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O presente trabalho tem por objetivo o estudo da educação infantil na rede 
municipal da cidade de São Paulo, por meio da análise das propostas curriculares 
das diferentes gestões municipais. Toma–se como marco inicial o currículo de 1975, 
proposto para as recém criadas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), 
sucessoras dos Parques Infantis. Optar pelo currículo como objeto de estudo se 
justifica por entendermos que, por meio dele, são explicitadas as concepções 
basilares da educação infantil. Organizar um currículo significa detalhar o que se 
pretende, como se pretende, por que se pretende e a para quem se pretende 
construir uma dada proposta pedagógica. O currículo, na rede de ensino pública, 
tem por função explicitar uma intenção assumida pelo poder público, ainda que no 
campo subjetivo e, muitas vezes, em discrepância com as reais condições que este 
mesmo poder público oferece às escolas. O currículo é também um elemento 
formativo quando chega às escolas e professores, pois nele estão expressas bases 
teóricas, arranjo de conteúdos (seleção e organização) e, em regra, sugestão de 
operacionalização por meio de atividades, além de orientações sobre o ato de 
planejar e avaliar entre outros elementos. Assumimos como recorte o universo da 
linguagem verbal. Ou seja, vamos buscar nas propostas curriculares o lugar da 
linguagem e as concepções que estão implícitas a essas propostas. O caminho 
metodológico inclui a pesquisa em acervo histórico de documentos e a análise de 
conteúdo dos textos para a construção de categorias de análise que permitam 
desvelar a trama das concepções que se sucedem e que, ao longo do tempo, forjam 
a prática de professores. Objetivamos, portanto compreender essa trama histórica 
das propostas pedagógicas para a educação infantil.  
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A história do atendimento da criança pequena no município de São Paulo começa 
com os Parques Infantis, idealizados por Mário de Andrade, e criados com o Ato 861 
de 30 de maio de 1935. Os Parques Infantis dispunham de um espaço amplo em 
bairros operários e atendiam crianças entre 3 e 12 anos em período integral. A 
eles, em 1940 somam-se os Recantos Infantis, construídos em Praças Públicas e 
depois os Recreios Infantis nos bairros periféricos da cidade ambos atendendo 
crianças de 3 anos a 6 anos e 11 meses. 

  

Com novas demandas sociais e a partir de uma concepção educacional diferenciada 
do idealizador dos Parques Infantis, em 1975 uma nova nomenclatura identifica 
aquelas instituições, que trabalhavam apenas com as crianças de 3 a 6 anos: 
Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI). Sendo que apenas em 1999, as 
creches passam a integrar juntamente com as EMEIs a rede de educação infantil do 
município de São Paulo. 

  



É o período iniciado em 1975 com a criação das EMEIs no município de São Paulo 
que nos interessa nesse trabalho; vamos utilizar a dimensão curricular como objeto 
a ser analisado e nessa dimensão teremos como foco as propostas de linguagem 
verbal e suas concepções. Entendemos que as propostas curriculares, por um lado 
explicitam concepções basilares de educação que sustentam uma intenção 
pedagógica. Por outro, têm caráter formativo, pois são dirigidas aos professores 
como um conjunto de orientações para o trabalho pedagógico e, estes têm a 
atribuição de colocá-las em prática junto às crianças.  

   

  

A história das propostas curriculares 

A reorganização da rede em 1975 tem como objetivo a melhoria na qualidade da 
educação. Tal movimento acontece interligado a um movimento maior conhecido 
como a teoria da carência cultural que pregava a importância em oferecer às 
camadas populares aquilo que seu meio social e cultural não o fazia. Nesse 
contexto ideológico a educação infantil, chamada de educação pré-escolar foi assim 
definida (SP. SME, 1975): 

  

O objetivo da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do 
Município de São Paulo, ao propor uma nova dimensão à Educação 
Pré-Primária - partiu de um lado do reconhecimento de que esta 
educação deve constituir um período específico de educação a que 
toda criança tem direito e, de outro, proporcionar ao educando 
condições de obter um rendimento adequado no processo de 
aprendizagem formal do primeiro grau" (p.1) 

  

A proposta dos Parques Infantis dá lugar a uma nova proposta pedagógica que 
embora objetive a mesma amplitude no atendimento integral da criança em seus 
aspectos sócio-cultural, psicológico e biológico acaba por centrar-se no aspecto 
cognitivo, iniciando um trabalho organizado em três grandes áreas do 
conhecimento: linguagem, raciocínio lógico-matemático e perceptivo-motor. 

  

Em 1980 um novo modelo de currículo mantém os aspectos sócio-cultural, 
psicológico e biológico, e insere a idéia de conteúdos e matérias, refletindo sua 
inspiração no currículo escolar do ensino de 1º grau. Com novo formato e novas 
nomenclaturas, preserva os conteúdos do currículo de 1975 e acrescenta educação 
moral e cívica, programas de saúde e educação física. 

  

Já em 1982, o documento "Programação Específica de Educação Infantil", propõem 
a organização do trabalho pedagógico em áreas do conhecimento, capacidades 
básicas para a aprendizagem, objetivos e atividades. As áreas apresentadas são: 
linguagem, perceptivo motora, motricidade geral, integração sensório motora e 
habilidades conceituais com um total de 43 capacidades e 68 objetivos. 



  

Em 1985, publica-se a revista Escola Municipal Ano 18, nº 13, que comemora 50 
anos da pré-escola municipal. Esta revista recupera a trajetória histórica da pré-
escola e discute a função da pré-escola dentro de um movimento maior que é o da 
redemocratização do país.  Nesse contexto, é indispensável garantir acesso e 
qualidade. A pré-escola, de forma específica, enfrenta esse desafio com a expansão 
da rede, mas também com a reflexão sobre como garantir qualidade pedagógica. 
 Tal qualidade passa pela dimensão do ensino e da sistematização pedagógica (SP. 
SME, 1985): 

  

Os objetivos educacionais da pré-escola não podem ser alcançados apenas 
indiretamente através de atividades informais e desestruturadas. É indispensável a 
existência de uma programação que, partindo das necessidades e características 
das crianças desta faixa etária e sem abrir mão da brincadeira livre e da 
espontaneidade, garanta o desenvolvimento sistemático de conhecimentos, 
atitudes e habilidades. (p. 3) 

  

O texto revela que há um movimento de negação de um modelo, caracterizado 
como espontaneísta e, a proposição de um modelo considerado "mais estruturado" 
com programação adequada à faixa etária. No mesmo ano outros documentos são 
publicados: "A pré-escola que queremos", "Programa de educação Infantil: 
Linguagem" e "Programa de Educação Infantil: matemática".  

  

A proposta curricular aqui anunciada é publicada ao final do ano de 1985, final da 
gestão Mário Covas. Em 1986, o novo prefeito, Jânio Quadros, recolhe e proíbe o 
uso das publicações de 1985 e orienta o uso do documento curricular de 1975.  

  

A nova gestão elabora novo documento apresentado em 11 de junho de 1988 com 
o nome "Proposta de Programação de Educação Infantil". As bases teóricas são os 
escritos de Piaget, em particular a evolução das construções cognitivas e os 
estágios de desenvolvimento da inteligência. Propõem como objetivos (SP. SME, 
1988, p. 2) "que o período de escolarização contribua para o desenvolvimento da 
representação lingüística e simbólica, da compreensão progressiva das relações 
lógico-matemáticas e da socialização". 

  

A gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1992) publica em 1992 o documento 
"Reorientação Curricular da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI". Nele a 
função social da escola e a concepção de currículo são os elementos basilares do 
processo de reorientação, sendo assim compreendidos (SP. SME, 1992): 

  



É preciso ter claro que a escola e o seu currículo devem responder às necessidades 
sociais. Conhecer, pois, essas necessidades, nos leva a desvelar para quem e para 
que, nossa escola trabalha, ou seja, a favor de quem remete seus esforços e, 
consequentemente, contra quem esses mesmos esforços acabam sendo 
potencializados. (p. 7) 

  

O documento de 1992 apresenta uma concepção de currículo que pretende ser 
mais ampla, afirma (SP. SME, 1992): 

  

Numa visão mais abrangente currículo é tudo o que acontece na escola e que afeta 
direta ou indiretamente o processo de transmissão, apropriação, ampliação, 
construção coletiva do saber. Envolve um conjunto de elementos e concepção que 
vão desde os aspectos físicos até o conjunto de agentes internos e externos que 
interferem na escola. (p.17) 

  

Nessa proposta curricular a linguagem é apresentada como eixo para o trabalho 
pedagógico e, o jogo e as áreas de conhecimento como organizadores do currículo. 
A discussão sobre a função da educação infantil pretende subsidiar os educadores 
para a superação da dicotomia assistência versus

  

 educação e oferece novos 
elementos ao debate pedagógico. A criança, que no currículo de 1988 é vista pelas 
lentes da teoria piagetiana é agora focada pelas lentes da teoria sócio-cultural. 

Contudo, a proposta de reorganização curricular acontece no final da gestão e em 
1993, início da gestão Paulo Maluf, nova proposta é expressa no documento 
"Organizadores de Áreas", com currículo estruturado por áreas do conhecimento 
que é apresentado em 3 impressões: 1995 - "Educação Infantil e Alfabetização" , 
1996 e 1998 - "Organizadores de Áreas - Educação Infantil".  

  

Este documento apresenta planilhas com duas colunas, uma com as características 
das crianças e outra com justificativa e propostas de trabalho. Essas planilhas estão 
organizadas em áreas de atuação como segue: Jogo Simbólico, Desenho, 
Matemática e Ciências e as Linguagens oral, escrita, computadorizada, plástica, 
musical e corporal. 

  

No período de 1997 a 2000, gestão Celso Pitta e Regis de Oliveira, documentos 
curriculares para educação infantil não são apresentados. Tendo início em 1999 o 
processo de incorporação das creches na rede municipal de São Paulo, que tem 
continuidade na gestão Marta Suplicy (2001-2004), que em 2004 publica o 
documento "Orientação Normativa 01/04: construindo um regimento para a 
infância" que apresenta concepção de currículo de educação infantil abrangente, 
que encaminha a organização do trabalho pedagógico assumindo especificidade na 
chamada de Pedagogia da Educação Infantil como podemos ler (SP. SME, 1994): 



  

O currículo, entendido como o conjunto de relações que se estabelece na unidade, 
construído, (...). Deve levar em conta todas as ações, experiências e vivências em 
que são envolvidos os sujeitos de sua construção, considerando: sua linguagem, a 
dimensão lúdica, o tempo e o espaço em que se desenvolvem as atividades, os 
participantes (atores e protagonistas), as formas de possibilitar as interações e as 
modalidades de gestão. (p. 3) 

  

  

A administração de José Serra e Gilberto Kassab, (2005 a 2008) apresenta à rede, 
em 2007, o documento "Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e 
Orientações Didáticas para a Educação Infantil". Documento que possui seus pares 
nas demais modalidades de ensino e tem como contexto as avaliações institucionais 
promovidas pelo Ministério da Educação e pelas Secretarias de Educação. Tem por 
proposta estipular os mínimos para cada ano de escolaridade, alcançando dos 
berçários aos cursos do ensino médio. 

  

Com inspiração nos Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil, 
publicados pelo MEC, esse novo documento propõe organizar as aprendizagens em 
7 conjunto de experiências: 1. voltadas ao cuidado de si, do outro, do ambiente, 2. 
de brincar e imaginar, 3. de exploração da linguagem corporal, 4. de exploração da 
linguagem verbal,5. de exploração da natureza e cultura, 6. de apropriação do 
conhecimento matemática, 7. com expressividade das linguagens artísticas. 

  

  

A Linguagem no currículo da Educação Infantil 

Após este breve histórico passamos a analisar as propostas de linguagem. No 
currículo de 1975 encontramos como objetivo o desenvolvimento de funções 
básicas da linguagem como percepção visual, auditiva, tátil e temporal além da 
orientação espacial e consciência corporal. Além desses, outros objetivos tratam da 
gramática, ampliação do vocabulário e uso da linguagem para ampliação do 
pensamento e comunicação. 

  

O texto detalha cada um dos objetivos como ação da criança. Assim os objetivos 
voltados às funções básicas da linguagem estão repletos dos termos verbalizar e 
nomear, estas duas habilidades funcionam como indicadores do desenvolvimento 
como por exemplo (SP. SME,: 1975, p. 15): "

  

desenvolver a percepção visual:  
verbalizando diferentes formas (...)". 



Ao tratar da linguagem o documento menciona apenas a oralidade: verbalizar, 
nomear, comunicar-se, ampliar seu pensamento, não tratando da escrita. Contudo, 
no aspecto motor todos os objetivos estão voltados para o preparo e o treino da 
escrita, principalmente quando menciona o desenvolvimento da coordenação 
motora-viso-manual. A linguagem é apresentada como um elemento independente 
do universo da escrita, pelo menos para a criança pré-escolar. 

  

Já a proposta de 1980 tem três matérias na "grade curricular": comunicação e 
expressão, estúdios sociais e ciências. Sendo língua portuguesa, educação artística 
e educação física, partes de "Comunicação e Expressão". A linguagem é abordada a 
partir de três elementos: oralidade, leitura e escrita. A função da pré-escola é 
facilmente observada quando a expressão "preparo para leitura e escrita" orienta o 
conteúdo a ser trabalhado. A forma como esse objetivo será alcançado é explicitado 
em documento de 1981, "Metodologia das Atividades da Pré-Escola", nele lemos 
(SP. SME, 1981): 

  

Conseqüências mediatas do tratamento das capacidades (importantes no Processo 
de alfabetização) 

•·         Executar de forma controlada movimentos dos olhos em diferentes 
posições; 

•·         Executar de forma controlada movimentos do corpo e de partes dela 

•·         Executar de forma controlada movimentos viso-manuais 

•·         Executar ações que exijam maior ou menor controle de força muscular 

•·         Executar movimentos que exijam maior ou menor equilíbrio do corpo 

•·         Executar movimentos ritmados 

•·         Reagir eficientemente às atribuições ou solicitações motoras globais, 
verbais e viso-motoras 

•·         Executar eficientemente tarefas viso-manuais.(p.4) 

  

Esses documentos (1980 e 1981) nos permitem perceber a concepção do ensino da 
língua portuguesa para crianças pequenas, calcado no treino do que o documento 
de 1975 chamava de funções básicas da linguagem.  

  

A próxima proposta, que encontramos nos documentos de 1985, com uma nova 
abordagem teórica, a Psicogênese da língua escrita, reúne trechos de textos de 
Emilia Ferreiro e Ana Teberoski e organiza o trabalho com linguagem a partir de 
dois eixos: a linguagem oral e aproximação com a escrita, justificando (SP. SME, 
1985b): 



  

A linguagem oral, por ser um aspecto básico para a aquisição dos conhecimentos 
veiculados na escola e um elemento extremamente importante, não só para a 
expressão, como para a organização do pensamento. A linguagem escrita, porque é 
através do contato sistemático com a palavra escrita que a criança vai construindo 
seu conhecimento sobre os processos de leitura e escrita e vai percebendo qual o 
seu uso social. (p. 1) 

  

A afirmação, de uma concepção construtivista e a perspectiva social da função da 
escrita estruturam a proposta, inovam as orientações didáticas, o livro e o texto 
ganham centralidade no trabalho pedagógico por meio da prática da contação de 
histórias, dos jogos verbais e das brincadeiras com palavras.  A ação pedagógica 
deve proporcionar o contato sistemático da criança com a escrita, dosar o grau de 
dificuldade e fazer uso da letra de forma. 

  

Contudo, em 1986 novo programa propõem à rede com ênfase na periodização 
piagetiana do desenvolvimento da inteligência, entende a ação pedagógica como a 
capacidade de observar e entender a criança e sua ação e, a partir desses 
elementos, propor atividades que estimulem o processo de desenvolvimento de 
cada habilidade elencada por Piaget. O planejamento, a partir desses pressupostos, 
é organizado em três momentos (SP. SME, 1988): 

  

Compreender desta maneira o planejamento implica considerar três momentos que 
se sucedem de forma ininterrupta ao longo de todo o trabalho: 

•a)      um conhecimento teórico das etapas de desenvolvimento (...); 

•b)      cada plano deverá ser submetido a um período de observação das reações 
infantis diante das atividades selecionadas, com a preocupação central de 
estabelecer as características cognitivas das crianças; 

•c)      a cada interpretação dos dados registrados deverá haver uma redefinição do 
trabalho, respeitando o ritmo das crianças daquele grupo. (p. 4) 

  

A estrutura do trabalho com os grupos é definida em 10 atividades: brincadeira 
simbólica, brincadeira sensório-motora, imitação, classificação, seriação, 
quantificação, espaço, tempo, imitação de modelo com objeto e seqüência. O 
trabalho com a linguagem acontece de duas formas: implícito na forma de 
conversas sobre a brincadeira ou a ação que se observa e tomando a palavra como 
um "objeto" a ser analisado do ponto de vista das relações lógicas e (SP. SME, 
1988) 

  



Um assunto que pode ser incluído é aquele sobre a linguagem oral para que elas 
aprendam a refletir sobre a mesma. O professor pode propor uma série de 
perguntas, por exemplo: "Por que a gente fala?", "Como acham que surgiram as 
palavras?", "Por que mesa chama-se mesa?". (p. 4) 

  

Segundo essa orientação o trabalho do professor será o de fazer a criança pensar 
na palavra em si, seu tamanho, quantidade de letras etc. Contudo, o professor 
recebe as seguintes orientações práticas (SP. SME, 1988): 

  

A implicação prática desta forma de entender a linguagem é que, durante o período 
pré-operatório, não há necessidade de nenhum planejamento especial, pois para 
que haja uma ação ativa da criança sobre a língua há necessidade da mesma 
mediar sistematicamente as interações, até tornar-se o principal instrumento de 
trocas (...). O domínio da regras lingüísticas será favorecido pelo conjunto das 
situações que serão propostas em sala de aula. (p. 5) 

  

Já na proposta de 1993, "Reorientação Curricular da Escola de Educação Infantil - 
EMEI" a linguagem é apresentada como um eixo de trabalho no "seu papel 
fundamentalmente de constituidora da consciência" 

  

e, como área do conhecimento. 
Enquanto eixo, ao lado do jogo, a linguagem compõe o grande objetivo da 
educação infantil (SP. SME, 1993): 

O projeto Pedagógico que estamos construindo tem por finalidade 
materializar com as crianças pequenas a formação crítica e o 
exercício consciente da cidadania. Para tanto, o eixo do trabalho na 
escola de educação infantil é a constituição da linguagem da criança 
e a formação de seu pensamento. E a linguagem e o pensamento 
ocorrem através da interação com o outro e com o mundo. (p 26) 

  

Como área do conhecimento a linguagem é apresentada como (SP. SME, 1993): 

  

"produto lingüístico que se manifesta através da oralidade, textos 
escritos, desenhos, diferentes formas de expressão e diferentes 
dialetos (...). Constitui, portanto, elemento fundamental no processo 
de leitura e escrita e, na escola de educação infantil, (...) precisa ser 
trabalhada de forma planejada  e sistematizada. (p 32) 

  

Ao contrário do que propunha o documento de 1988, a proposta de 1993 preconiza 
um trabalho planejado pelo professor, portanto, de caráter intencional, que permita 
à criança "interagir com a leitura de uma forma intensa" (SP. SME, 1993: 33). 



  

A preocupação em torno da função da escola de educação infantil e a alfabetização 
retorna. O texto aponta a reivindicação da comunidade de que a EMEI alfabetize as 
crianças, no entanto, de amplia a concepção de alfabetização (SP. SME, 1993) ao 
afirmar: 

  

Através das diferentes linguagens, a criança pequena produz as marcas de sua 
leitura e compreensão da realidade. O aprimoramento dessas formas de registro de 
seu pensamento e discurso interno, rumo a conquista da escrita convencional 
enquanto produto sócio-cultural e formas cada vez mais elaboradas de expressão, é 
o que chamamos de PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO. (p.32) 

  

A proposta apresentada demonstra a influência de teóricos como Vigotski e Emilia 
Ferreiro. As idéias desses autores são usadas para argumentar em favor de uma 
nova prática pedagógica, buscando ao mesmo tempo, orientar o professor e 
provocar sua reflexão (SP. SME, 1993): 

  

O professor de educação infantil tem, portanto, um papel fundamental na 
construção da escrita pela criança. Se, na concepção tradicional, corremos o risco 
de dirigir esse processo de maneira artificial, com a penetração em nossas escolas 
da concepção construtivista (baseada em Ferreiro), corremos o risco de uma 
compreensão mecânica que pode desembocar numa postura espontaneísta: ‘deixar 
que a criança construa'... (p 34) 

  

Já no documento de 1995 a área da linguagem é assim apresentada: oral, gráfica - 
desenho, escrita, computadorizada - corporal, musical e plástica. A proposta de 
trabalho com a linguagem oral parte de justificativas sobre o desenvolvimento 
infantil, com referencial da teoria piagetiana, com foco no desenvolvimento da 
linguagem egocêntrica e linguagem socializada. Já a proposta de trabalho com a 
linguagem escrita apresenta os níveis de evolução da escrita segundo Emília 
Ferreiro com orientações para o trabalho pedagógico (SP. SME, 1995): 

•o        Pedir para desenhar e escrever o que desenhou.  

•o        Entregar para a criança, cartela com o seu nome e solicitar a escrita e 
leitura. 

•o        Identificar o próprio nome entre outros, semelhante ou não questionando a 
justificativa da criança em relação à sua ação (...) 

•o        Compor nomes com letras móveis (...) 

•o        Escrever palavras do tipo BOLA, COLA, MOLA onde as vogais são as 
mesmas e pedir leitura. (p. 21) 



  

Encontramos a preocupação com a escrita do nome, e a compreensão de que a 
criança precisa agir sobre este objeto cultural que é a escrita, sendo esta ação 
diferenciada a medida do nível em que esteja a criança. A leitura aparece como 
duas orientações gerais ao trabalho (SP. SME, 1995: 19 e 21): "desafiar a criança a 
ler e escrever" e 

  

"ler e interpretar textos elaborados pelo próprio aluno". 

O último documento, publicado em 2007, "Orientações Curriculares: expectativas 
de aprendizagens e orientações didáticas", a linguagem é apresentada como objeto 
cultural, cuja construção é mediada por seu uso social, pelas práticas sociais do 
falar, do ler e do escrever. Esses elementos devem, segundo a proposta, fazer 
parte do cotidiano da criança na escola, por meio de atividades planejadas que o 
documento propõe como "Blocos de Aprendizagens": Comunicar-se no cotidiano, 
Conversar no grupo em situações informais e em situações formais, Brincar com as 
palavras, Conhecer narrativas literárias e desenvolver comportamentos leitores, 
Usos e práticas da linguagem escrita, A escrita do nome próprio e Outras escritas 
infantis. 

  

O documento fornece ao professor orientações práticas como o uso da roda de 
conversa e da roda de leitura. O trabalho com escrita é proposto a partir do nome 
próprio e dos diferentes usos sociais da escrita, em situações de uso real pela 
criança onde o professor possa associar objetivos didáticos e objetivos sociais do 
uso da escrita. 

  

Considerações Finais 

Não é novidade que o movimento político partidário, com seu caráter ideológico, 
influencie o movimento pedagógico por meio de legislação, de propostas oficiais, 
manejo de verbas etc. Esse caráter ideológico apresenta-se nas concepções 
basilares das propostas e na apreensão e uso de bases teóricas. 

   

  

Percebemos que as bases teóricas, ao longo desses anos, de certa forma se 
mantém, mas que diferentes recortes são efetuados a cada proposta. O exemplo de 
Jean Piaget cuja teoria é explicitada como base teórica para várias das propostas, é 
revelador desse mecanismo. Na proposta de 1975 o principal recorte a relação 
entre o biológico e o ambiente, entre as possibilidades do organismo e o estímulo 
do meio em que se encontra. Já a proposta de 1988 privilegia os estágios de 
desenvolvimento, em especial ao sensório-motor e pré-operatório. Outro exemplo é 
Emilía Ferreiro que é citada na proposta de 1985, de 1993 de 1995 e na de 2008.  

  



Essas bases teóricas estão presentes na formação dos professores influenciando a 
forma como estes profissionais compreendem o fenômeno educativo e constroem 
sua prática junto às crianças. De mesma forma, as diferentes organizações do 
trabalho pedagógico, com as diferentes ênfases (na oralidade ou na escrita, p.e.), 
com suas nomenclaturas específicas, entre outros fatores, permanecem na vida 
escolar. Assumimos a hipótese de que as propostas oficiais têm caráter formativo, 
portanto, não é pelo fato de publicar-se uma novo documento, que a proposta 
anterior (e mesmo elementos de várias propostas) seja abandonada plenamente. 
Na escola, nos professores e mesmo na comunidade de forma geral, cada proposta, 
por seu caráter formativo, se sustenta mesmo em momentos de implantação de 
novos documentos. O processo como isso ocorre e suas implicações são, contudo, 
objeto de novas investigações. 
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