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Introduçõo

A relevância deste estudo não está somente no fato de
discutir mais uma vez a educação infantil, mas, principalmente,
em buscar uma identificação do que realmente representa a
qualidade diante dos tantos desafios encontrados na
atualidade. Foi proposta uma avaliação das instituições de
educação infantil em Fortaleza, buscando definir os indica-
clores de qualidade, delimitados como sendo: a) proposta
p dagógica; b) formação inicial e continuada de seus
professores; c) espaço físico. d) instrumentos de avaliação
do desenvolvimento da criança e de avaliações internas;
(~)Comunicação com os pais; f) satisfação dos participantes.

O objetivo geral do estudo foi analisar as instituições de
educação infantil, da cidade de Fortaleza, com base nos
Indicadores de qualidade acima citados, tendo em vista a
Icqíslaçâo em vigor e a realidade existente, com a finalidade
(Ic propor uma sistematização de avaliação institucional para
essa etapa.

Indicadores de Qualidade na Educaçõo Infantil

A partir de agora, serão discutidos os referenciais de
qualidade, que foram parte da pesquisa, na opinião de vários
• utores que estudaram sobre a educação infantil. Cada item
111 erfere no outro e ressignifica a sua própria dimensão. Não
cria possível a análise de uma instituição de educação infantil

(li forma compartimentada.

paço físico

A discussão em tomo dos espaços fisicos tem tido muito
c 11\ comum, no Brasil e no exterior. A necessidade de um
c paço acolhedor, com motivos que despertem interesse nas
« I nnças. assim como a apresentação de suas produções, têm
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sido relativamente o foco convergente em todos os estudos
acerca do espaço e de sua organização.

Oliveira (2002) dedica um capítulo de seu livro à discussão
dos ambientes de aprendizagem como recurso pedagógico.
Ressalta o fato de Decroly, Montessori e Dewey já haverem
levantado essa questão e terem sido suplantadas pelo baratea-
mento dos atendimentos às crianças pequenas. Para esta
autora, o ambiente nunca é neutro e a criança empresta uma
significação ao espaço que lhe provoca uma reação emocional:
medo ou curiosidade, calma ou irritabilidade, atividade ou
apatia. A organização dos espaços deve refletir a proposta
pedagógica da escola. Tanto os espaços internos, salas de
aula e salas de atividades, quanto os espaços externos, pátio,
playgrounds, jardim, horta, todos possibilitam uma riqueza
de atividades que promovem o desenvolvimento infantil.

Para Abramowicz e Wajskop (1999, p. 30), "todo espaço
fisico é um território cultural: a ser ocupado, construido, bagun-
çado, organizado, marcado por experiências, sentimentos e
ações das pessoas". As autoras ressaltam a necessidade que
a criança tem de espaços para as diversas atividades que
executam numa creche. Entre fotos de crianças em atividade,
elas defendem a importáncia da organização desses espaços,
pois acreditam que:

(...) afetam tudo que a criança faz, interfere na sua percepção
da realidade, modifica suas atividades e a maneira como
utiliza os materiais, influencia sua capacidade de escolha e
transforma as interações com as outras crianças, com as
profissionais e com seus pais (1999, p. 30).

Faria (2000) faz um estudo sobre o espaço físico na
educação infantil, inclusive apresentando e discutindo uma
bibliografia nacional e estrangeira sobre o assunto. Ressalta
que uma pedagogia para a educação infantil deve considerar
a diversidade brasileira cultural e conseqüentemente:

a organização do espaço deve contemplar a gama de
interesses da sociedade, das famílias e prioritariamente das
crianças, atendendo as especificidades de cada demanda,
possibilitando identidade cultural e sentido de pertencimento
(FARIA, 2000, p. 69).
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Barbosa e Iíorn (ln CRAIDY e KAERCHER,2001) escre-
v ram sobre a organização das atividades no tempo e no
ispaço. sendo esse espaço coadjuvante na promoção do
I envolvimento das funções motoras. sensoriais, simbólicas,

lúdlcas e relacionais.

Ao pensarmos no espaço para as crianças devemos levar em
consideração que o ambiente é composto por gosto, toque,
sons e palavras, regrasde uso do espaço, luzese cores, odores,
mobílias, equipamentos e ritmo de vida (2001, p. 73).

Zabalza (1998), em seu estudo sobre a qualidade na
I du ação infantil, faz várias vezes referência à organização
dos espaços, sendo, inclusive, este o primeiro dos dez
.1. p ctos-chave por ele determinado para uma educação
uluntil de qualidade (1998, p. 50); e, quando se refere à

IlIldlidade de vida do professor, visto que os espaços são os
11 ( IIrSOS básicos para o trabalho pedagógico (1998, p. 28),
I • ' autor considera a necessidade de espaços amplos,
dlll.r nciados, de fácil acesso e especializados.

Forneiro traz um artigo no livro de Zabalzaespecificamente
III Ir a questão dos espaços e sua organização da educação
ní.uttíl. Inicialmente, conceitua espaço usando um trecho de
I IIIIni (1982) que ê bastante significativo neste contexto:

Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê, o que faz
nele. Portanto, o espaço é sombra e escuridão; é grande,
enorme ou, pelo contrário, pequeno; é poder correr ou ter que
ficar quieto, éesse lugar onde ela pode ir para olhar, ler, pensar.

a espaço é em cima, embaixo, é tocar ou não chegar a
tocar; é barulho forte, forte demais ou, pelo contrário,
i1êncio, é tantas cores, todas juntas ao mesmo tempo ou

uma única cor grande ou nenhuma cor (... )

a espaço, então, começa quando abrimos os olhos pela
manhã em cada despertar do sono; desde quando, com a
luz, retomamos ao espaço (BATIINI apud FaRNEIRa In
ZABALZA, 1998, p. 231)

I scs estudos dos espaços trazem uma noção do que se
III 1" 11. ( do em torno do assunto nos últimos tempos e foram

11111 I I ,ulor s para a formulação do instrumento de avaliação
d•• I pu os físicos. PERGAMUM

UFC/BCCE
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Proposta pedagógica

A definição de uma proposta pedagógica implica uma série
de resoluções que norteiam desde o projeto arquitetõnico,
como foi visto no item anterior, até a avaliação do
desenvolvimento da criança. Tudo deve estar em consonância,
pois as escolhas teóricas trarão o direcionamento para as
atividades, as escolhas dos profissionais e sua formação
continuada, as ações pedagógicas, a distribuição das crianças
por turmas, e outras tantas decisões que definirão a identidade
da escola.

Na Resolução n.l/1999 da Cãmara de Educação Básica,
do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes
currículares nacionais para a educação infantil, também são
apresentados os fundamentos norteadores para a cons-
trução de uma proposta pedagógica. A Resolução n. 361/
2000, do Conselho de Educação do Ceará, traz algumas
determinações de como devem ser montadas essas propos-
tas pedagógicas.

Oliveira (2002) também discute as propostas pedagógicas
e sintetiza:

Construir uma proposta pedagógica implica a opção por
uma organização curricular que seja um elemento mediador
fundamental da relação entre a realidade cotidiana da criança
- as concepções, os valores e os desejos, as necessidades e
os conflitos vividos em seu meio próximo - e a realidade
social mais ampla, com outros conceitos, valores e visões de
mundo. Envolve elaborar um discurso que potencialize
mudanças, que oriente rotas. Em outras palavras, envolve
concretizar um curriculo para as crianças (2002, p. 169).

Esse currículo deve envolver os profissionais e reco-
nhecer as famílias e comunidade como parceiras. Devem ser
previstas as atividades no tempo e no espaço, nas rotinas e
nos papéis que os adultos exercem. E Oliveira complementa
quando diz que

(... ) as experiências concretizadas devem se articular com
as vivências das crianças em outro contexto, particular-
mente no cotidiano familiar, de modo que lhes garanta um
processo integrado de desenvolvimento (2002, p.l 70).
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Formação inicial e continuado dos professores

A formação dos professores da educação infantil é uma
que tão polêmica sob vários aspectos, a partir do local de
lormação, em universidades ou institutos superiores, passando
por definições do perfil, do currículo. da formação pessoal e,
I nalrnente, da formação continuada. Muitas pesquisas têm sido
Icalizadas em tomo deste tema e algumas serão aqui relatadas.
11 II lalmente, vale citar a discussão que tem sido travada desde
o decreto de 1999, que transfere a formação do professor das
universidades para os institutos superiores de educação, ou,
Iiclo menos, considera esse espaço como o preferencial. Dentro
ele sa discussão Kishimoto (In MACHADO 2002) questiona o
1~ILode que a formação do professor de educação infantil deva
icontecer no ámbito das universidades, e relaciona alguns dos

de compassos, como a natureza disciplinar, pois o trabalho
com as crianças pequenas não comporta esse tipo de estrutura,
pois ela aprende de forma integrada, nas mais diversas formas
(I • expressão, música, artes, teatro, desenho. Muitos dos cursos
de formação não contemplam essas atividades. Outra
dificuldade é o pouco tempo dispensado à prática pedagógica.
Observa-se ainda a variedade de níveis e modalidades para os
quaís se propõe formar os professores dos cursos de Pedagogia
(IUCacaba por dístancíá-los de sua óptica profissional.

Por outro lado, os cursos normais superiores também têm
lmgmentado seu curriculo em disciplinas, com o agravante
d não contemplar a pesquisa, pois não exigem doutores em

.us quadros (KISHIMOTO In MACHADO, 2002, p. 108-110).
Formosinho tem desenvolvido um trabalho na área de

lormação onde o conceito de profissionalidade docente diz
respeito à ação profissional integrada a qual a pessoa da
educadora desenvolve junto às crianças e famílias com base
em seus conhecimentos, competências e sentimentos,
nssumíndo a dimensão moral da profissão (In FORMOSINHOe
I<'ISHIMOTO,2002, p. 41).

Formosinho trabalha a especificidade da profissionalidade
das educadoras de infància com base nas características da
crlança pequena (a globalidade, vulnerabilidade e depen-
d mcía da família), nas caracteristicas das tarefas (educação e
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cuidados), na rede de interações alargadas (pais, auxiliares,
dirigentes). na integração e nas interações (saberes e funções).

Instrumentos de avalia~ão do desenvolvimento da crian~a e de
avalia~ões internas

Hoffmann define alguns pressupostos básicos para a
avaliação na educação infantil nesse nível de ensino. São eles:

a) Uma proposta pedagógica que vise levar em conta a
diversidade de interesse e possibilidades de exploração
do mundo pela criança, respeitando sua própria identidade
sociocultural e proporcionando-lhe um ambiente interativo,
rico em materiais e situações experienciadas;

b) um professor curioso e investigador do mundo da criança,
agindo como mediador de suas conquistas, no sentido de
apoiá-Ia, acompanhá-Ia e favorecer-lhe novos desafios;

c) um processo avaliativo permanente de observação,
registro e reflexão acerca do pensamento das crianças, de
suas diferenças culturais e de desenvolvimento embasador
do repensar do educador sobre o fazer pedagógico.
(HOFFMANN, 1996, p. 19)

A avaliação na educação infantil está na atual LDB como
"I...)acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem
o objetivo de promoção (... I" (LDB, art. 31 ). Essa avaliação
deve ser, portanto, de acordo com a situação vivenciada pelo
aluno e observada pelo professor. Este sim, deverá ser
preparado para efetuar os registros e, com base nas teorias
do desenvolvimento infantil. compreender o momento e as
necessidades de cada um de seus alunos. O professor deve
ser o facilitador para que novas descobertas sejam realizadas
por suas crianças.

Oliveira faz uma reflexão sobre a avaliação infantil quando
diz que esta

implica detectar mudanças em competências das crianças
que possam ser atribuídas tanto ao trabalho na creche e
pré-escola quanto à articulação dessas instituições com o
cotidiano escolar (OLIVEIRA, 20'02, p.255).

A autora vai além quando ressaltanão ser a educação infantil
um espaço dejulgamento e sim um campo de investigação.
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Em contrapartída. Dahlberg, Moss &. Pence (2003, p. 192)
f presentam uma nova concepção, que é a documentação
pedagógica. E apontam como os enfoques diferenciam:

(... ) a 'observação da criança' diz respeito, principalmente,
à avaliação do fato de ela estar adaptada a um conjunto
de padrões. A 'documentação pedagógica'( ...) diz respeito,
principalmente, à tentativa de enxergar e entender o que
está acontecendo no trabalho pedagógico e o que a criança
é capaz de fazer sem qualquer estrutura predeterminada
de expectativas e normas (DAHLBERG, MOSS & PENCE,
2003, p. 192)

Acrescentando a essadiferenciação de enfoque, a observação
assume uma verdade objetiva e externa que pode ser registrada
enquanto a documentação é uma construção social, pois se refere
a dois temas: o processo e o conteúdo. O conteúdo é

o material que registra o que as crianças estão dizendo e
fazendo, é o trabalho das crianças e a maneira como o
pedagogo se relaciona com elas e o seu trabalho e o processo
envolve o uso desse material como um meio para refletir
sobre o trabalho pedagógico e fazê-to de uma maneira muito
rigorosa, metódica e democrática (2003, p. 194).

Gandini (2002, p.152-4) também fez um estudo sobre a
documentação e analisa alguns aspectos essenciais à sua
construção, remetendo os créditos dessa metodologia de
trabalho aos educadores da Reggio Emilia. Divide a construção
da documentação em: a observação e o registro; as ferra-
mentas de observação; a preparação das observações
registradas para analisá-Ias em conjunto; a divisão, reflexão e
interpretação das observações. Gandini também relaciona as
vantagens deste tipo de comunicação com a experiência de
revisar a documentação junto às crianças, o potencial para a
avaliação autêntica e a comunicação com as famílias para
estimular a participação.

Comunicação com os pais e a comunidade

A relação entre pais e escola deve ser estabelecida desde
o momento em que aqueles procuram a instituição para
conhecê-Ia e, se tiver oportunidade, escolherem onde seu
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filho pequeno vai ficar. Deve ser uma relação de confiança e
cooperação. É importante um mecanismo de comunicação
permanente, que possibilite uma via de mão dupla, como uma
agenda ou qualquer outro instrumento. É fato que nas
instituições públicas isso poderia ser considerado um luxo,
mas outras formas de comunicação devem ser encontradas.

Apesar da luta constante para que a escola de educação
infantil não tenha mais a característica que a definiu durante
muito tempo como "compensatória", toma-se imprescindível
localizá-Iadentro da realidade socioeconômica de sua clientela
e das diversas alterações por que a família tem passado.
Quanto mais rápido ela se adequar a essa realidade, mais
fácil conseguirá atender à demanda de um tipo de atendimento
especifico e necessário a essa nova estrutura. tladdad faz uma
análise sobre essa questão em seu artigo:

No que tange à família, a multifuncionalidade das
instituições de educação infantil se expressa por meio de
reconhecimento da pluralidade de tipos de famílias com
diferentes interesses, necessidades, valores e atitudes;
reconhecimento do direito da família em compartilhar o
cuidado e educação infantil com outras esferas da
sociedade; da flexibilidade quanto ao horário de
funcionamento e permanência da criança na instituição;
da continuidade na oferta de serviços; da garantia de
instânciasde comunicação integradaà pratica ínstítucíonal,
possibilitando que vaiorese atitudesdasfamíliasem relação
às práticas cuidado/educação de seus filhos sejam
expressos, conhecidos e negociados; da valorização da
paternidade e da presença masculina nas instituições
(HADDAD In MACHADO, 2002, p. 95).

Bonomi (In BONDIOLI e MANTOVANL 1998), psicólogo
italiano, traz uma interessante contribuição à questão do
relacionamento dos pais com a escola, quando relata o
percurso de pesquisa e reflexão em tomo desse relaciona-
mento. Inicialmente, identifica três modalidades de relação,
que foram sendo construídas no decorrer da história das
creches, no intuito de estabelecer, de forma satisfatóría. um
relacionamento com os pais: 1º) da participação social (havia
uma expectativa que "os pais participassem da vida da creche
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como sujeitos coletivos, solidários com a nova experiência");
2º) "didático educacional" (mostrar aos pais as coisas
Interessantes e importantes para o desenvolvimento que süas
crianças realizavam na creche); 3º) envolvimento dos pais no
plano da colaboração prática (participação dos pais através
de oferta ou construção de brinquedos e materiais destinados

o uso das crianças). Fez também uma reflexão em torno
das dificuldades e conflitos como: sr o temor do juízo do outro",
"o temor da perda da autoridade no status", "a espera do
primeiro passo", o conflito entre códigos e culturas e o
onflito emocional. Conclui relatando que atualmente essa

relação "é talvez o tema sobre o qual a exigência de
atualização e formação é mais elevada" (BONOMIin BONDlOLl

MANTOVANI,1998, p. 161-172).
Zabalza lista como um dos aspectos-chave para uma

educação de qualidade o trabalho com pais e mães e com o
meio ambiente, embora reconheça a dificuldade da escola
m trabalhar com esta abertura. No entanto, com relação à

participação dos pais, acentua:

Essetipo de participaçãoenriqueceo trabalho educativo
queédesenvolvidonaescola(apresençadeoutraspessoas
adultas permite organizar atividades mais ricas e
desenvolver uma atenção mais personalizada com as
crianças),enriqueceos próprios pais e mães(vãosendo
conhecidos aspectos do desenvolvimento infantiL
descobrindo características formativas em materiais e
experiências,inclusiveojogo, conhecendomelhorosfilhos,
aprendendoquestõesrelacionadascomaformadeeducar)
e enriquece a própria ação educativa que as famílias
desenvolvem depois em suas casas. Também os
professores(as)aprendemmuito coma presençadospaise
dasmães,aover como elesenfrentamos dilemasbásicos
darelaçãocomcriançaspequenas(ZABALZA, 1998,p. 55).

É importante para a família compreender o que e como a
escola trabalha com seu filho, quais as reações dele diante
cios conflitos, em que estágio do desenvolvimento ele se
encontra. Enfim, são tantos os questionamentos das famílias
, tão diversificados, que muitas vezes um relatório não é
suficiente para atender. A família também espera da escola
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uma orientação de como resolver situações que direta ou
indiretamente estejam ligadas à criança. Há uma expectativa,
algumas vezes superdimensionada, em torno da escola.
Cabe à escola deixar claro o seu papel, suas convicções,
sua metodologia.

Satisfação dos Participantes

A satisfação dos participantes passa pelos aspectos
(anteriormente vistos), de comunicação com os pais e da
formação do professor. No entanto, é importante ressaltar
outro grupo, que não se enquadra nos dois anteriores, mas
que está diretamente relacionado a eles, com o trabalho com
as crianças, que são os funcionários. Essacategoria, na maioria
dos estudos, não é incluída, mas faz parte do cotidiano escolar:
são os porteiros, as auxiliares de sala, as merendeiras, as
secretárias escolares e demais pessoas que estão diariamente
em contato com as crianças e, conseqüentemente tém um
significado para ela.

Embora a questão da auxiliar, de certa forma, também
esteja incluída na formação do professor, a do porteiro, e da
merendeira, não. São pessoas que são responsáveis também
pela criança, por sua segurança, por sua alimentação. Podemos
até conceber que os nossos filhos estejam sendo cuidados,
em casa, por uma pessoa que mal saiba ler, pois provavel-
mente levamos em consideração outros aspectos relacionados
à afetividade ou experiência de vida. Mas numa escola, cuja
expectativa de qualidade é bem elevada, podemos imaginar
que alguém que não saiba ler esteja ministrando uma
medicação para os nossos filhos, ou que não tenha noções
de higiene ou paciência em lidar com crianças? Ou ainda que
não tenha noções de segurança e deixe as crianças esperarem
os pais na calçada, próximo aos carros? Cremos que não.
Então é necessário que na escola haja uma preocupação com
a formação dessa equipe de apoio. É necessário que se invista
um tempo para mostrar-lhes o que é esperado deles, a
necessidade do trabalho por eles desempenhado, a questão
afetiva das crianças e a necessidade de um trabalho sério,
responsável. É importante que eles saibam o que está
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I ontecendo na escola e que tenha um canal de abertura com
I direção para que informe sobre situações em que a

professora não esteja presente e que algo importante ou
I levante tenha acontecido a uma criança. Essa sensibilidade
I\aO vem numa conversa na hora de contratar, mas num
Ir balho permanente de orientação e formação.

Zabalza (1998) após citar um dos três componentes para
I 'conhecer uma escola de qualidade ou um programa de
(I ualidade "um clima de trabalho satisfatório para todos aqueles
que participam na situação ou no processo avaliado",
I salta que:

Mais do que qualquer outro, a educação é um assunto que
envolve pessoas. A dimensão pessoal do processo educativo
é básica. Por isso, os aspectos mais ligados ao pessoal
(satisfação, motivação, sentimento de sucesso, nível de
expectativas, auto-estima, etc.) sejam fundamentaís
enquanto que variáveis condicionadoras da qualidade dos
processos e seus resultados (ZABALZA, 1998, p. 32).

Procedimentos Metodológicos

Esta foi uma pesquisa descritiva, qualí-quantítatíva. e a
população, objeto de estudo, foi formada por ínstitúíçóes
p rticulares de educação infantil participantes da ACEPEME-
A sociação Cearense de Escolas de Pequeno e Médio Porte,
c escolas de educação infantil da rede municipal da cidade
< le Fortaleza, indicadas pela SEDAS- Secretaria de Educação
c Ação Social do Municipio, e regionais'. Nas instituições, os
p rticipantes foram os pais, diretores, professores e demais
profissionais que ali trabalham.

A amostra de escolas foi constituída por 5 (cinco)
Instituições particulares, escolhidas aleatoriamente entre as
I) rticipantes da ACEPEME,situadas em região nobre, na cidade
<\ Fortaleza, e 5 (cinco) instituições públicas municipais,
lomadas entre as indicadas pelos órgãos responsáveis,

guindo como critério de escolha para as municipais pelo

I A. regionais fazem parte do atual modelo administrativo da Prefeitura de Fortaleza
'1" têm por objetivo descentralizar a administração, dividindo a capital em seis
li' ndes ãreas.
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menos 1(uma) em cada modalidade de atendimento oferecida
pela Prefeitura: 2 CEls- Centro de Educação Infantil (totalmente
construído e mantido pela Prefeitura), 1 creche comunitária
(administrada por associações comunitárias com verbas da
Prefeitura), 1 creche da OPEFOR2 (administrada pelo órgão
dirigido pela 1ª dama do município) e 1 ação continuada
(instituição que recebe ajuda da Prefeitura, no caso merenda
escolar e orientação no PPP- Plano Político Pedagógico, mas
é mantida por alguma outra associação ou ONG).

Os instrumentos usados para a coleta de dados foram pré-
testados e, após análise, foram submetidos a modificações,
visando à adequação da linguagem, a maior coerência entre
as questões e evitando as repetições. Os instrumentos são
os seguintes: ficha de identificação da escola; ficha de
observação da estrutura fisica; ficha para análise documental
da proposta pedagógica; ficha para análise dos processos de
avaliação existentes na escola, da comunicação com os pais
e satisfação dos participantes, segundo a direção; roteiro de
avaliação dos relatórios e fichas de acompanhamento;
questionário dos professores; questionário dos funcionários;
questionário dos pais.

Os dados referentes às escolas particulares foram ana-
lisados separadamente dos das escolas públicas. Em seguida,
procedemos a uma comparação entre essas duas categorias
de escolas.

As questões referentes à caracterização dos respondentes
foram tabuladas, definidas pela sua descrição. Com relação
às escalas contidas nos questionários, inicialmente as
analisamos em função de sua qualidade como instrumento
de medida, calculando seus indicadores métricos nas
amostras (coeficiente de precisão - a de Cronbach), erro-padrão
da medida (aceitável quando seu tamanho é inferior a 10% da
amplitude do escore total da escala), sensibilidade dos
instrumentos, a média e o coeficiente de validade dos itens.
O teste T2 de ríotellínq permitiu verificar a existência ou não
de efeito de halo nas respostas. Esse teste verifica a

2 Entidade filantrópica dirigida pela Primeira Dama do Município comprometida com o
atendimento de crianças carentes e idosos.
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existência de igualdade entre as médias dos escores dos itens
da escala. A validade do construto foi determinada através de
análise fatorial, método dos componentes principais com
rotação varimax. que permitiu identificar os componentes
(fatores) medidos.

Análise dos Dados

Na visita às escolas foi observado que a estrutura física
das escolas particulares é, em geral. muito boa. Percebe-se
em todas elas uma permanente preocupação no sentido de
fazer melhorias e/ou adquirir imóveis próprios, principal-
mente as que ainda não os possuem. O investimento nessa
• rea é sempre citado pelo alto volume de recursos
demandados. Sabe-se que, na maioria das vezes, é o espaço
ílslco que define a opção dos pais, nesse estrato socíoeco-
nõmico. por esta ou aquela escola. Como têm condições de
escolher, procuram uma estrutura mais bem montada, com
maior espaço e com boa aparência, além de segurança e
higiene. Nas escolas públicas, tem havido um movimento
,rande no sentido de implantar melhorias nas estruturas

11. Icas e na construção de centros de educação infantil e
( r eches. No entanto, ainda há muito que ser feito. As novas
", truturas precisam ser melhor dimensionadas de acordo
( orn a sua funcionalidade, pois ela é parte importante desse
í rnbalho, mas definitivamente não é o suficiente para um
11( un atendimento.

A proposta pedagógica é muito importante para o
11I ••scnvolvímento de um trabalho sério, mas não existe proposta
I da não está vinculada à realidade da escola. No momento

I 111 que é distanciada da prática, ela deixa de existir e passa a
"1 um elemento burocrático. Tanto foram encontradas escolas

'111I não tinham propostas formuladas nos moldes exigidos,
1I1 \, que funcionavam com a coerência de um mesmo preceito
I 111, óflco. como foram encontradas escolas que, apesar de
1"1 , uldoras de um documento estruturado. expressavam
I 11111 rndlçóes no trabalho com as crianças. O conhecimento
I1 \ 111oposta pela professora vai orientar o seu trabalho em

ti •• de aula e na avaliação do desenv~E~EY~tJlffl1u aluno.
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o compromisso da Prefeitura Municipal de Fortaleza na
construção do PPP- Proposta Político Pedagógica - tem até
agora mobilizado as escolas para que seja uma construção
coletiva e consciente, com a participação efetiva de todos. Só
não se pode perder de vista a idéia de que a transformação
de uma proposta em realidade demanda outros recursos
igualmente importantes que precisam ser valorizados, como
os recursos humanos, com salários dignos e formação inicial
e continuada de qualidade.

A formação inicial dos professores das escolas
particulares é de 100% de graduados e graduandos, inclusive
com 40% dos participantes da amostra com pós-graduação.
Enquanto isso, nas escolas públicas, esse percentual cai para
69% e 25% respectivamente, com o agravante de ter no quadro
de professoras pessoas com o ensino fundamental incom-
pleto. A formação inicial não é a garantia de um atendimento
adequado, mas já é um grande passo. A incoeréncia nas
respostas sobre a forma de registrar e avaliar o desenvol-
vimento do aluno denota uma inconsisténcia no trabalho
educativo e um despreparo em relação ao trabalho que está
desenvolvendo. A formação continuada viria preencher
essa lacuna.

Outro aspecto que merece uma revisão é a avaliação dos
processos de desenvolvimento da criança. Qual o objetivo
dessa avaliação? A quem interessa saber sobre o desenvol-
vimento da criança? A resposta é: a avaliação serve para
acompanhar o desenvolvimento das crianças e compará-Ias
com uma faixa ou estágios de desenvolvimento com base em
alguma teoria, e, caso haja necessidade, fazer intervenções e
prevenções de possíveis problemas, e, ainda, para avaliar se
o trabalho realizado na escola promoveu este desenvol-
vimento. É então de interesse dos pais e da escola o resultado
dessa avaliação, para que possa acompanhar, estimular,
prevenir e, se for o caso, intervir. Se isso parece lógico, a
funcionalidade de um relatório que avalia a criança com base
nas anotações das professoras é fundamental. Nas escolas
particulares, os relatórios tém sido uma tarefa de grande
desgaste para professores, coordenadores e diretores e não
tem atingido o objetivo que os pais esperam, que é uma

Qualidade na Educação Infantil: Proposta de Avaliação Institucional. Em Busca de Novos Rumos



ivuliaçáo objetiva de como seu filho está, como foi o seu
c 11 s nvolvimento e, se necessário, orientação para algum tipo
dI lrabalho ou atenção especial. Alguns deles não se dão ao
u.ibalho de ler esses relatórios quando são muito longos, e
111 crerem confiar no que a professora falou nas reuniões
udlvlduaís. Paraos pais, é mais importante um relatório mais

c IhJ tivo e freqüente do que um relatório longo que vem
omente ao final de um semestre letivo. É mais importante a

I,I( da professora do que as teorias descritas nos relatórios.
I.s 'as teorias devem ser exaustivamente discutidas na escola,
IIias. para os pais, são os resultados que eles vão tomar como
uorteadores de suas condutas com os filhos.

As escolas em que os pais deram melhores notas na
.ivaliação foram aquelas que apresentaram modelos
.utematívos para o relatório. A realidade das creches públicas,
I. total ausência de avaliação, ou, pior ainda, a concepção
I rrada de avaliação. Como acompanhar o desenvolvimento

m uma avaliação cuidadosa e criteriosa? Assim como os
p is das escolas particulares, os das escolas públicas também
querem saber como vão os seus filhos. Também no manual
<Ias creches existe um modelo de avaliação, embora
questionável sob alguns aspectos, mas importante para
<lirecionar o olhar de observação dos professores. Em
nenhuma foi citado esse modelo. É importante uma discussão
mais aprofundada sobre a prática avaliativa do desenvol-
vimento da criança.

A avaliação dos professores e a auto-avaliação das escolas
são uma realidade em quatro das escolas particulares e em
t rês das públicas que estão participando da construção do
I'pp, pois essa auto-avaliação da escola faz parte do processo.
No momento em que se faz uma análise do trabalho que está
se desenvolvendo, tanto professores como gestores, têm a
oportunidade de identificar os pontos que merecem mais
atenção. Se os pais forem envolvidos, como no caso das
particulares, tanto melhor. Esse olhar de fora da instituição
traz ao gestor um retrato de sua posição muitas vezes dificil
para ele enxergar. As escolas admitem que muitas das
sugestões que vieram dos pais foram aceitas, pois é a clientela
tendida o objetivo maior da instituição. A escola só pode ser
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considerada aberta se existir esses tipos de mecanismos
para ouvir as expectativas de seu público. O canal de comuni-
cação com os pais e a comunidade deve estar permanente-
mente aberto.

No entanto, foi na comunicação com os pais, em ambos
os grupos, pais das particulares e pais das públicas, que as
médias dos itens foram as mais baixas. No grupo das
particulares, foi o item que se refere ao número de reuniões
de pais realizadas pela escola. No grupo das públicas, o item
foi a agenda ou assemelhados como instrumento de
comunicação com os pais. Como em nenhuma das escolas
públicas existe a agenda, foramjulgados os bilhetes e avisos
que vão nas tarefas ou são afixados na entrada da escola, e,
em muitos casos, os avisos orais dados no portão. O que i

se pode concluir é que os pais, sem importar o estrato
socioeconõmico a que pertençam, querem saber sobre os
seus filhos, o que reforça a idéia de uma avaliação que
responda aos pais sobre o desenvolvimento dos filhos de
forma clara e objetiva, com reuniões mais freqüentes e um
instrumento de comunicação, mesmo simples, mas diário
e constante.

O ponto sobre a satisfação dos funcionários toma-se
relevante quando se analisa o fato de que é a professora ou a
auxiliar que, satisfeita ou não, vai cuidar de crianças pequenas,
muitas delas ainda incapazes de expressar com palavras o
que sentem. A educação infantil tem forte carga afetiva e essa
afetividade deve ser trabalhada com a professora e a auxiliar
de sala. Se elas se sentem respeitadas e valorizadas na sua
função, provavelmente esse trabalho terá uma resposta
positiva, mas, se não, as crianças sentirão o reflexo disso. A
questão da definição do papel da auxiliar é fundamental para
essasatisfação. Não importa se ela vai só limpar a sala e ajudar
no banho das crianças. O importante é que ela saiba que a
sua função é necessária e reconhecida. Se for para a auxiliar,
assumir as funções de professora, ou seja, desenvolver as
atividades com as crianças, fazer a "rodínha", ler e responder
as agendas, ou algo equivalente, é melhor que se invista mais
na sua formação e ela venha a assumir de vez a sala, para
que a escola não fique com uma funcionária frustrada por não
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C'' fi professora, nem no salário, nem no reconhecimento.
I ela está assumindo alguma função que não seja a dela, é

porque está havendo uma confusão nos papéis que deveriam
.. lar bem definidos. Nas escolas particulares, a definição dos

pupéis, quando bem explícitada, é traduzida em satisfação.
M 1.'1 se a função é de auxiliar e elas assumem, esporadí-
c unente. a função da professora, essa insatisfação é imedia-
I un nte percebida. Outro ponto de grande insatisfação dos
luucíonárlos. em ambos os grupos de amostra, é a questão

rlarial. Em todos a média do item foi abaixo da média dos
I. 'ores. Em seguida, a possibilidade de crescimento
proflsslonal, embora nesse caso a média do item tenha sido
1111I pouco acima da média dos escores. E a média mais alta,
I unbém nos dois grupos da amostra, foi o item que se refere
1 • .atísfaçáo em trabalhar com as crianças, seguido do item
Iclcrente ao respeito que os alunos Ihes têm. Podemos
, oncluir que, apesar da insatisfação com o salário, há uma

ulsfação maior em estar com as crianças. Isso é extrema-
mente positivo, levando em consideração a questão da
uctlvídade discutida no início desse parágrafo.

No que diz respeito à satisfação dos professores, os itens
« orn a média dos escores mais baixos são salário e tempo
"lira o lazer, nos dois grupos. A diferença é que, no item do

rlário, nas escolas públicas, a média do item foi abaixo da
m xíla dos escores, enquanto nas particulares foi ligeiramente
Iclma. Quanto ao lazer, nas escolas particulares, o item com

111 :dia mais baixa se refere ao tempo para ler livros
II .tncionados ou não com educação, e nas públicas, com o
Innpo para ir ao cinema, teatro ou alguma atividade cultural.
MWi, em ambos, a média do item é um pouco acima da média
do. escores. A insatisfação dos professores das escolas
1'lIhlicas também foi percebida no momento em que eram
ollcitadas para preencher os questionários. Muitas negaram-se
I Iesponder, Essa posição é ainda decorrente dos resultados

c li. uma greve da categoria, por melhorias salariais, melhores
I ondiçóes de trabalho e um plano de cargos e carreiras; não
lr.ndo obtido êxito nas negociações, tiveram que voltar
,Ir. acreditadas, humilhadas e enfraquecídas. pois a categoria
\I ibou por sofrer dissidéncias nas lideranças, tiveram que
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repor as aulas e sofreram ameaças de terem seus salários
cortados pelos dias de paralisação. Não conseguiram
sensibilizar a sociedade, muito menos os pais das crianças,
que ficaram revoltados pelas crianças terem ficado todos esses
dias em casa. Nesse ponto, cabe uma reflexão sobre
investimentos na educação. De que adianta uma estrutura fisica
completa, o PPP,os cursos de formação continuada, se na
hora de investir no seu pessoal as verbas não são suficientes?

A satisfação dos pais das escolas públicas respalda o
que foi citado na introdução deste estudo: por não terem
referenciais de qualidade, qualquer atendimento, desde que
o seu filho seja alimentado e cuidado, é considerado de
qualidade. Em muitos casos, a escola é um ambiente muito
mais bem cuidado, em termos de estrutura e higiene, do que
suas próprias casas. E o que foi visto nas creches visitadas
foram crianças limpas, alimentadas e felizes. Isso não é pouco,
mas não é tudo. Uma estrutura de atendimento que privilegie
o cuidar deve desenvolver o educar também. A
obrigatoriedade na oferta desse serviço toma a atual estrutura
incompleta, visto que alguns pontos - como proposta
pedagógica, avaliação e formação continuada não têm sido
privilegiados, como discutido.

Sabe-se que um atendimento de qualidade demanda
recursos financeiros. A luta por recursos para a Educação
Infantil vai além da esfera municipal. É necessário que a
sociedade pressione os legisladores com o intuito de definir
verbas para essa etapa da educação básica. Não é mais
possível nos contentar com" escola pobre para pobres", como
disse Rosemberg (ROSEMBERGIn FREITAS,2001, p.155). Elas
precisam de cuidado e educação. Cuidados com
responsabilidade e compromisso e educação com qualidade
e continuidade.

Conclusão

Todos os indicadores de qualidade definidos para a
realização deste estudo são importantes, cada qual respon-
sável por um aspecto relevante desse atendimento, porém
devem estar harrnonlcamente interligados, formando um
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si tema aberto para a sociedade. Assim como a criança tem
que ser vista como um todo, não fragmentado, entre as suas
diversas dimensões - emocional, cognitiva, rnotora. social e
moral- o seu atendimento tem também que ser trabalhado
ele forma não compartimentada, contemplando essas
diversas dimensões.

O modelo de avaliação que foi testado e que, ao longo do
Irabalho, foi sendo aprimorado, pode ser visto como uma
:-li tematização de avaliação da qualidade da educação infantil
, pode ser usado tanto nas escolas particulares como por
)rgãos públicos e ONGs, que busquem avaliar as suas
Instituições de atendimento à infància.
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