizagem, considerando, como relatado 
pela Professora, que as crianças dessa faixa etária não possuem autonomia suficiente 
para realizar tarefas complexas sozinhas.  

A partir dessas ocorrências, é possível tecer alguns comentários iniciais. Como 
se vê, a realidade do trabalho com crianças pequenas é tema recorrente da Professora. 
Esse tema se apresenta com diferentes facetas; como mostrado, vê-se o desgaste físico 
do professor; a necessidade dos cuidados físicos da criança; a desvalorização das 
famílias para o segmento como um todo e, para o professor, em especial. Todos esses 
aspectos são preocupações constantes do trabalho dessa Professora. Além disso, fica 
evidente nesses segmentos a configuração dos conflitos históricos. Vemos situações 
ocasionadas por representações que se perpetuaram ao longo da história, como, 
principalmente, a dicotomia educar X cuidar, o papel do professor e a finalidade da 
Educação Infantil. 

Vemos, ainda, na entrevista da Professora que a colocação em cena da figura de 
ação Ocorrência coincide com a utilização do Discurso Interativo, que apresenta verbos 
relacionados com a situação de enunciação e a utilização de expressões como: eu acho, 
eu penso, e outras. Esses segmentos indicam, novamente, a realidade do trabalho com 
crianças pequenas e, também, as crenças da Professora em relação ao seu próprio 
trabalho. Os exemplos a seguir mostram essas ocorrências:  

Eu acho que é uma das coisas que você sempre está fazendo/ sentar/ brincar/ 
fazer junto/ acho que a educação infantil é isso e não esquecer de ter bastante 
cuidado./ Criança pequena precisa de atenção o tempo inteiro. 

E o que eu não gosto de fazer/ não sei/ eu gosto do que eu faço./ A Educação 
Infantil tem muito isso do cuidar/ né/ Tem muito professor que não gosta de 
acompanhar criança no banheiro/ não gosta de levar pro lanche e nessa rotina da 
Educação Infantil  você tem que estar ciente disso./ porque são coisas que você 
vai fazer. 
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E aí/ na segunda-feira eu normalmente faço um desenho em cima da história/ eu 
estou trabalhando com desenho de interferência/ para melhorar o desenho deles 
(Entrevista com a Professora). 

Em contraste ao exposto, retomando a entrevista da Prescritora, temos, por meio 
do discurso direto, a colocação em cena de uma fala de um professor genérico: 

(...) Eu posso até dizer que o professor não tem de ensinar os sinônimos os 
antônimos/ mas na hora que ele chega para uma criança e diz (DD) aí que 
belezinha é você/ ele tá ensinando/ porque daquele jeito é belezinha/ e se não 
falou nada para o outro que tá do lado/ o outro não é belezinha/ então é uma/ eu 
acho isso um equívoco (Entrevista com a Prescritora). 

 

Nesse segmento, a voz do professor genérico é configurada para ilustrar uma 
atitude não muito correta em relação às crianças, de acordo com o ponto de vista da 
Prescritora. Acima de uma crítica, por parte da Prescritora, esse segmento nos mostra a 
justificativa de uma postura anterior do grupo de elaboradores por um trabalho de 
formação voltado para a prática cotidiana dos professores e não para o estudo teórico. 
Nesse excerto, a Prescritora aponta posturas inadequadas que devem ser superadas e a 
defesa de conteúdos a serem, ou não, desenvolvidos com essa faixa etária “o professor 
não tem de ensinar os sinônimos os antônimos’’. Essa posição pode ser considerado 
como mais um indicativo dos conflitos históricos desse segmento em que a balizagem 
entre cuidar e educar precisa ser superada, evitando-se a valorização de um desses 
aspectos em detrimento ao outro, ou seja, práticas mais escolarizantes ou práticas mais 
assistencialistas.   

 Assim, encerramos a apresentação do trabalho da Professora e nos 
encaminhamos para as questões relacionadas diretamente à utilização do documento 
oficial do Município de São Paulo, foco deste trabalho e, mais especificamente, desta 
seção. Comecemos pela chegada do documento na escola: 

Professora: Como eu estou aqui há pouco tempo [nessa escola]/ eu não sei como 
isso foi feito quando o documento chegou inicialmente. 

Pesquisadora: Na outra [escola] como foi? 

Professora: Na outra como falei/ a gente estava estudando teatro/ nós recebemos 
o exemplar/  
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Eles falaram (DD) esse é um da prefeitura/ eles vão complementar os 
Referenciais Curriculares/ e vocês vão poder usar no planejamento de vocês./ 
Mas não foi documento falado/ olha/ essa parte fala de tal coisa/ isso não foi 
feito. (Entrevista com a Professora).  

 

Como visto, a Professora não fala de uma apresentação oficial do documento, de 
sua finalidade, ou de qualquer outro aspecto. Ainda, segundo o relato da Professora, o 
documento chega à escola e fala-se sobre o que ele traz, aparentemente, sem maior 
aprofundamento. Cabe destacar que a Professora associa o documento do Município de 
São Paulo ao Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, documento oficial 
do MEC produzido em 1997, como relatado no capítulo inicial desta tese, que não foi 
relacionado às OCs nem pela Prescritora e nem pela Formadora. O que se pode 
hipotetizar é que o Referencial, como primeiro documento, e único do MEC, para esse 
segmento, representa o conhecido, em contraste com as OCs que representam o novo. 
Assim, nada mais natural do que o apego à segurança do que se tem domínio frente à 
possibilidade de mudança. Dando continuidade, temos outro segmento em que a 
Professora apresenta sua vivência em outras escolas e a forma a partir do qual o 
documento é utilizado em cada uma delas: 

Professora: (...) Mas o que eu vejo é que cada escola trabalha de um jeito./ 
Estou passando pela quarta escola como te falei./ Cada escola trabalha o 
documento de uma forma diferente./  

Pesquisadora: Me dá um exemplo ... 

Professora: No planejamento mesmo. Tem escola que nem pega o livrinho para 
planejar./ Tem professor que nunca leu/ tem professor que nunca leu o 
Referencial para Educação Infantil./ Eu conheço várias pessoas que nunca 
leram/ então tem aquela forma de trabalhar/ e vai continuar trabalhando dessa 
forma./ Tem gente que é aberta/ mas tem gente que não está./ Agora/ ele dá 
conta sim/ Se você pegar/ fizer uma leitura minuciosa/ ele trabalha todos os 
aspectos. (Entrevista com a Professora). 

 Acrescentando informações ao fato de o documento ter sido entregue nas escolas 
sem grande apresentação, a Professora relata, ainda, que em alguns contextos as OCs 
não são utilizadas e que não foram lidas. Como visto, ela repete ‘nunca leram’, 
utilizando o adjetivo ‘nunca’ nessas ocorrências para reforçar sua afirmação. Em 
seguida, ela apresenta as posições assumidas pelos professores ‘Tem gente que é aberta, 
mas tem gente que não está’, confirmando o relato da Formadora em relação às posturas 
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divergentes dos coordenadores pedagógicos na adesão ao documento. Desse modo, 
podemos começar a delinear as primeiras impressões sobre uma possível falha no 
processo de difusão do documento. Em seguida, temos outro segmento em que a 
Professora mostra o desconhecimento geral sobre o conteúdo do documento, 
reforçando, de certa forma, a ideia de alguma lacuna deixada pelo processo de 
formação: 

Então/ as meninas falavam (DD) assim/ ah/ mas não tem nada sobre teatro/ mas 
você lendo o documento tem sim/ Você vê que tem dramatização/ dentro do 
foco da idade/ (Entrevista com a Professora). 

 

Nesse segmento, vemos a Professora colocar em cena, por meio do discurso 
direto introduzido pelo verbo ‘falar’, a voz dos professores dizendo que o documento 
não contempla determinado tema, e em seguida a afirmação da Professora ‘tem sim’. A 
mesma afirmação também pode ser vista no fim do segmento anterior em que ela aponta 
que os Professores não leram o documento. Ela afirma ‘se fizer uma leitura minuciosa, 
ele trabalha todos os aspectos’. em seguida, a Professora afirma novamente que o 
documento precisa ser lido. Levantamos, também, a hipótese de o documento não ser 
claro o suficiente para a compreensão dos professores. No entanto, se um documento 
novo chega à escola e é tematizado nos encontros de formação, essas dificuldades 
poderiam ser superadas pelo grupo. Dando sequência, a Professora também fala sobre a 
organização do documento, como se vê no excerto que se segue: 

É./ Tem alguns momentos em que ele [documento] coloca faixa etária/  

daí você olha e diz (DD) isso daqui para meu aluno não vai dar./  

Eu já tive colegas que disseram (DD) mas tem que fazer?  

Não/ é uma sugestão./ Não é uma coisa que você é obrigada a fazer de cabo a 
rabo/ ele está te dando sugestões/ Você vai adequar para o seu cotidiano. 
(Entrevista com a Professora). 

 Nesse segmento, a Professora aponta que o documento apresenta as orientações 
divididas por faixa etária  ‘coloca faixa etária’, confirmando a informação da 
Prescritora de que a solicitação por parte dos professores para que o documento se 
apresentasse dividido por faixa etária foi atendida pelos elaboradores. No entanto, 
vemos por meio do discurso direto a colocação em cena da voz dos professores que 
contestam as orientações do documento relacionadas à faixa etária das crianças. A 
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afirmação ‘isso daqui para meu aluno não vai dar’ mostra essa posição. Vemos, 
portanto, novamente a difícil interlocução entre teoria e prática. 

 Além disso, no final do segmento anterior, a Professora fala novamente sobre as 
formas de utilização do documento, deixando claro que para ela as OCc não têm uma 
conotação obrigatória. Ele poderia ser utilizado parcialmente e de acordo com a 
realidade de cada profissional; ela afirma ‘não é uma coisa que você é obrigada a fazer’, 
negando a obrigatoriedade do documento. Nota-se que o que se expressa aqui é a 
opinião pessoal da Professora em relação à utilização do documento, não sendo 
evidenciada nenhuma orientação recebida nesse sentido. Entretanto, essa posição, de 
utilização voluntária, não é compartilhada pelos coordenadores pedagógicos. Como 
relatado pela Formadora, no segmento a seguir, vemos a voz do coordenador 
pedagógico falando sobre a obrigatoriedade de utilização do documento por meio de 
uma prescrição implícita da Secretaria de Educação: 

O que eu ouvia de alguns coordenadores?  

(DD) Ah/ quando o projeto pedagógico vai para a Secretaria/ se não aparecer a 
indicação do documento ele volta/ mas isso não eram todos/ mas um ou outro 
falava/  

outros já diziam (DD) / eu uso o documento/ mas complemento com outras 
bibliografias/ então era assim (Entrevista com a Formadora).  

Os coordenadores, nesse segmento, apontam uma prática das Secretarias, 
conhecida nas escolas, de se forçar implicitamente a utilização de dada orientação, 
como observam as coordenadoras que são colocadas em cena pela Formadora. No 
entanto, lembramos que a formação dos coordenadores visava à elaboração de um plano 
de formação baseado nas Orientações Curriculares. Portanto, é de se esperar que, com o 
avanço do processo de difusão do documento, começasse a existir um movimento de 
cobrança para a sua utilização.   

Dado o exposto, podemos avançar nas considerações sobre a entrevista da 
Professora. De acordo com as vozes que são colocadas em cena pela Professora, nota-se 
que o trabalho real, com todas as dificuldade e desvalorização, é apresentado em 
diferentes circunstâncias na entrevista, tanto quando é configurada a própria voz da 
Professora, como quando é configurada a voz genérica dos professores desse segmento. 
A figura de ação ocorrência confirma a tematização do cotidiano escolar representado 
na entrevista da Professora. Com isso, temos um texto marcado por situações reais e 
exemplos concretos. Portanto, recuperando o que os pesquisadores do trabalho afirmam, 
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pode-se concluir que o trabalho real precisa ser tematizado nos contextos de formação. 
A concretude desse trabalho supera qualquer outra necessidade do professor, incluindo, 
as teóricas. 

Como apresentado nas seções anteriores, a partir da discussão das análises, 
sintetizando, destacamos os seguintes conflitos representados na entrevista da 
Professora:  

1. Professora e o contexto real da escola: dificuldades com o número de crianças e 
a faixa etária. 

2. Professora e o contexto real da escola: exigência física para realização do 
trabalho. 

3. Professora e o documento: falta de informações sobre o documento e sua função. 

4. Professora e documento: falta de claridade do documento sobre os conteúdos. 

5. Professora e o documento: desconhecimento sobre o processo de elaboração.  

6. Professora e o documento: descrença na participação dos professores no 
processo de elaboração do documento. 

7. Professora e a Educação Infantil: desvalorização do trabalho.  

Concluindo e respondendo nossa questão sobre o processo de utilização do 
documento, pelo exposto, pode-se concluir que os professores receberam poucas 
orientações sobre a finalidade do documento e sobre a sua utilização. Em uma rede com 
a extensão como a de São Paulo, não é possível afirmar que essa tenha sido a realidade 
do Município. Mas, considerando que, como relatado na entrevista, a Professora passou 
por duas escolas durante esse processo e considerando, ainda, que a Professora junta à 
sua voz a de outros professores, pode-se pensar que esse relato represente uma parte 
significativa da realidade vivida pelos professores no processo de utilização das 
Orientações Curriculares. 

Assim, encerramos as discussões relacionadas aos processos de elaboração, de 
difusão e de utilização do documento da Prefeitura de São Paulo. Dirigimos-nos, a 
seguir, para o último capítulo desta tese em que nos propomos a articular as entrevistas 
para verificar as semelhanças, as diferenças e os conflitos postos em cena pela vivência 
dos processos descritos neste capítulo. 



 

177 
             Transformações e conflitos no processo de elaboração, de difusão e de utilização de instruções 

oficiais de educação infantil: um estudo genealógico 

BARRICELLI, Ermelinda 

 

Capítulo 7 

___________________________ 

Transformações e conflitos no 
processo de elaboração, de 
difusão e de utilização no 

documento oficial do Município de 
São Paulo 
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Neste capítulo, encerrando as discussões dos resultados de pesquisa, buscamos 
resposta para nossa quarta, e última, pergunta de pesquisa sobre as semelhanças, 
diferenças e conflitos representados nas entrevistas da Prescritora, da Formadora e da 
Professora sobre o processo de elaboração, difusão e utilização do documento oficial do 
Município de São Paulo voltado para Educação Infantil Orientações Curriculares – 
Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas.   

Assim, apresentaremos as discussões das análises realizadas com as entrevistas 
da Prescritora, da Formadora e da Professora, do mesmo modo que procedemos no 
capítulo anterior. Na primeira seção, focaremos as semelhanças e as diferenças 
encontradas nas três entrevistas; em seguida, apresentaremos de que forma os conflitos 
foram identificados linguístico discursivamente. Na terceira seção, discutiremos os 
conflitos postos em cena por cada participante, aprofundando as discussões, visando a 
examinar de que forma esses conflitos incidiram nos processos de elaboração, de 
difusão e de utilização do documento municipal. Encerrando o debate, na última seção, 
apresentaremos as conclusões e as contribuições desta pesquisa.  

 

7.1 As semelhanças e as diferenças 

Nesta seção, buscamos o entrelaçamento das entrevistas da Prescritora, da 
Formadora e da Professora com foco nas semelhanças e diferenças apresentadas entre 
elas. Esperamos, com isso, compreender melhor os processos foco de nossa pesquisa. 
Iniciando o debate, começamos pelos aspectos relevantes relacionados ao conteúdo 
temático de cada entrevista, como apresentado nas discussões anteriores.  

Como visto, nas três entrevistas as participantes responderam à pergunta inicial 
da pesquisadora e se apresentaram, assim como a seu trabalho. Além disso, nas 
entrevistas da Prescritora e da Formadora, a apresentação pessoal é seguida por um tipo 
de justificativa por terem sido escolhidas para exercerem o trabalho, respectivamente, 
de Coordenadora do grupo de elaboração e de Formadora. Como visto no capítulo 
anterior, ambas apresentam, ainda, justificativas relacionadas a trabalhos anteriores em 
uma espécie de validação do trabalho atual, muito provavelmente pela responsabilidade 
atribuída ao trabalho de cada uma, assim como pelas possíveis controvérsias que a 
realização desse novo trabalho poderia suscitar. No caso específico da Prescritora, 
teríamos, ainda, as controvérsias geradas pela escolha desse grupo de elaboradores e não 
de outro, considerando que outros pesquisadores, também, desenvolvem pesquisa nesse 
segmento e tem notoriedade no meio, assim como a Prescritora. 
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Como era de se esperar, dado o objetivo da interação, nas três entrevistas temos 
a elucidação do processo de elaboração, de difusão e de utilização, de acordo com a 
representação de cada participante sobre o tema central de cada entrevista. No entanto, 
na entrevista da Professora, a referência ao processo de elaboração aparece somente 
como resposta à pergunta da pesquisadora. Vimos, ainda, que apesar da Professora citar 
sua participação em uma reunião em que se discutiu o documento, como apresentado: ‘a 
gente teve uma reunião da prefeitura, em 2007, houve dois dias que eles passaram pra 
gente o documento’, a Professora não considera esse como um momento em que ela 
própria tenha participado das discussões do documento.  

E essa descrença se confirma em outras falas dos professores postos em cena 
pela Professora ‘vocês estão perdendo tempo à toa, não vai vingar em nada’; como 
também discutimos anteriormente, os professores não consideraram essas discussões 
como parte dos debates para a elaboração do documento. No entanto, vimos que os 
elaboradores receberam material das Diretorias de Ensino e esse material foi 
considerado na elaboração do documento. Podemos supor que a comunicação entre as 
hierarquias – Diretorias de Ensino, diretora e coordenadora pedagógica tenha falhado 
em algum ponto, o que justificaria a falta de informação e a descrença dos professores 
na sua própria participação no processo de elaboração do documento.  

Na mesma direção, na entrevista da Prescritora e da Formadora, a utilização do 
documento pelos professores não é tematizada. A Prescritora foca o processo de 
elaboração e, também, o processo de difusão, ou seja, a formação dos coordenadores 
pedagógicos, processos que ela participou como coordenadora. A Formadora volta-se, 
principalmente, para os coordenadores pedagógicos, seus interlocutores no processo de 
formação e para a realidade das escolas por eles apontada. Assim, vemos que o 
professor não é um interlocutor direto nem da Prescritora e nem da Formadora. 
Destacamos, portanto, que as três entrevistas convergem nesse ponto: os professores 
estão isolados na realidade da escola, distantes dos processos de elaboração e de difusão 
do documento municipal.  

A realidade do trabalho com crianças é um tema recorrente na entrevista da 
Professora, sendo que ela fala sobre as atividades desenvolvidas com as crianças, sobre 
a organização da sua rotina, sobre a elaboração do planejamento e sobre as dificuldades 
encontradas na e para a realização de seu trabalho. Esse tema cotidiano não aparecerá na 
entrevista da Prescritora, sendo que as referências aos Professores se restringem a duas 
ocorrências: uma relatando a solicitação dos professores para alterar a organização do 
documento de acordo com a faixa etária das crianças e outra para exemplificar uma fala 
considerada inadequada. Por outro lado, o cotidiano escolar é colocado em cena na 
entrevista da Formadora; no entanto, pela ótica do coordenador pedagógico e não pela 
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do Professor. Nesses segmentos a Formadora evidência a vivência das dificuldades de 
acordo com a realidade das escolas desse segmento de acordo com o relato dos 
coordenadores pedagógicos. Para melhor visualizar o confronto de temas postos em 
cena nas entrevistas, apresentamos, em seguida, uma tabela com os conteúdos 
temáticos: 

Quadro 17. Conteúdo temático das entrevistas 

Conteúdos temáticos 

Prescritora Formadora Professora 

8. Apresentação pessoal e 
profissional 

9. Descrição do processo de 
elaboração do documento da 
Prefeitura 

10. Continuidade do processo de 
formação dos coordenadores 
pedagógicos 

11. Expectativas futuras com o 
documento 

12. Participantes do processo de 
elaboração 

13. Impedimentos no processo de 
elaboração 

14. Descrição das partes do 
documento  

 

1. Apresentação pessoal e 
profissional 

2. Integração ao grupo de 
formadores  

3. Formação do formador 

4. Material e pessoal de apoio ao 
formador no processo de 
formação 

5. Visão da formadora sobre o 
processo de elaboração das 
Orientações Curriculares 

6. Organização do trabalho do 
formador 

7. Participação dos coordenadores 
pedagógicos e dos diretores de 
escolas 

8. Realidade das escolas infantis 

9. Desenvolvimento da formação nas 
escolas com os professores  

10. Orientações curriculares e 
formação  

11. Impedimentos do trabalho de 
formação 

1. Apresentação pessoal e 
profissional 

2. Peculiaridades da profissão na 
educação infantil 

3. Especificação do trabalho 
realizado na EMEI 

4. Aspectos positivos da profissão 

5. Dificuldades enfrentadas no 
trabalho com crianças 
pequenas 

6. A rotina diária na escola 

7. Elaboração do planejamento 
anual e das atividades diárias 

8. As Orientações Curriculares: 
elaboração, utilização e 
importância 

9. Dificuldades na utilização das 
Orientações Curriculares 

10. Impedimentos do trabalho do 
professor 

11. Encontros de formação  

 

 Em relação aos protagonistas postos em cena, vimos que o coordenador 
pedagógico é configurado com voz nas três entrevistas, ou seja, a Prescritora, a 
Formadora e a Professora colocam em cena segmentos em que o professor ‘fala’ por 
meio de inserção da sua voz, como identificado no capítulo anterior. No entanto, esse 
coordenador aparece de maneira diferente em cada entrevista; para a Prescritora, ele é 
colocado em cena no segmento em que ela apresenta o processo de formação e justifica 
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a opção assumida pelos formadores pela formação prática. Para a Formadora, os 
coordenadores aparecem como protagonistas do processo de formação, em diferentes 
posições que oscilam entre alguma forma de prescrição da Formadora para esses 
coordenadores - ‘se eu (coordenador pedagógico) vou para uma reunião/ eu preciso 
levar essas ferramentas/ não é só o meu caderno para eu anotar o que vai acontecer’ - 
e situações em que a voz do coordenador é colocada em cena para marcar momentos 
conflituosos durante o processo de formação, como as posições contrárias assumidas 
pelos coordenadores ou a oposição político partidária. Por outro lado, a entrevista da 
Professora configura um coordenador pedagógico parceiro que promove a formação do 
grupo de professores e que organiza o cotidiano escolar. 

 As três entrevistas mostram, ainda, a interlocução entre os seus grupos, ou seja, a 
Prescritora coloca em cena o grupo de elaboradores, a Formadora coloca em cena o 
grupo de formadores e a Professora os outros professores. Mas, o que pode ser 
destacado é que na entrevista da Formadora são configurados conflitos entre os 
Formadores que não aparecem nas outras duas entrevistas47, sendo que na entrevista da 
Professora os conflitos postos em cena aparecem como um conflito vivenciado por 
todos os Professores para a utilização do documento do Município de São Paulo; não 
há, nesse caso, o conflito entre os professores. 

 A Prescritora é colocada em cena somente na entrevista da Formadora; por sua 
vez, a Prescritora configura em sua entrevista o grupo de formadores e os professores, 
nos dois segmentos citados anteriormente. No entanto, a Professora não coloca em cena 
nem a Formadora nem a Prescritora, nem mesmo seus respectivos grupos. Convergente 
com a orientação da sua entrevista, a Professora coloca em cena, essencialmente, 
protagonistas relacionados ao seu cotidiano, como os outros professores, as crianças, os 
pais, a coordenadora pedagógica. Além disso, não há referência às instâncias superiores, 
como a Diretora, a Secretaria de Educação e outros, como mostrado. 

 Diferentemente, nas entrevistas da Prescritora e da Formadora, vimos que a 
Secretaria de Educação tem grande destaque, como prescritora e interlocutora na 
elaboração do documento e como parceira e prescritora do trabalho de difusão do 
documento no papel de co-participante do processo de formação. Assim, vemos uma 
Secretaria engajada no processo de elaboração e de difusão, mas, possivelmente, 
distante das escolas e dos professores no processo de utilização do documento. Na 
entrevista da Formadora, há uma referência sobre a interlocução da Secretaria entre os 
formadores e as escolas, mas esse papel não aparece nas outras entrevistas, o que 
poderia indicar uma participação menos articulada e pouco marcante. 

                                                           
47 Esse tema será aprofundado na próxima seção em que trataremos especificamente os conflitos. 
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 Temos, também, a configuração das Figuras de Ação (BULEA, 2007, 2010), que 
confirmam a orientação das entrevistas. Nas três entrevistas, temos a colocação em cena 
da Figura de Ação Evento Passado, reforçando a característica das entrevistas de reviver 
fatos já ocorridos. Temos a Figura de Ação Canônica mais presente nas entrevistas da 
Prescritora e da Formadora em que se verifica maior necessidade de um discurso de 
autoridade e de verdade. Por outro lado, a Figura de Ação Ocorrência que se destaca na 
entrevista da Professora marca seu discurso recheado de exemplos do seu cotidiano na 
escola com as crianças, com outros professores e com as famílias. 

 Encerrando a primeira seção deste capítulo, em que buscamos o levantamento 
das semelhanças e das diferenças entre as entrevistas, como parte da nossa quarta 
pergunta de pesquisa, poderíamos sintetizar as discussões afirmando que as entrevistas 
da Prescritora e da Formadora se aproximam no tocante aos conteúdos temáticos e aos 
protagonistas postos em cena. Ambas referem-se aos seus respectivos grupos e à 
Secretaria de Educação e tem como conteúdo temático principal a explicitação dos 
processos de elaboração e de difusão, respectivamente. Por outro lado, a entrevista da 
Professora é marcada pela colocação em cena, principalmente, do cotidiano escolar e 
das dificuldades relacionadas à prática docente e, como consequência, os protagonistas 
são relacionados ao cotidiano escolar.  

Desse modo, encerramos esta seção e nos dirigimos, a seguir, para a próxima 
seção em que discutiremos os conflitos postos em cena pelas participantes. 

 

7.2 Os conflitos linguisticamente marcados 

Nesta seção, objetivamos discutir as marcas linguísticas que caracterizaram os 
conflitos apresentados nesta tese. Desse modo, esperamos, primeiramente, melhor 
elucidar essa questão em busca da resposta de nossa quarta pergunta de pesquisa, que 
será complementada com as questões da próxima seção. Em segundo lugar, almejamos 
colaborar com essa categorização linguística que poderá ser aprimorada e utilizada em 
trabalhos futuros, contribuindo para a elucidação desses componentes em pesquisas 
relacionadas ao trabalho, tendo em vista que os conflitos podem ser entendidos como 
constitutivos das atividades de trabalho, como veremos neste capítulo. 

 Dando início ao debate, apresentamos, a seguir, as discussões relacionadas às 
marcas linguísticas. Como descrito nos capítulos precedentes, consideramos como 
categoria de análise, para levantamento dos conflitos, as vozes introduzidas por verbos 
do dizer, as oposições, as alusões, as expressões e ditados, os estrangeirismos, a 
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negação, o valor semântico de outros verbos, os substantivos, os adjetivos, os pronomes 
e as anáforas.  

 Nossas análises nos indicaram como marcas mais relevantes dos conflitos os 
verbos do dizer, o valor semântico de outros verbos relacionados no segmento, os 
adjetivos e a negação. Além disso, em alguns segmentos, constatamos que os advérbios 
‘então’ e ‘também’ se configuraram, ainda, como relevantes marcadores desses 
conflitos, como examinaremos a seguir, nesta seção.  

 Começamos nossas discussões pelas ocorrências relacionadas ao discurso 
relatado. No caso dos nossos dados, oriundos de entrevistas orais, não foi identificada 
ocorrência de discurso segundo (segundo X, de acordo com Y). Em alguns trechos, as 
vozes foram introduzidas pelos verbos, considerados mais “neutros”, ‘falar’ e ‘dizer’, 
essencialmente, como, por exemplo, ‘a coordenadora vem aqui e fala: vamos estudar 
tal assunto. Nesse segmento, temos a inserção da voz da coordenadora pedagógica no 
discurso da Professora.  Em outros segmentos, verificamos, também, três 
ocorrências de inserção de vozes com a utilização de outros verbos de dizer48, como se 
pode conferir no segmento da Prescritora em que a voz dos coordenadores pedagógicos 
é inserida pelo verbo ‘começar’, como se vê em ‘Terminando este primeiro ano eles 
começaram assim: tá bom a gente vai começar a trabalhar’. Em um segmento da 
Formadora, vemos a inserção da voz de uma coordenadora pedagógica pelo verbo 
‘referir’: ‘ela se referiu a isso: a gente não consegue ter orelhas verdes com esse 
documento’. E, em um excerto da Professora em que ela insere sua própria voz com o 
verbo ‘responder’, ‘e eu respondo: ah, como vamos fazer?’. 

 Verificamos que a inserção das vozes ocorreu, na maioria dos casos de forma 
canônica, ou seja, com o uso dos verbos de dizer considerados mais “neutros”, com 
pequena incidência de outros verbos de dizer. Vimos, ainda, que somente a inserção da 
voz não nos permitiria classificar o segmento como de conflito ou não, portanto, o 
segmento como um todo precisou ser considerado para o levantamento de outras 
marcas, sendo a classe gramatical dos verbos (não na posição de verbos de dizer usados 
na inserção de vozes) uma das analisadas. Percebemos, a partir das análises, que o valor 
semântico dos verbos relacionados no mesmo segmento se constituiu como indício do 
efeito de sentido esperado pelos enunciadores em cada enunciado.  

 A análise semântica dos verbos dos segmentos das entrevistas nos permitiu 
verificar algumas ocorrências, como destacaremos a seguir. Verificamos a ocorrência de 
verbos relacionados ao trabalho realizado por cada participante nos respectivos 
processos, de elaboração, difusão e utilização do documento da prefeitura de São Paulo, 

                                                           
48 Sobre verbos de dizer, indicamos Muniz-Oliveira (2004), concepção da qual partilhamos.    
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entre esses, destacamos ‘trabalhar’, ‘fazer’, ‘parar’, ‘construir’, ‘participar’, entre 
outros, em ocorrências como, por exemplo, no segmento da Professora ‘teve momentos 
aqui com a coordenadora que a gente discutiu esses objetivos, e o que você trabalha 
em cada um dos momentos’ ou em outro segmento da Prescritora ‘para que ele 
[coordenador pedagógico] participasse de trabalhos de reflexão sobre o seu trabalho e 
construísse um plano de formação’. Como se pode verificar, nesses casos, os verbos 
não marcavam conflitos, pelo contrário marcavam, como descrito anteriormente, as 
atividades realizadas de acordo com o trabalho de cada uma.  

 Nessa mesma direção, verificamos a colocação em cena de verbos que 
indicavam alguma condição, como os verbos ‘precisar’, ‘poder’, ‘ter’ em ocorrências 
como a que se segue da Professora ‘Vocês vão poder usar no planejamento de vocês’. 
Vimos também verbos relacionados à cognição, como ‘lembrar’, ‘aprender’, ‘ensinar’, 
como mostra o excerto da Prescritora ‘a criança vai aprender a cuidar de si’. E verbos 
relacionados às práticas linguageiras como ‘falar’, ‘dizer’, ‘responder’, ‘dialogar’ em 
ocorrências como ‘alguns formadores que já tinham experiência de dialogar com 
professores em rede’. Como nos anteriores, nesses exemplos, os verbos apontam para 
questões de ordem prática.   

 Em uma direção um pouco diferente, vimos verbos que apontam para algum tipo 
de mudança ou de negociação, como ‘trocar’, ‘mudar’, ‘balizar’ e ‘propor’ em 
ocorrências do tipo ‘eu propus se nós poderíamos fazer um outro tratamento’ em que a 
Prescritora faz uma proposta de mudança do nome do documento, como visto.  Do 
mesmo modo, verificamos verbos como ‘achar’ e ‘opinar’ no discurso da Formadora 
‘nós formadores também pudemos ler as versões e opinar’ e no discurso da Professora 
‘nós formadores também pudemos ler as versões e opinar’; nos dois exemplos o verbo 
é utilizado para marcar a participação no processo de elaboração. E verbos que 
expressam emoções, como ‘preferir’, ‘odiar’, ‘adorar’, ‘confiar’, ‘desconfiar’, 
‘querer’, e ‘gostar’ como nas seguintes ocorrências da Prescritora ‘as pessoas odeiam a 
palavra ensinar’ e ‘eu gostaria de ter tido mais tempo para aprofundar’, ou então no 
excerto da Formadora ‘A gente quer uma criança autônoma? Para entregar para a 
secretaria é fácil’; como se pode ver, esses segmentos já marcam algumas 
controvérsias. 

 Concluindo a descrição dos verbos, encontramos ocorrências que marcam 
oposição e conflito, como os verbos ‘perder’, ‘defender’, ‘provocar’, ‘esbarrar’, 
‘fugir’, ‘dominar’, ‘impedir’, ‘adiar’, ‘obrigar’, ‘criticar’ e ‘enfrentar’, em situações 
como a do segmento da Formadora sobre as posições dos membros do grupo de 
formadores ‘ela defendia muito a brincadeira de faz de conta’, ou sobre a posição 
assumida por alguns coordenadores ‘Capela [bairro] é um polo de esquerda, então elas 
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criticavam demais’ e na ocorrência da Prescritora ‘texto estava fugindo do que precisa 
\e o que precisa é olhar a prática, então vamos adiar texto’. Em todas essas situações 
pudemos considerar a instalação de conflito de alguma ordem. 

 Os adjetivos, como índices de avaliação, contribuíram para marcar as situações 
de conflito vivenciadas pelas participantes da pesquisa. Destacamos, principalmente, os 
seguintes adjetivos:  

• ‘consensual’, para classificar a expectativa da Secretaria para o documento a ser 
elaborado; 

•  ‘adequado’, para as sugestões dos professores para as atividades do documento; 

•  ‘choque’, como a Professora definiu o momento da entrada do documento na 
escola;  

• ‘romântica’, e não ‘condizente’ para a avaliação da Prescritora sobre a 
participação dos representantes dos professores na elaboração da segunda 
versão; 

•  ‘lento’, como a Prescritora definiu o processo de formação dos coordenadores; 

• ‘absurda’, a elaboração de um plano de formação como por ser inovadora, 
segundo a Prescritora;  

• ‘difícil’ e ‘fácil’, como a Formadora definiu o envolvimento, ou não, dos 
coordenadores pedagógicos no processo de formação; 

•  ‘impossível’ foi utilizado pela Formadora para descrever a relação entre a 
realidade das escolas e o tempo de brincar;  

•  não ‘viável’ foi a definição dada ao documento por uma professora. 

 Destacamos outros índices que nos ajudaram a definir as situações de conflito: o 
organizador concessivo ‘mas’ foi utilizado como oposição, marcando posições 
contrárias como, por exemplo, no segmento da Formadora falando de uma 
coordenadora participante do processo de formação ‘ela não faltava, mas ela ia para 
criar desconforto mesmo’ ou no segmento da Professora analisando como o documento 
foi apresentado aos professores ‘Mas não foi documento falado/ olha/ essa parte fala de 
tal coisa/ isso não foi feito’. Os advérbios ‘também’ e ‘então’ como no segmento 
‘Segundo especialistas, também ouvindo os professores, então o ensino fundamental já 
tinha começado (...)’, do mesmo modo, se caracterizam como coadjuvantes nessa 
classificação.  
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 Como visto, apontamos a negação como forte índice de oposição, contradição e, 
portanto, de conflito. Relembrando algumas incidências, temos: a Prescritora marcando 
posição frente ao métier ‘como vygotskiana eu não posso aceitar o abandono do 
ensinar’, ou o excerto da Formadora no processo de formação com os coordenadores 
pedagógicos ‘eu preciso levar essas ferramentas, não é só o meu caderno para eu 
anotar o que vai acontece’ e o da Professora falando da adequação do documento ‘as 
sugestões que estão dando aqui não casam com a nossa idade’.  

 Dado o exposto, podemos inferir que as vozes postas em cena nas entrevistas, 
por meio de discurso relatado, se constituíram como os primeiros indícios de conflitos 
na medida em que trouxeram para o discurso de cada participante outros pontos de 
vista. Como discutido, as vozes foram inseridas por verbos de dizer, essencialmente, 
‘dizer’ e ‘falar’ e por outros verbos, como os verbos: ‘começar’, ‘referir’ e ‘responder’, 
sendo que os dois últimos poderiam ser compreendidos como verbos de orientação 
linguageira.  

Em relação à classe gramatical verbos, (não usados como verbos de dizer para 
inserir vozes), o valor semântico dos verbos relacionados no segmento se constituiu 
como decisivo para a classificação de alguns segmentos como representativos de 
situações conflituosas. Destacamos verbos que evidenciam oposição, que expressam 
emoções ou opiniões, que apontam alguma mudança e aqueles que exprimem 
condições. Assim, apresentamos a seguir os verbos mais significativos relacionados em 
nossos dados: 

Quadro 18. Verbos que indicaram conflitos em nossos dados 

Verbos 
 

Condicional precisar, poder, ter 
Mudança trocar, mudar, propor,  
Expressa opinião achar, opinar 

Expressa emoção preferir, odiar, adorar, confiar, desconfiar, querer, gostar, 
obrigar 

Oposição enfrentar, brigar, perder, defender, opinar, provocar, esbarrar, 
fugir, balizar, dominar, impedir, adiar 

  

 Por sua vez, os adjetivos se constituíram como índices de avaliação, como 
descrito anteriormente, sendo que podemos destacar os seguintes adjetivos como mais 
relevantes de nossos dados: ‘consensual’; ‘adequado’; ‘choque’, ‘romântica’; 
‘condizente’; ‘lento’; ‘absurda’; ‘difícil’; ‘fácil’; ‘impossível’; e (não) ‘viável’ que, 
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aliados à negação, contribuíram para a elucidação dos conflitos. Portanto, todos esses 
índices, tratados conjuntamente, nos ajudaram a localizar os conflitos vivenciados pela 
Prescritora, pela Formadora e pela Professora nos processos de elaboração, difusão e 
utilização das Orientações Curriculares.  

 Assim, encerramos esta seção e nos dirigimos para as discussões ainda 
relacionadas aos conflitos, com o objetivo de verificar, na próxima seção, de que forma 
esses conflitos se estabeleceram, como se mantiveram e se foram, ou não, superados ao 
longo dos processos foco de nossa pesquisa.  

 

7.3 Os conflitos 

Pretendemos, nesta seção, entender e aprofundar a questão dos conflitos para 
verificar em que medida eles influenciaram os processos de elaboração, de difusão e de 
utilização do documento do Município de São Paulo.  Iniciamos o debate pela 
comparação entre os conflitos postos em cena nas três entrevistas, conforme descrito na 
seção anterior.  

Na entrevista da Prescritora temos, essencialmente, o conflito entre a Prescritora 
e a Secretaria na negociação do processo de elaboração em que a Prescritora aceita 
assumir a elaboração do documento com restrições, solicitando uma sutil alteração no 
nome oficial do documento. Esse conflito é negociado e acatado pela Secretaria, no 
entanto vemos que a modificação na nomenclatura é muito pequena para representar de 
fato uma posição do grupo de elaboradores. O acréscimo de um S pouco interfere e, 
possivelmente, nem é percebido pelos leitores. O que se pode pensar é que essa 
mudança sinaliza a necessidade da Prescritora em deixar sua marca, de posicionar-se 
frente à Secretaria com certa autonomia, considerando que outras determinações não 
foram negociadas, como, por exemplo, a elaboração de versões preliminares, a 
submissão do documento à avaliação dos professores, entre outras que a Secretaria 
prescreveu ao trabalho de elaboração do documento. 

Ainda no processo de elaboração, outra prescrição atendida, refere-se à 
solicitação de organização do documento por faixa etária. Essa solicitação provocou 
uma grande e inesperada reestruturação no documento em um curto prazo de tempo, 
como relatado pela Prescritora.  

No entanto, consideramos que entre todos os conflitos vivenciados pelo grupo de 
elaboradores, os relacionados à força do coletivo foram os mais difíceis de serem 
contemplados. Temos, pelo relato da Prescritora, os seguintes conflitos dessa ordem: 1) 
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negociação com os representantes dos professores, durante a apresentação da segunda 
versão, sobre autonomia que era defendida por aqueles professores, sendo que os 
elaboradores, por sua vez, não atribuíram legitimidade a essa solicitação; 2) ao elaborar 
o documento, o grupo de elaboradores teve que considerar o coletivo, compreendendo 
que esse ainda não tinha maturidade para receber um documento de ‘parâmetros muito 
técnicos’, como relatado pela Prescritora, que, segundo ela, ainda se encontrava em uma 
cultura ‘laissez faire’. Isso significa dizer que, mais uma vez, vemos o reflexo da 
história recente da educação infantil que não se apresenta ainda estabilizada; e 3) foi 
preciso reforçar posições teóricas, como, por exemplo, defender a questão do  ensino-
aprendizagem para um segmento ainda muito oscilante entre as questões relacionadas 
com o cuidar e o educar, do mesmo modo, o discurso da Prescritora traz a voz de 
teóricos reconhecidos (VYGOTSKI, MARKOVA e VALSINER) para reforçar seus 
argumentos.  

Esquematizando o exposto, podemos verificar, na tabela a seguir, os conflitos 
vivenciados pela Prescritora, os interlocutores em cada conflito, e, em destaque, o 
conflito não superado relacionado ao coletivo de trabalho:   

Quadro 19. Conflitos vivenciados pela Prescritora 

Prescritora 
Secretaria Professores Colaboradores no 

processo de 
elaboração 

Coletivo de trabalho 

-solicitação da 
Secretaria Municipal 
de Educação para 
elaborar a prescrição 
do município e 
resposta da 
Prescritora 
 

-solicitação para 
organização do 
documento por faixa 
etária 
 
-posicionamento 
ingênuo dos 
representantes dos 
professores na 
discussão da segunda 
versão do documento 
 

-Especialistas e 
formadores centrais: 
participação na 
elaboração do 
documento 
 
-Elaboradores do 
Ensino Fundamental: 
influência na 
elaboração do 
documento 
 

-necessidade de 
justificar as posições 
teóricas assumidas 
 

Em relação à Formadora temos conflitos de outra ordem. O conflito vivenciado 
com a Secretaria também se refere às prescrições para a realização do trabalho de 
formação, como discutido na seção anterior. Temos, ainda, os conflitos vivenciados 
entre os formadores para o estabelecimento da unidade do trabalho de formação, sendo 
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que os formadores precisaram assumir e defender posições como, por exemplo, a defesa 
pelo tempo do brincar, como relatado pela Formadora.  

A nosso ver, os conflitos mais significativos foram os vivenciados pelos 
formadores no cruzamento dos conflitos vivenciados pelos coordenadores pedagógicos 
na realização de seu trabalho nas escolas. Esses conflitos podem ser relembrados, 
principalmente, no fato de as escolas de Educação Infantil (CEIs e EMEIs) contarem, 
exclusivamente, com um coordenador pedagógico independente da quantidade de 
alunos, de professores e de classes. Em termos comparativos, nas escolas de ensino 
fundamental (EMEF), também supervisionadas pela mesma Secretaria Municipal, há 
um coordenador pedagógico para oito classes e a partir de nove classes há um segundo 
coordenador pedagógico. Destaca-se que o coordenador é o responsável pela gestão 
pedagógica da escola que inclui, além de todas outras tarefas, a formação dos 
professores, e que um coordenador responsável pela gestão de uma escola com 
cinquenta professores tem um poder de ação muito menor do que um coordenador com 
dez professores.  

Ainda na entrevista da Formadora, temos outros conflitos vivenciados com os 
coordenadores pedagógicos participantes do processo de formação. Vimos, no capítulo 
anterior, que as ideologias teóricas e político-partidárias exerceram grande influência 
sobre a forma de adesão ao processo de formação. Podemos imaginar que todos esses 
fatores influenciaram o processo de difusão do documento, na medida em que os 
coordenadores, como multiplicadores do processo de formação, apresentaram diferentes 
posturas.  

Como visto, a formadora relata exemplos de coordenadores que apresentaram 
desenvolvimento em direção a uma maior profissionalização, e exemplos de rejeição ao 
documento de acordo com posições teóricas e ou político-partidárias diversas. Outro 
fator importante, apontado pela formadora, refere-se à possibilidade de ruptura do 
processo em uma eventual mudança de gestão municipal. Segundo a formadora, uma 
nova gestão traria consigo um novo começo, desconsiderando o fato de que todo 
processo de formação requer tempo para se sedimentar. 

Como apresentado anteriormente, a tabela a seguir destaca os conflitos, os 
interlocutores, e assinala os conflitos não solucionados, destacando-se os relacionados à 
realidade das escolas e as posições divergentes com os coordenadores pedagógicos:  
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Quadro 20. Conflitos vivenciados pela Formadora 

Formadora 
Secretaria de 

Educação 
Grupo de 

Elaboradores 
Realidade das escolas Coordenadores 

pedagógicos 
-prescrições e 
conselheiro para 
orientar o trabalho 

-diferentes pontos de 
vista entre os 
formadores 

-dificuldade de 
articular teoria, 
prática e realidade 
das escolas 
 
-falta de 
continuidade nos 
processos 
(+Prescritora) 

-influência política e 
posições teóricas 
divergentes, 
repercutindo em 
maior, ou menor, 
engajamento no 
processo de 
formação 

 Em relação aos conflitos vivenciados pela Professora, vimos que se referem, 
basicamente, aos conflitos cotidianos para a realização de seu trabalho, destacando-se os 
ligados ao desgaste físico do professor e as necessidades físicas das crianças que 
dividem espaço com as necessidades intelectuais. E, em relação ao documento, vimos 
que a falta de informações sobre o documento e sua função, a falta de clareza sobre a 
sua utilização, ou seja, a dificuldade em transpor o conteúdo para a prática cotidiana e o 
desconhecimento dos professores sobre o processo de elaboração e sobre a participação 
dos professores nesse processo são marcantes na entrevista da Professora. 

 A tabela a seguir relaciona esses conflitos, destacando como não solucionados os 
conflitos relacionados à história da Educação Infantil, como se segue:  

Quadro 21. Conflitos vivenciados pela Professsora 

Professora 

Contexto real da escola Documento Educação Infantil 

-dificuldades com o número 
de crianças e a faixa etária 

-exigência física para 
realização do trabalho 

-falta de clareza do 
documento sobre os 
conteúdos 

-descrença na participação dos 
professores no processo de 
elaboração do documento 

-falta de informações sobre o 
documento e sua função 

-desconhecimento sobre o 
processo de elaboração   

 

-desvalorização do trabalho 
do professor de educação 
infantil 
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Uma constatação que se delineia a partir do exposto refere-se às lacunas 
deixadas pela formação. Se confrontarmos esse fato com os relatados pela Formadora 
sobre a oposição sofrida por ela no processo de difusão do documento por parte de 
alguns coordenadores pedagógicos com orientação partidária e/ou teóricas diferentes, 
podemos hipotetizar que alguns coordenadores que não aderiram, ou aderiram 
parcialmente, ao processo de formação contribuíram para a criação dessa lacuna. Assim, 
os coordenadores pedagógicos que não participaram do processo de formação, dado que 
a adesão era voluntária, como relatado pela Prescritora, e os coordenadores pedagógicos 
que não se alinhavam com a nova proposta podem ter contribuído muito pouco para a 
(re)difusão do documento em suas escolas. Isso justificaria, parcialmente, a falta de 
informação de alguns professores. Nesse ponto, podemos inferir que o processo de 
utilização do documento pelos professores é prejudicado pela fragilidade do processo de 
formação que coloca exclusivamente nas mãos do coordenador pedagógico a 
responsabilidade de levar o documento para dentro da escola. 

No entanto, cabe ressaltar que não estamos culpando nenhum protagonista pelas 
possíveis lacunas nos processos de elaboração, de difusão e de utilização do documento; 
não nos cabe aqui esse papel. Pretendemos somente elucidar esses três processos, com 
vistas a contribuir para, minimamente, levantar um debate acerca da implantação de 
políticas públicas educacionais. 

Outro aspecto relevante refere-se à ausência de conflitos. Vemos que na 
entrevista da Prescritora não se configuram conflitos entre os elaboradores, marcando 
um provável alinhamento no trabalho desenvolvido por esse grupo. Na entrevista da 
Prescritora e da Formadora não aparecem conflitos com os professores apontando para 
um possível distanciamento delas com os professores. Na mesma direção, na entrevista 
da Professora não são configurados conflitos com as instâncias superiores, como a 
Secretaria de Educação, coordenadoria de ensino ou mesmo com a diretora da escola, 
possivelmente, confirmando o distanciamento entre eles.  

Avançando nas discussões, se buscássemos uma classificação, poderíamos dizer 
que os conflitos da Prescritora caracterizam-se, rediscutindo Machado (2006), pela falta 
de um coletivo de trabalho em que se apoiar. Os conflitos da Formadora assinalam 
dificuldades para criar um meio social propício à aprendizagem dos coordenadores e, 
portanto, sua adesão ao processo de formação. Os conflitos da Professora aludem à falta 
de apropriação pessoal das finalidades estabelecidas pelas prescrições e a sobrecarga de 
trabalho que exige capacidades físicas para exercer as tarefas.  

Considerando que a apropriação pessoal não acontece de maneira natural, se 
pensarmos na formação em termos vygotiskianos, teríamos a necessidade de uma 
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intervenção, ou seja, a criação de um espaço de debate, como defendem os psicólogos 
do trabalho e ergonomistas, para que os professores pudessem colocar o documento em 
discussão, criando condições para a sua utilização por meio do desenvolvimento do 
poder de agir que lhes conferiria um repertório de ações possíveis para utilização do 
documento. 

 Sintetizando essas discussões, podemos verificar que alguns conflitos foram 
superados e se constituíram como parte dos trabalhos de elaboração, de difusão e de 
utilização do documento, principalmente, os conflitos vivenciados com o respectivo 
grupo de trabalho. Assim, vimos certa unidade no grupo de elaboradores; vimos a 
negociação dos diferentes pontos de vista dos formadores no processo de difusão do 
documento. Vimos, também, os professores discutindo as proposições do documento 
relacionadas, principalmente, aos conteúdos propostos pelo documento para o trabalho 
com crianças pequenas. 

 No entanto, alguns conflitos não puderam ser superados. A Prescritora precisou 
defender posições teóricas assumidas para justificar o direcionamento do documento 
elaborado. A Formadora encontrou dificuldade em articular teoria, prática e realidade 
das escolas e sofreu resistência de alguns coordenadores devido à influência de posições 
políticas e teóricas divergentes e, ainda, apontou a falta de continuidade nos processos, 
juntamente com a Prescritora, como um obstáculo para realização de seu trabalho. A 
Professora apontou a desvalorização do trabalho com crianças pequenas como uma das 
principais dificuldades para a realização do seu trabalho junto às crianças em escolas de 
Educação Infantil. Assim, esboçando uma classificação, podemos afirmar que os 
conflitos relacionados ao coletivo de trabalho e às crenças e ideologias são os mais 
difíceis de serem superados.  

Em outra direção, buscamos mais uma caracterização para os conflitos, tomando 
como base as discussões de Clot (2008), apresentadas no capítulo teórico no tocante às 
dimensões do trabalho em que se destacam quatro dimensões: impessoal, pessoal, 
transpessoal e interpessoal. A dimensão impessoal refere-se, basicamente, às 
prescrições; a dimensão interpessoal destaca o papel do outro na atividade de trabalho e 
a história coletiva; a dimensão transpessoal corresponde ao métier genérico, ou gênero 
profissional; e, finalmente, a dimensão pessoal representa a maneira como cada 
trabalhador vive seu métier. Poderíamos categorizar os conflitos do seguinte modo:  

Quadro 22. Conflitos e as dimensões do trabalho (Clot, 2008). 

Conflitos da Prescritora Dimensão 

Prescritora e Secretaria de Educação: solicitação da diretora da Secretaria Impessoal 



 

193 
             Transformações e conflitos no processo de elaboração, de difusão e de utilização de instruções 

oficiais de educação infantil: um estudo genealógico 

BARRICELLI, Ermelinda 

 

Municipal de Educação para elaborar a prescrição do município 

Resposta da Prescritora para a Secretaria Municipal de Educação Interpessoal 

Solicitação dos professores, consultados após leitura da versão 1 do 
documento, para organização do documento por faixa etária 

Interpessoal 

Participação de representantes nas discussões da segunda versão do 
documento 

Interpessoal 

Participação dos especialistas e formadores centrais na elaboração do 
documento 

Interpessoal 

Necessidade de justificar as posições teóricas assumidas Transpessoal 

Influência - grupo de elaboradores do Ensino Fundamental Interpessoal 

Conflitos da Formadora 

Prescrições da Secretaria de Educação para orientar o trabalho de formação Impessoal 

Articulação entre diferentes pontos de vista no grupo de formadores Interpessoal 

Dificuldade de articular teoria, prática e realidade das escolas Transpessoal 

A influência política repercutindo no engajamento dos coordenadores no 
processo de formação 

Interpessoal 

Diferentes formas de aderir ao processo de formação Interpessoal 

Posições teóricas divergentes de alguns coordenadores pedagógicos Interpessoal 

A falta de continuidade nos processos  Impessoal 

Conflitos da Professora 

Contexto real da escola e as dificuldades com o número de crianças em 
relação à faixa etária 

Impessoal 

Exigência física para realização do trabalho Pessoal 

Falta de informações precisas sobre o documento e sua função Impessoal 

Falta de clareza sobre os conteúdos do documento Impessoal 

Desconhecimento sobre o processo de elaboração das OCs Impessoal 

Cepticismo na participação dos professores no processo de elaboração do 
documento 

Interpessoal 

Desvalorização do trabalho  Transpessoal 

 Assim, vemos que para a Prescritora os conflitos são, essencialmente, de ordem 
interpessoal, ou seja, relacionam-se com o outro, no caso a Secretaria, os coordenadores 
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pedagógicos, o grupo de elaboradores do Ensino Fundamental, os especialistas e o 
coletivo, além do conflito impessoal oriundo das prescrições para a elaboração do 
documento. Do mesmo modo, os conflitos da Formadora oscilam em conflitos 
interpessoais com os coordenadores pedagógicos, impessoais frente às prescrições para 
a efetivação do seu trabalho e transpessoais, relacionados à realidade das escolas. Por 
outro lado, os conflitos da Professora se distinguem como conflitos impessoais pautados 
pela prescrição e pelas dificuldades enfrentadas para a utilização do documento, assim 
como pelas dificuldades pessoais na realização de seu trabalho, e transpessoal quando 
relacionado à desvalorização do professor.  

 Desse modo, unificando as discussões anteriores, verificamos que os conflitos 
transpessoais se referem aos conflitos não superados. Como discutido, essa dimensão do 
trabalho retrata a memória das técnicas e dos contextos que atravessam o métier, 
correspondendo, ainda, ao métier genérico, também denominado de gênero profissional. 
Com essa constatação, podemos levantar a hipótese de que devido à história recente da 
Educação Infantil e às crenças que dicotomizam e desvalorizam o trabalho docente 
desse segmento, teríamos a justificativa para a dificuldade de superação dos conflitos 
transpessoais, na medida em que essa dimensão reflete a memória profissional que, no 
caso da Educação Infantil, ainda se constitui de forma frágil e segmentada.   

 Ainda nessa direção, dada nossa constatação de que os três trabalhos: de 
elaboração, de difusão e de utilização se constituíram por conflitos relacionados à 
dimensão interpessoal e transpessoal e por prescrições, relacionados à dimensão 
impessoal do trabalho, podemos avançar no debate e alinhar essas constatações com as 
discussões acerca das prescrições, como descrita no capítulo teórico, partindo, também, 
da ideia da rede discursiva, como apresentado na seção relacionada ao processo de 
elaboração das OCs. Poderíamos retomar as discussões sobre o conceito de prescrição 
para pensar nas seguintes prescrições que influenciaram os processos foco de nosso 
trabalho: 

1- Prescrição descendente: oriunda de instâncias superiores. 

A Secretaria de Educação representa essa instância superior na medida em que 
recrutou um grupo para elaborar um documento em sua gestão que orientasse as práticas 
educacionais, assim ela representa a mandatária e, como tal, prescreve esse trabalho, 
sendo que para a Prescritora e para a Formadora as prescrições aparecem de forma 
explícita, e para os professores de forma implícita na exigência de utilização das OCs na 
elaboração do Projeto Pedagógico, como configurado na entrevista da Formadora.  
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2- Prescrição ascendente por pares: proveniente do EF e dos especialistas, do grupo 
de elaboradores. 

O Ensino Fundamental, diferentemente da Educação Infantil, por apresentar 
maior concordância do coletivo em relação aos saberes a serem ensinados, serviu de 
modelo para os elaboradores da prescrição de educação infantil, influenciando o 
formato do documento preliminar (versão-I), que foi apresentado aos professores e 
criticado por eles, por se tratar simplesmente de uma lista de conteúdos, sem princípios 
ou discussões, nos moldes do Ensino Fundamental. Em relação aos especialistas, temos 
configurado no texto da elaboradora uma participação menos injuntiva e mais 
colaborativa. Do mesmo modo, o grupo de elaboradores exerceu influência no trabalho 
de difusão do documento e passou a definir alguns direcionamentos.  

3- Prescrição ascendente por grupo: procedente dos professores, do coletivo e do 
métier. 

Os professores são mencionados em diferentes situações, como vimos; em 
algumas situações eles são postos em cena apenas de forma negativa para mostrar 
atitudes consideradas inadequadas, mas também temos um segmento em que a 
prescritora coloca a opção dos professores na forma de organização do documento por 
faixa etária, e essa solicitação é atendida. Temos, assim, um documento organizado, 
nesse aspecto, de acordo com a preferência dos professores. Do mesmo modo, o métier 
e o coletivo provocaram reações na Prescritora que incidiram no direcionamento e na 
elaboração do documento, como apresentado anteriormente. 

Encerrando estas discussões, em uma direção um pouco diferente retomamos 
dois segmentos das entrevistas; o primeiro da Formadora e o segundo da Professora:  

 (1) Era um momento de aprendizagem/ porque assim/ tinha um re-
significado para nós/ por que qual era a questão?/ Nós tínhamos 
formadores que já tinham experiência de dialogar com professores em 
rede e formadores que não/ que tinham experiências com crianças 
maiores ou da academia (Entrevista com a Formadora). 

 (2) Mas teve momentos aqui com a coordenadora que a gente discutiu 
esses objetivos/ e o que você trabalha em cada um dos momentos./Eu 
me lembro é uma discussão sobre o parque/ aqui./ Qual o objetivo de 
você levar no parque?/ Uma professora até disse que eles brinquem/ é 
lúdico./ Não/ é lúdico/ mas para mim é movimento./ Não/ não é./ Como 
não é?/ A gente tem um túnel enorme aqui/ a criança vai subir/ vai 
descer/ ela está se movimentando ludicamente/ Então você não tem um 
objetivo aí/ você tem no mínimo dois aí./São coisas que a gente 
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precisou parar/ trocar ideia/ trocar experiências para poder... (Entrevista 
com a Professora). 

No segmento da Formadora (1) ela afirma que ‘era um momento de 

aprendizagem (...) tinha um re-significado para nós’ e no segmento (2) da Professora 
vemos ‘a gente precisou parar/ trocar ideia/ trocar experiências para poder...’, sendo 
que ambos apontam um conflito e a sua superação por meio de uma mudança de 
posições. No segmento da Formadora, vemos que ela fala em ‘aprendizagem’ e em ‘re-
significado’ para mostrar em que se transformaram as diferenças vividas entre os 
formadores. O segmento da Professora não tem uma conclusão; ela afirma que foi 
preciso ‘trocar experiência para poder...’ e não conclui, mas é certo que sua afirmação 
aponta para algum tipo de solução para o impasse posto. Verificamos nesses dois 
excertos que a superação dos conflitos nos indica alguns indícios de desenvolvimento 
das participantes.  

Nosso objetivo, nesta tese, não era o de verificar o desenvolvimento dos 
trabalhadores-participantes, portanto, nossas análises não se voltaram para a elucidação 
desse processo. No entanto, o valor semântico atribuído aos segmentos destacados 
anteriormente nos permitem tecer alguns comentários nesse sentido.  

Retomando Clot (2006), que define que os conflitos são a fonte da atividade e 
que o desenvolvimento do trabalho pode servir para o desenvolvimento do trabalhador, 
do mesmo modo que o desenvolvimento do trabalhador pode servir para o 
desenvolvimento do trabalho, podemos inferir que no segmento (1) da Formadora as 
diferenças vividas pelos formadores no processo difusão do documento não se 
constituíram como impedimento para a realização do trabalho de formação; pelo 
contrário, segundo relatado, essas diferenças desencadearam a necessidade de articular 
os pontos de vista, um re-significado, para que os formadores conseguissem construir 
conjuntamente um novo significado, desta vez coletivo, para a realização do trabalho de 
formação. Do mesmo modo, o segmento (2) da Professora, também, aponta para uma 
rediscussão coletiva na direção da superação do conflito, na medida em que a Professora 
afirma que houve uma troca de experiência. Portanto, esses dois segmentos podem se 
configurar como um indicativo de desenvolvimento para nossas participantes durante os 
processos por elas vividos por meio da superação de conflitos do trabalho, ou mesmo, a 
transformação da prescrição de instrumento externo em artefato apropriado, como 
discutido por Machado (2010).  

Assim, tendo discutido as semelhanças, as diferenças e os conflitos dos 
processos de elaboração, de difusão e de utilização, encerramos esta seção, concluindo a 
resposta de nossa quarta pergunta de pesquisa. A seguir, encerrando esta tese, teceremos 
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os comentários finais na direção de um fechamento para as questões levantadas por esta 
pesquisa.  

 

7.4 Sintetizando e Concluindo 

À guisa de resposta para nossas questões de pesquisa, podemos sintetizar, nesta 
seção, as respostas obtidas da seguinte maneira: 

O trabalho de elaboração da prescrição municipal se constituiu, como posto na 
entrevista da Prescritora, pela interlocução com a Secretaria de Educação de São Paulo, 
com os grupos de elaboradores, de formadores, de especialistas e de coordenadores 
pedagógicos, e teve como conteúdo temático principal a explicitação do processo de 
elaboração do documento. O trabalho da Prescritora caracterizou-se pela falta de um 
coletivo de trabalho em que se apoiar repercute na necessidade de defender pontos de 
vista. Os conflitos vivenciados são, essencialmente, de ordem interpessoal, ou seja, 
relacionam-se com o outro, no caso a Secretaria, os coordenadores pedagógicos, o 
grupo de elaboradores do Ensino Fundamental, dos especialistas e o coletivo, além do 
conflito impessoal oriundo das prescrições para a elaboração do documento.  

O trabalho de difusão, no caso de nossos dados, nos mostra, principalmente, a 
interlocução com o grupo de elaboradores e com os coordenadores pedagógicos e tem 
como conteúdo temático principal a explicitação do processo de difusão. Os conflitos 
vivenciados pela Formadora referem-se, principalmente, às formas de adesão por parte 
dos coordenadores com maior ou menor envolvimento no processo de formação por 
fatores ideológicos, como a influência político-partidária e as dificuldades relacionadas 
aos contextos reais de trabalho. Os conflitos da Formadora assinalam dificuldades para 
criar um meio social propício à aprendizagem dos coordenadores e, portanto, sua adesão 
ao processo de formação, oscilando em conflitos interpessoais com os coordenadores 
pedagógicos, impessoais, frente às prescrições para a efetivação do seu trabalho, e 
transpessoais relacionados à realidade das escolas. 

 O trabalho de utilização colocou em cena, pela entrevista da Professora, o 
cotidiano escolar e as dificuldades relacionadas com a prática docente e, como 
consequência, protagonistas também relacionados a esse cotidiano escolar. Os 
professores receberam poucas orientações sobre a finalidade do documento e sobre a 
sua utilização. E os conflitos vivenciados pela Professora aludem à falta de apropriação 
pessoal das finalidades estabelecidas pelas prescrições e a sobrecarga de trabalho que 
exige capacidades físicas para exercer as tarefas. Os conflitos da Professora se 
distinguem como conflitos impessoais pautados pela prescrição e pelas dificuldades 
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enfrentadas para a utilização do documento, assim como pelas dificuldades pessoais na 
realização de seu trabalho e transpessoais relacionados à desvalorização do professor 
desse segmento educacional. 

 No entrelaçamento das entrevistas, vimos que a Professora não se constitui como 
interlocutora direta da Prescritora e da Formadora, apontando para o distanciamento 
desses protagonistas. Vimos, ainda, que os conflitos relacionados ao coletivo de 
trabalho e às crenças e ideologias são os mais difíceis de serem superados e se referem à 
memória coletiva do trabalho, ou gênero profissional que constituem a dimensão 
transpessoal do trabalho. Os conflitos históricos relacionados à educação de crianças 
pequenas ainda são marcantes e incidem sobre o trabalho do professor, e incidiram 
sobre o trabalho da Formadora e da Prescritora e, consequentemente, sobre a elaboração 
e direcionamento das Orientações Curriculares. Finalmente, vimos dois segmentos da 
Formadora e Professora que apontam para alguma transformação pessoal, confirmando 
que uma prescrição, como instrumento, pode se transformar em artefato apropriado 
pelos trabalhadores em seu processo de desenvolvimento.  

 Desse modo, encerramos as discussões relacionadas às conclusões dos 
resultados que nossas análises apontaram e nos dirigimos, em seguida, para a 
finalização desta tese, tecendo comentários no tocante aos possíveis desdobramentos 
desta pesquisa. 

Como visto, nosso trabalho realizou um estudo longitudinal, que uma pesquisa 
de doutorado permite, pois a coleta dos dados se iniciou em 2008 com a entrevista da 
Prescritora e foi concluída em 2010 com a entrevista da Formadora e da Professora, 
sendo possível verificar o desenvolvimento da formação elaborada pela Secretaria de 
Educação e a entrada do documento na escola. Assim, nossa pesquisa teve o mérito de 
esclarecer os processos de elaboração, de difusão e de utilização de uma prescrição 
oficial voltada para a Educação Infantil, podendo, portanto, realizar a análise da 
implantação de uma política pública educacional.  

 Nossos resultados nos permitem traçar alguns comentários que poderiam ser 
considerados em futuras implantações de políticas educacionais. Para começar, 
acreditamos que o processo de divulgação não deveria restringir a divulgação a uma 
única pessoa, neste caso o coordenador pedagógico, pois se essa comunicação falha, um 
grupo inteiro de uma escola fica comprometido nesse processo. Possivelmente, a 
criação conjunta de espaços de discussão para o professor, assim como foram criados 
para o coordenador e diretor, poderiam minimizar as possíveis falhas ocasionadas pela 
intermediação das informações. Outro ponto a ser destacado refere-se à conciliação dos 
pontos de vista e das orientações teóricas e políticas; temos consciência de que essas 
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divergências, como conflitos desencadeadores de desenvolvimento, enriquecem os 
processos, no entanto, vimos que em alguns casos essas divergências se constituíram 
como impedimento à realização de determinadas tarefas repercutindo no trabalho como 
um todo, assim, a criação de espaços de debate com diferentes representantes do 
segmento poderia criar a possibilidade de um trabalho que abrigasse diferentes pontos 
de vista e, consequentemente, teria melhor adesão. Finalmente, a ideia de uma re-
construção do documento pelos professores no processo de utilização do documento, 
como apontado pela Formadora e pela Prescritora, poderia se concretizar para que as 
novas prescrições contemplassem, de fato, a participação dos professores no processo 
de elaboração. 

Desse modo, podemos levantar algumas contribuições desta tese. Para o Grupo 
ALTER nossa pesquisa tem o mérito de apontar alguns índices que poderão ser 
aprofundados e rediscutidos em pesquisas futuras, visando à elucidação das marcas 
linguístico-discursivas que configuram os conflitos constitutivos das atividades. Para a 
Clínica da Atividade, nossa tese trouxe uma nova luz, principalmente, para a questão do 
trabalho de elaboração e de difusão de uma prescrição, dado que esses processos ainda 
são pouco conhecidos pelos pesquisadores do trabalho e, também, algumas 
especificidades sobre o trabalho de utilização de uma prescrição. Para os contextos de 
formação, nossa pesquisa aponta para a necessidade da colocação da prescrição no 
centro da formação com os coordenadores e, também, com os professores. Assim, 
esperamos que os desdobramentos futuros de nossa pesquisa possam contribuir, de 
alguma forma, para que as reflexões e discussões sobre as prescrições se façam com 
mais força, ou minimamente, que os formadores, como nós mesmas, possamos repensar 
a prática de formação de professores, considerando que para a superação das 
dificuldades históricas relacionadas à educação de crianças pequenas é essencial que o 
gênero profissional se fortaleça pela transformação do trabalhador e do trabalho em um 
movimento dialético.  
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