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RESUMO 

Título: A qualidade na educação infantil: um estudo de campo. 
 

Objetivo do trabalho: Esta pesquisa traz como tema central, o desafio dos Indicadores da 
Qualidade na Educação Infantil, enquanto instrumento de avaliação, para se consolidar como 
uma ferramenta eficaz da garantia da qualidade, para a educação infantil no país. Dessa 
forma, buscou-se analisar e avaliar, por meio da investigação de um município que não utiliza 
esse instrumento, se ele atenderia às necessidades de diagnóstico da rede e forneceria dados 
reais sobre a qualidade das creches e pré-escolas. 

 
Procedimentos/Método para a solução do problema: Trata-se de uma pesquisa de campo, 
com abordagem qualitativa, na qual foram empregadas as seguintes etapas: i) diagnóstico por 
meio de pesquisa bibliográfica e documental; ii) aplicação de questionários e entrevistas 
semiestruturadas, com as diretoras e coordenadoras pedagógicas, das escolas de educação 
infantil, buscando compreender a visão e o conhecimento que possuem dos Indicadores da 
Qualidade na Educação Infantil, além de identificar os problemas existentes na rede e, os 
possíveis fatores que impedem o alcance da qualidade nas escolas de educação infantil; 
elaboração de relatório dos problemas relatados nas entrevistas; confrontar o resultado das 
entrevistas com as dimensões dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. iii) 
demonstrar a partir da utilização dos Indicadores, um diagnóstico dos problemas existentes 
na rede municipal, fornecendo informações para atuação direta da gestão municipal. 

 
Resultados Esperados: Apesar da não adesão por parte da maioria dos municípios, os 
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil ainda é o instrumento recomendado, pelo 
MEC, para avaliação de creches e pré-escolas, dessa forma, pouco se sabe da eficácia em sua 
utilização. Assim, a pesquisa atendeu ao objetivo geral proposto, demonstrando que o 
instrumento se tornou eficaz no diagnóstico e identificação dos problemas enfrentados nas 
escolas, facilitando assim ações de melhoria mais eficientes na rede municipal, por parte das 
gestoras das escolas e da Secretaria Municipal de Educação.  

 
Possíveis implicações práticas: O diagnóstico realizado, a partir dos Indicadores, demonstra 
uma realidade genérica das escolas da rede, porém com problemas comuns e recorrentes nas 
unidades escolares. Dessa forma, utilizar o instrumento Indicadores em cada uma das escolas, 
permitirá identificar cada uma das necessidades, que influenciam na qualidade da educação, 
existentes nelas. Sendo assim, a gestão municipal poderá direcionar seus esforços às reais 
necessidades existentes e minimizando as diferenças de atendimento existentes na rede. 

 
Proposta de originalidade e contribuições: A proposta apresentada é original, pois trouxe 
de forma prática uma avaliação dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, a partir 
da realidade de um município que não utiliza o instrumento. O documento Indicadores 
mostrou-se uma ferramenta eficaz para diagnósticos de problemas existentes, que impedem 
a garantia da qualidade na educação infantil. Dessa forma, a partir do diagnóstico, os gestores 
municipais direcionarão seus esforços e investimentos, na resolução dos problemas existentes 
nas escolas e no fortalecimento de processos democráticos, além de proporcionar a 
oportunidade de diminuir as diferenças nos padrões de atendimento das creches e pré-escolas 
municipais. Nesse sentido, a pesquisa se vincula à linha de atuação científico-tecnológica – 
organizações e sociedade (LACT 1), por propor essa avaliação em um importante 
instrumento de avaliação e auxílio à construção da qualidade na educação infantil pública no 
país. 



 

 

Projeção da produção Técnica/Tecnológica: A avaliação da utilização do instrumento 
Indicadores e a recomendação de utilização na rede de educação infantil municipal, são os 
produtos gerados pelo trabalho. Enquadra-se como Processo de Gestão, pertencente ao Eixo 
1 – Produtos e Processos. A avaliação demonstrou que, o instrumento é viável de ser utilizado 
em qualquer creche e pré-escola, da rede pública municipal de educação infantil. É inovadora, 
no sentido de demonstrar a eficiência de sua utilização, para identificação de problemas na 
rede e, na possibilidade de direcionamento de políticas públicas mais eficazes. Considerando 
ainda que, sua utilização é livre, gratuita e de fácil aplicação. 

 
Palavras-Chave: educação infantil, qualidade da educação, indicadores de qualidade. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Title: Quality in early childhood education: a field study 
 

Source of the: This research brings as a central theme, the challenge of Quality Indicators in 
Early Childhood Education, as an instrument of evaluation, to consolidate itself as an 
effective tool of quality assurance for early childhood education in the country. Thus, it was 
sought to analyze and evaluate, through the investigation of a municipality that does not use 
this instrument, whether it would meet the diagnostic needs of the network and provide real 
data on the quality of day care centers and pre-schools. 

 
Procedures/Methods for the solution of the problem: This is a field research, with a 
qualitative approach, in which the following steps were employed: i) diagnosis through 
bibliographic and documentary research; ii) application of questionnaires and semi-
structured interviews, with the principals and pedagogical coordinators, of the early 
childhood education schools, seeking to understand the vision and knowledge they have of 
the Indicators of Quality in Early Childhood Education, in addition to identifying the existing 
problems in the network and the possible factors that prevent the achievement of quality in 
early childhood education schools; elaboration of a report of the problems reported in the 
interviews; comparing the results of the interviews with the dimensions of the Indicators of 
Quality in Early Childhood Education. iii) demonstrate from the use of the Indicators, a 
diagnosis of the problems existing in the municipal network, providing information for direct 
action by the municipal management. 

 
Results: Despite the lack of adherence by most municipalities, the Indicators of Quality in 
Early Childhood Education is still the instrument recommended by the MEC for the 
evaluation of day-care centers and preschools, thus little is known about their effectiveness 
in use. Thus, the research met the general objective proposed, demonstrating that the 
instrument has become effective in the diagnosis and identification of problems faced in 
schools, thus facilitating more efficient improvement actions in the municipal network, on 
the part of school managers and the Municipal Department of Education. 

 
Practical implications: The diagnosis carried out, based on the Indicators, demonstrates a 
generic reality of the schools in the network, but with common and recurrent problems in the 
school units. In this way, using the Indicators tool in each of the schools will allow us to 
identify each of the needs, which influence the quality of education, existing in them. Thus, 
the municipal management will be able to direct its efforts to the real needs that exist and 
minimize the differences in the network's services. 

 
Originality and contributions: The proposal presented is original because it brought in a 
practical way an evaluation of the Quality Indicators in Early Childhood Education, from the 
reality of a municipality that does not use the instrument. The document Indicators proved to 
be an effective tool for diagnosis of existing problems that prevent quality assurance in early 
childhood education. Thus, from the diagnosis, municipal managers will direct their efforts 
and investments in solving existing problems in schools and strengthening democratic 
processes, in addition to providing the opportunity to reduce the differences in the standards 
of care in municipal daycare centers and pre-schools. In this sense, the research is linked to 
the line of scientific-technological action - organizations and society (LACT 1), for proposing 
this evaluation in an important instrument of evaluation and aid to the construction of quality 
in public child education in the country. 



 

Technical/Technological production: The evaluation of the use of the instrument Indicators 
and the recommendation of use in the municipal child education network, are the products 
generated by work. It fits as a Management Process, belonging to Axis 1 - Products and 
Processes. The evaluation showed that the instrument is viable to be used in any kindergarten 
and pre-school, of the municipal public network of child education. It is innovative, in the 
sense of demonstrating the efficiency of its use, to identify problems in the network and, in 
the possibility of directing more effective public policies. Considering also that its use is free, 
free and easy to apply. 

 
Keywords: early childhood education, quality education, quality indicators. 
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1. INTRODUÇÃO 

O atendimento educacional direcionado às crianças traz em sua trajetória a própria 

evolução da compreensão de infância e da sociedade ao longo dos séculos. Além de 

representar uma transformação no perfil da classe trabalhadora, a educação infantil é a 

oportunidade da melhoria de vida para famílias mais pobres (KRAMER, 2003).  

No Brasil, a educação infantil esteve vinculada a ações de assistência social até a 

promulgação da Constituição Federal (1988), quando, a partir de então, tornou-se a 

primeira etapa dentro do sistema educacional brasileiro. Garantida como direito para a 

criança e a família e, obrigação da oferta por parte do Estado.  

Porém, a consolidação do tratamento dado a educação infantil só se concretizou 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996). Assim, a partir da 

LDB as creches e pré-escolas deveriam cumprir as funções complementares das famílias, 

cuidando e educando, de forma que integre os aspectos físicos, cognitivos, linguísticos, 

afetivos e sociais da criança (BRASIL, 1996).  

Desde então, a educação infantil aumentou seu espaço dentro dos debates 

acadêmicos e das políticas educacionais nos governos. Sempre na busca por modelos de 

qualidade no atendimento, eficácia das políticas e financiamentos condizentes com as 

novas demandas (KUHLMANN JR., 2015). 

Assim, a garantia de um atendimento de qualidade nas creches e pré-escolas 

tornou-se um desafio para os municípios, responsáveis pela gestão e oferta dessa etapa da 

educação. Dessa forma, buscando normatizar a qualidade da educação infantil em todo o 

país, o Ministério da Educação - MEC dedicou-se à construção de parâmetros e 

indicadores que garantissem os padrões desejáveis e considerados essenciais para a oferta 

da educação infantil de qualidade. Nesse sentido, em 2009, o Ministério da Educação 

publicou o documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, um manual de 

autoavaliação, referencial para a construção da qualidade nas creches e pré-escolas. 

Contudo, ao longo dos anos seguintes o MEC não conseguiu consolidar a adesão 

ao instrumento de avaliação Indicadores da Qualidade na Educação Infantil na rede 

pública, fazendo com que esse documento não pudesse ser amplamente avaliado e 

tampouco a qualidade na educação infantil pudesse ser garantida. Nesse sentido, o MEC 

buscou incentivar aos municípios a adesão ao instrumento, porém pouco se observou na 

prática essa mobilização. 
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Dessa forma, a pesquisa utilizou-se de um estudo de campo em um município que 

não aderiu ao instrumento Indicadores, buscando identificar dentro do município 

pesquisado os fatores determinantes da não utilização dos Indicadores, e através da 

percepção da realidade enfrentada nas creches e pré-escolas, demonstrar se o instrumento 

Indicadores seria eficaz na avaliação da qualidade e se atenderia às necessidades das 

gestoras das escolas de educação infantil. 

1.1 Contexto da Realidade investigada 

O município pesquisado, no estado de Mato Grosso, possuía uma população 

estimada de aproximadamente 300 mil habitantes no ano de 2019 (IBGE, 2019).  

Identificou-se que mais de 30% das famílias estão em situação de alerta quanto a 

pobreza, pois além da baixa renda per capta presente, cerca de 80% da população ou está 

desempregada ou trabalhando na informalidade, segundo informações do Cadastro Geral 

dos Empregados e Desempregados – CAGED de 2018.  

A desindustrialização do município está ocorrendo de forma gradual, em função 

do deslocamento das indústrias para outras regiões no interior do estado. Em 

consequência da migração industrial para outras regiões, as ações de melhoria da 

infraestrutura urbana no município tornaram-se menores, hoje apenas 47,8% dos 

domicílios possuem atendimento de rede de esgoto, apesar de estar muito abaixo do 

desejável, ainda possui um dos melhores índices de esgotamento sanitário no estado. 

Outra característica importante visível no município é o baixo desenvolvimento urbano2, 

cerca de 14% dos domicílios estão com vias públicas adequadas, estando presente 

bueiros, calçadas, pavimentação e meio-fio.  

A taxa de mortalidade infantil reflete o baixo desenvolvimento urbano, 

apresentando 13,9 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, isso coloca o município no 2o 

quartil da mortalidade infantil dentro do estado. Apesar disso, o índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH-M) é considerado médio, de 0,73. 

Em relação aos números da educação municipal, no ano de 2017 o município 

possuía 95,9% das crianças de seis a 14 anos matriculadas em escolas (públicas e 

privadas). O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) médio entre as 

escolas públicas municipais, no ano de 2017, está na faixa de 5,4 (numa escala de 

 
2 Desenvolvimento urbano é termo utilizado para representar a garantia do acesso seguro, justo e digno da 
população de uma cidade, aos serviços urbanos, como mobilidade, infraestrutura, saúde, educação, 
qualidade ambiental, entre outros. 
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avaliação que vai de nota um a 10), enquanto o estado de Mato Grosso possui o IDEB 

médio de 5,7.  

Essa mesma realidade não se observou na educação infantil que, de acordo com 

os dados Censo Escolar de 2019, contava com aproximadamente 9.899 matrículas nas 

creches e pré-escolas municipais, tendo, de acordo com o MEC, uma população com 

idade de zero a cinco anos de aproximadamente 21.000 habitantes, representando uma 

capacidade de atendimento de pouco mais de 47%. Comparando com os demais 

municípios do estado de Mato Grosso, a capacidade de atendimento em creches é de 33% 

da população de zero a três anos, ficando o município na posição 88º, entre os 141 

municípios do estado. Em relação à capacidade de atendimento na pré-escola, o município 

pesquisado possui 86,31% da população de quatro e cinco anos matriculadas na pré-

escola, estando na posição 85º no estado.  

Ainda de acordo com o Censo Escolar de 2019, o município conta com mais de 

70 escolas de educação infantil e aproximadamente 3.000 funcionários. A educação 

infantil está distribuída em Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs (creches), 

Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs (pré-escolas) e Escolas Municipais de 

Educação Básica – EMEB, este último, que acolhem turmas da educação infantil no 

mesmo espaço que o ensino fundamental. 

Com uma rede de atendimento ainda insuficiente, a democratização do acesso 

ainda é uma carência no município, além das condições precárias visíveis em 

determinadas unidades, desafiando a construção de uma educação infantil de qualidade. 

1.2 Problema de Pesquisa 

Apesar de instrumentos de avaliação da qualidade serem estratégicos na gestão da 

educação, a adesão para a utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, 

por parte dos municípios é voluntária, o que não configurou em uma adesão significativa 

pelos municípios do país e, consequentemente, até o momento o MEC não conseguiu 

avaliar sua utilização nem sua eficácia. 

Assim, a questão que se coloca é: Quais são os fatores que reforçam e quais fatores 

limitam a utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil? A qualidade na 

educação infantil do município poderia ser melhorada a partir da utilização desse 

instrumento? 
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1.3 Objetivo Geral  

Identificar junto a rede de Educação Infantil, de um município do interior de Mato 

Grosso os fatores que dificultam a utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil, e demonstrar como esse instrumento possibilitaria a melhoria na qualidade na 

educação infantil, a partir da sua utilização. 

1.4 Objetivos Específicos 

a) Mapear as unidades públicas de educação infantil do município, identificando o perfil 

profissional dos trabalhadores, a caracterização da estrutura, do espaço pedagógico e 

público atendido;  

b) Avaliar os motivos da não utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil dentro da rede municipal de educação infantil; 

c) Analisar resistências e dificuldades encontradas por parte dos gestores para a utilização 

dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil; 

d) Identificar, dentro das escolas, a aplicação de outros modelos de avaliação da 

qualidade e se atendem às recomendações do MEC. 

e) Identificar, dentro das unidades escolares de educação infantil, quais os problemas 

existentes e se poderiam ser abrangidos pela utilização dos Indicadores da Qualidade 

na Educação Infantil;  

f) Avaliar, a partir das dimensões dos Indicadores da Qualidade da Educação Infantil, a 

qualidade na educação infantil ofertada no município. 

1.5 Justificativa 

Essa pesquisa se justifica, primeiramente, pela importância de se ofertar uma 

educação pública de qualidade para as crianças de zero a cinco anos em nosso país. 

Considerando que, a educação infantil, há poucos anos integra o sistema educacional 

brasileiro, portanto, ainda foi pouco explorada no campo científico (TOMÉ, 2011), 

resultando na dificuldade de se encontrar estudos que forneçam subsídios para a tomada 

de decisão e avaliação das políticas públicas. 

 Colaborando ainda com a falta de referencial teórico, identificada nas pesquisas 

por estudos e publicações, os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil é um 

instrumento de adesão voluntária, por parte das escolas e, que até o momento o MEC não 

conseguiu realizar uma avaliação da adesão e utilização desse instrumento que represente 
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significativamente sua aplicabilidade e eficácia (BRASIL, 2012). Apesar do Ministério 

da Educação considerar que o instrumento é adequado e tem potencial de disseminação. 

Por fim, cabe considerar que o desejo de realizar essa pesquisa surge a partir da 

inquietação gerada ao conhecer, através de ações desenvolvidas pelo Instituto Federal de 

Mato Grosso, a realidade das creches e pré-escolas das redes municipais do estado de 

Mato Grosso, bem como a realidade social existente nas periferias dos municípios do 

estado. Dessa forma, busca-se contribuir por meio deste estudo, que traz como tema 

central a educação infantil, buscando por soluções que auxiliem na construção da 

qualidade para a primeira etapa da educação básica. 

 

 

 

  



21 
 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A construção histórica da educação infantil 

Historicamente, a educação das crianças na primeira infância3 foi deixada em 

segundo plano, comparada à educação em outras fases da vida, porém ações pioneiras 

nos Estados Unidos e regiões mais desenvolvidas da Europa, durante o século XVIII, 

despertaram nessas regiões a importância da educação infantil (DIDONET, 2001). Ainda 

segundo o autor, essas ações já apresentavam seu caráter pedagógico e a preocupação 

com a qualidade do aprendizado das crianças.  

Já no Brasil, a preocupação com os cuidados das crianças pequenas4 surgiu no 

final do século XIX, quando a industrialização nos grandes centros iniciou o processo de 

busca por mão de obra oriunda da zona rural. Segundo as autoras Trindade e Menezes 

(2009), como consequência dessa migração, as periferias das cidades aumentavam 

rapidamente, ainda sem condições sanitárias e planejamento urbano e, somando-se a isto, 

houve o abandono das crianças enquanto os pais trabalhavam, momento em que 

intensificaram-se iniciativas de organizações5 religiosas para o cuidado dessas crianças 

que vagavam sem orientação. Cabe destacar que, até esse período, as instituições que 

ofereciam cuidado para a criança eram de caráter exclusivamente religioso e o 

atendimento era destinado aos desvalidos, órfãos e os rejeitados pela sociedade que 

precisavam de um lar e cuidados (CARTAXO, 2013). 

Nesse período da história, momento marcado também pela abolição da 

escravatura no Brasil e o início da República, registraram-se iniciativas isoladas de 

proteção à infância, no sentido de combater os altos índices de mortalidade infantil e 

acidentes domésticos com crianças. Segundo Kramer (2006), esse período foi marcado 

pela mortalidade infantil, pois as instituições possuíam condições precárias para guarda 

das crianças pobres, e as que continuavam nas ruas ou com suas famílias estavam em 

situação de vulnerabilidade pelas más condições econômicas e sociais da época. 

 
3 A idade da primeira infância é aquela que compreende o período que vai do nascimento aos seis anos de 
vida. 
4  A expressão criança pequena é comumente utilizada pelos autores da área de educação, onde 
concentram-se a maioria das pesquisas relacionadas ao tema da Educação Infantil, assim, adotou-se a 
expressão neste trabalho, pois manterá o contexto das informações trazidas pelas obras consultadas. Para 
este trabalho, a expressão será utilizada ao referir-se às crianças de zero a seis anos. 
5 Orfanatos, através das Rodas dos Expostos - Essas rodas eram cilindros de madeiras ocos, colocados nos muros 
das instituições religiosas (hospitais, igrejas, conventos), de modo que os bebês fossem deixados ali sem permitir a 
identificação de quem os deixou. 
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Inicialmente, essas instituições ofereciam uma proteção de caráter filantrópico, 

ainda sem preocupação educativa, as crianças eram recolhidas das ruas, eram abrigadas e 

alimentadas até que seus pais retornassem do trabalho. Algumas famílias pagavam pelos 

serviços, porém a maior parte desses cuidadores viviam de doações da comunidade 

(TRINDADE; MENEZES, 2009). Esse atendimento ampliou-se de forma assistencial às 

famílias, porém ainda não havia, até o momento, qualquer intervenção do Estado nos 

cuidados com essas crianças, nem políticas públicas definidas (PASCHOAL; 

MACHADO, 2009).  

No Brasil, até a década de 1920, a educação das crianças estava sob 

responsabilidade da família, sendo as mães as principais executoras dos cuidados 

destinados a elas. Esse período foi marcado pela transição de uma economia 

majoritariamente agrária para uma economia industrial e urbana, e do avanço do 

capitalismo. Essas mães precisavam assumir postos de trabalhos fora de seus lares, para 

auxiliar no sustento das famílias. Assim, as crianças ficavam a maior parte do dia longe 

do cuidado da família. Segundo Cartaxo (2013), foi nesse momento que o trabalho de 

educar os filhos saiu de dentro de casa, ficando terceiros responsáveis pela educação e 

cuidado das crianças enquanto os pais responsabilizavam-se em manter o sustento das 

famílias. 

Ainda no início do século XX, período marcado por grandes transformações na 

organização do trabalho, o modo de vida moderno exigia que todos os membros das 

famílias pobres se tornassem produtivos para garantia do sustento. As mães saíram, em 

massa, de suas casas para ingressarem no mercado de trabalho, junto a elas foram também 

as crianças que já poderiam exercer alguma função laborativa, ficando assim as crianças 

pequenas sem o amparo necessário a seus cuidados. Era necessário libertar a força de 

trabalho das mães, mas as crianças pequenas tornaram-se um problema social 

(PASCHOAL; MACHADO, 2009).  

Nesse momento histórico, as instituições filantrópicas ganharam força, 

aumentaram a oferta de espaços, porém ainda não era suficiente devido ao grande número 

de crianças e famílias necessitadas de atendimento. Essas instituições caracterizavam-se 

pelo oferecimento aos mais pobres apenas do cuidado em se preservar a vida, costumes e 

higiene, além de garantir uma preparação a obediência e da mão de obra para as fábricas, 

enquanto para os filhos dos mais ricos, destinavam-se cuidados mais valorosos, com 

aprendizagem de letramento e culturais, preparando para a continuidade do status social 

(KUHLMANN JR., 2015).  
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Resultados dessas primeiras ações, surgiram as creches mantidas e administradas 

pelas indústrias, essas novas instituições também possuíam caráter filantrópico puramente 

assistencialista. O atendimento, destinado aos filhos pequenos das trabalhadoras, tinha 

como objetivo combater os problemas sociais mais preocupantes para a época, que eram 

a desnutrição e a mortalidade infantil, não havendo qualquer semelhança com as creches 

e pré-escolas existentes hoje, além de não existir ainda, discussões sobre o acesso 

universal das crianças a esse serviço (FARIA, 2005).  

Ainda de acordo com Faria (2005), esses espaços de atendimento à criança foram 

se espalhando pelas grandes cidades, sempre atendendo às demandas das indústrias e 

servindo aos interesses da elite, pois essas mães representavam a principal força de 

trabalho das fábricas e os menores salários pagos.  

Com o atendimento ainda precário, surgiram os primeiros movimentos de 

reivindicação por melhores condições de trabalho para as mulheres. Representadas por 

grupos de operárias, que exigiam, dentre outras coisas, creches e pré-escola para seus 

filhos próximas às fábricas (DEBÉRTOLIS, 2002). Através dos empresários e sindicatos, 

as demandas das trabalhadoras foram encaminhadas ao Governo Federal quando, no ano 

de 1923, publicou o Decreto nº 16.300, que atendeu às principais reivindicações 

apresentadas. Esse documento regulamentava, dentre outras ações, o funcionamento e os 

padrões higienistas das creches, os espaços destinados às mães lactantes e a criação de 

um fundo para auxílio às mães mais carentes. Essa foi a primeira ação do Governo Federal 

na garantia de direitos da mulher trabalhadora e de seus filhos pequenos (JENKS, 2002). 

A regulamentação do Governo Federal para o funcionamento das creches auxiliou 

as famílias que necessitavam desses serviços, contudo não mudou a forma como esses 

locais eram vistos, apenas como depósitos de crianças pobres. Pois era um serviço 

destinado exclusivamente para famílias pobres, que não tinham condições de cuidar de 

seus filhos. Para Cartaxo (2013), havia uma relação muito próxima entre a pobreza e a 

delegação de cuidados dos filhos, isso consolidou uma visão ruim em relação às creches, 

sendo fortalecida ao longo das décadas pela falta de novas políticas públicas que 

aprimorassem o atendimento dessas instituições e a continuidade do favor prestado aos 

desvalidos, pois continuaram sendo mantidas pelas fábricas onde as mães trabalhavam. 

Nesse contexto, segundo Haddad (1993), as primeiras reivindicações por 

instituições mantidas e geridas pelo poder público surgiram com a chegada do movimento 

feminista ao Brasil, trazendo a visão norte-americana de que esse atendimento não deveria 

estar atrelado à necessidade de trabalho da mãe e às condições econômicas das famílias, 
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mas que todas as mulheres teriam o direito a vagas em creches e pré-escolas para seus 

filhos. Ao longo do século XX, os movimentos por uma educação infantil pública ofertada 

pelo Estado, ganharam força gradativamente. Ao longo das décadas buscou-se a 

construção de pautas para ampliação da rede de atendimento e democratização do acesso, 

além do fortalecimento de políticas públicas específicas para a educação infantil 

(PASCHOAL; MACHADO, 2009).  

No Brasil, um marco importante da ação governamental relacionada a manutenção 

da educação infantil, surgiu com o Estado Novo 6 , quando o governo assumiu a 

responsabilidade pelo atendimento, porém ainda não podia custear esse serviço.  

Para se efetivar essas novas ações, promovidas pelo governo, houve a necessidade 

de manutenção das parcerias com as mesmas entidades religiosas e empresariais, que já 

faziam o atendimento de forma assistencialista. Mesmo com a continuidade desses atores 

no funcionamento das creches, nascia uma nova visão dessas instituições, dada pelo novo 

governo, onde a criança não estava lá apenas para guarda, mas sim para ser preparada 

para ocupar o seu lugar na sociedade, orientando-a para ser um indivíduo ativo 

economicamente, servindo assim a nação e, consequentemente, a elite (KRAMER, 2003).  

Nota-se claramente essa visão do Estado na Constituição de 1937, onde relacionou 

diretamente a educação das crianças ao trabalho, em seu artigo 129. 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 
ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes 
que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades 
e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público (BRASIL, 1937).   

 
A ideia de transformação da sociedade, através da educação, entrou em pauta a 

partir da década de 1930, quando ganhou espaço nos discursos políticos. Após a 

vinculação constitucional de um percentual da receita de impostos destinada para a 

educação, nesse período houve um avanço no ensino brasileiro, mesmo não sendo ainda 

percebido na educação infantil, porém o ensino fundamental começou a mostrar sinais de 

melhoria nos índices (CARREIRA; PINTO, 2007). 

Nas décadas seguintes, houve um avanço nas legislações e regulamentações, 

através da criação de diversos órgãos governamentais e entidades destinadas aos cuidados 

das crianças, destacando-se o Departamento Nacional da Criança (1940), Serviço de 

Assistência a Menores (1941), Legião Brasileira de Assistência (1942), Organização 

 
6  Regime político brasileiro instaurado por Getúlio Vargas em 1937, que vigorou até 1946. Era 
caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo. 
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Mundial para a Organização Pré-escolar (1953) e dentro do Ministério da Educação e 

Cultura foi criada a Coordenação de Educação Pré-escolar (1975). Essas entidades 

possuíam o objetivo principal de proteção e cuidado da criança e eram voltadas para o 

fortalecimento das relações familiares, mantendo ainda, sem políticas definidas, os 

aspectos relacionados a educação das crianças (CARTAXO, 2013). Contudo, de forma a 

complementar suas atuações, fizeram em conjunto o trabalho de diagnosticar as ações da 

educação infantil no Brasil, em todas as regiões e, estabeleceram os princípios gerais 

norteadores para a educação das crianças no país (KRAMER, 2003). 

Na década de 1980, buscando atingir as metas propostas por organismos 

internacionais como o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e 

Organizações das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, a rede 

de creches e pré-escolas recebeu uma ampliação significativa, atendendo aos modelos 

propostos por essas entidades (ARAÚJO; BRANDÃO, 2017).  

Nesses modelos, o Estado continuava sem fazer o papel de financiador da rede, as 

creches eram criadas dentro das comunidades, através de iniciativas de grupos 

organizados de moradores, com os recursos e pessoas que estavam disponíveis no local. 

Surgiram assim as creches comunitárias, até então, a maior rede de atendimento a criança 

pequena. Formada por espaços improvisados, sem recursos suficientes e mantida por mão 

de obra não qualificada, onde o objetivo educacional era compensar as deficiências 

sociais, econômicas e culturais das crianças pobres (ROSEMBERG, 2002). 

Segundo Campos, Rosemberg e Ferreira (2002), apesar desse modelo de creche 

ter diminuído a carência por vagas, ainda não foi suficiente para sanar o déficit da rede 

de atendimento no país. Além disso, a falta de condições mínimas para atendimento das 

crianças e a baixa qualidade dos serviços prestados, tornaram-se bandeiras de 

reivindicações dos movimentos sociais, organizações de mulheres e sindicatos das 

trabalhadoras, que exigiam que a educação infantil fosse dever do Estado, ofertada 

gratuitamente a toda família que desejasse. Para Haddad (1993), essa pressão organizada, 

realizada por diversos setores junto à Assembleia Constituinte, garantiu a aprovação das 

principais reivindicações na Constituição Federal de 1988. 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, pela primeira vez uma 

constituição federal trazia em seu texto a responsabilização do Estado pela educação 

infantil, diferente das anteriores, onde as famílias eram responsáveis enquanto o Estado 

se colocava em posição de assistir e amparar as crianças e suas famílias. A garantia do 

direito à educação infantil veio através da vinculação das creches e pré-escolas à área da 
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educação, deixando de estarem subordinadas às ações sociais, diminuindo com isso, o 

caráter assistencialista presente até então (CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 

1993). 

O fato de as creches e pré-escolas estarem ligadas a educação representava na 

prática que a educação infantil, a partir de então, fazia parte do sistema educacional 

brasileiro e era, oficialmente, a primeira etapa da educação. Além de ter atribuído a 

criança o direito e o acesso universal a educação (BRASIL, 1988), pois até então, os 

cuidados das crianças pequenas eram tratados como direito das mães. Assim, a educação 

infantil tornou-se um dever do Estado, um direito da criança, cabendo às famílias a opção 

pela utilização desse serviço (PASCHOAL; MACHADO, 2009). 

 Com a promulgação da Constituição de 1988, a academia começou a se envolver 

mais com estudos e pesquisas sobre as temáticas sociais que permeavam os debates da 

época. A educação infantil fez parte desses debates e, ao longo dos anos seguintes, ganhou 

espaço na agenda legislativa, conquistando a elaboração de diversos documentos, 

fortalecendo os direitos das crianças e os deveres do Estado e sociedade para com elas 

(FERREIRA, 2001).  

 Em 1990, foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 

1990), esse documento reiterou a garantia do direito da criança à educação, definindo 

assim que a educação infantil seria ofertada através de creches e pré-escolas a todas as 

crianças de até cinco anos de idade.  

Faltava ainda a regulamentação de como o sistema educacional do país 

funcionaria, pois, a inclusão de creches e pré-escolas mudaria a forma de se trabalhar na 

educação infantil. Para isso, em 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (Lei n. 9.394 de 1996), trazendo as normativas de 

funcionamento das unidades de educação infantil e a regulamentação do atendimento às 

crianças de zero a cinco anos de idade dentro do sistema educacional. A partir dessa lei, 

iniciou um processo de mudança na visão sobre as creches, pois integrado ao sistema 

educacional do país e funcionando de forma regulamentada pelo Estado, passou a ser um 

local de cuidado e educação, descontruindo a imagem de depósito de crianças pobres para 

que as mães pudessem trabalhar (KRAMER, 2003). 

Estudos ao logo dos anos seguintes ampararam as ações do governo na busca pela 

qualidade da educação infantil. De acordo com a nova visão de educação infantil trazida 

pela LDB, o foco agora é em dar a esse nível de ensino a regulamentação e controle legais. 

Para isso, o Ministério da Educação, a partir de estudos comandados pelo Conselho 
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Nacional de Educação (CNE) e Câmara de Educação Básica (CEB), publicou os seguintes 

documentos: Referencial Nacional Curricular para a Educação Infantil (1998), Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1999), Diretrizes Operacionais para a 

Educação Infantil (2000) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica (2002), sendo esse último, o responsável para exigência 

de nível superior para atuação docente na educação infantil (CARTAXO, 2013). 

2.2 A educação infantil na atualidade  

O termo infância apresenta um caráter genérico, cujo significado resulta das 

transformações sociais, o que demonstra que a vivência da infância se modifica conforme 

os paradigmas do contexto histórico e outras variantes sociais como raça, etnia e condição 

social (KRAMER, 2003). Para se compreender como é tratada a educação infantil é 

necessário primeiramente que se compreenda como a infância é vista e, que toda a 

construção das políticas voltadas para a educação infantil foi pautada no entendimento 

dessa visão de infância, buscando desconstruir conceitos já superados e muitas vezes 

equivocados, que foram sendo formados ao longo da história.   

O atendimento relacionado à educação infantil corresponde a múltiplas 

determinações da reprodução da vida social, considerando que as instituições de educação 

da criança pequena estão em estreita relação com as questões que dizem respeito à história 

da infância, da família, da população, da urbanização, do trabalho e das relações de 

produção (ANDRADE, 2010).  

A educação infantil é consideravelmente distinta dos demais níveis de ensino, 

enquanto a escola tem como sujeito o aluno e como objeto fundamental o ensino nas 

diferentes áreas, a creche e a pré-escola têm como objeto as relações educativas travadas 

num espaço de convívio que tem como sujeito a criança de zero a cinco anos de idade 

(ROCHA, 1999). Idealizada para a busca de um atendimento que integre os aspectos 

físicos, cognitivos, linguísticos, afetivos e sociais da criança entendendo que ela é um ser 

indivisível (BRASIL, 1999).  

Na educação infantil o primeiro objetivo é a garantia do acesso a todos que 

necessitarem e desejarem a vaga em creches e pré-escolas, assegurando o direito de 

brincar, criar e aprender. Os desafios no atendimento a esses objetivos são: o de 

consolidar os espaços creche e a pré-escola como instâncias de formação cultural, de ver 

as crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais capazes de ver, entender e 

lidar com as crianças como crianças e não só como alunos (KRAMER, 2006).  
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No Brasil, a educação infantil não é obrigatória, porém, é garantida pelo Estado e 

considerada um direito da criança, ficando a critério da família optar por sua utilização 

nas instituições creches e pré-escolas, que devem cumprir duas funções básicas, 

complementares e indissolúveis: cuidar e educar, complementando os cuidados e a 

educação realizados pela família (LDB,1996). 

Contudo, a partir do ano de 2014, quando houve a aprovação do Plano Nacional 

de Educação – PNE, observa-se que a obrigatoriedade da educação infantil aos quatro 

anos de idade, começa a ser proposta. Considerado um marco na educação, o PNE trouxe 

a questão da qualidade na educação como sua principal função, atrelando as ações de 

acesso às de permanência, colocando dessa forma a educação no centro das discussões 

existentes no país naquele momento.  

Nota-se que, a educação infantil foi priorizada neste documento e das 20 metas 

estabelecidas no PNE, a primeira refere-se à educação infantil, onde estipula que, até o 

ano de 2016, a demanda de vagas na educação infantil para as crianças de quatro e cinco 

anos fosse atendida em todo o território nacional e que até o final da vigência do PNE 

(2024) metade das crianças de até três anos estariam matriculadas e frequentando a creche 

(BRASIL, 2014). 

Para as creches e pré-escolas cumprirem seu papel de cuidar e educar é preciso 

que esse espaço seja  utilizado como formador e que as atividades pedagógicas sejam 

essenciais para assegurar o desenvolvimento integral das crianças e, que se manifesta na 

maneira como o professor organiza o trabalho pedagógico, prepara uma atividade, 

disponibiliza os materiais que serão utilizados pelas crianças, planeja os espaços 

destinados às brincadeiras, enfim, como organiza o tempo e o espaço na rotina das 

instituições de educação infantil (AGOSTINHO, 2003).  

Antes mesmo do objetivo de alfabetizar, a educação infantil tem o objetivo social 

e psicológico de oportunizar possibilidade de desenvolvimento amplo da criança 

(ANDRADE, 2010). É necessário que o trabalho das instituições escolares possua 

propostas inclusivas, que não garantam apenas o acesso, mas também possam intervir nos 

seus modos de funcionamento (SOUZA; SILVA, 1997).   

Permeada por fatores subjetivos e incomensuráveis, a educação infantil trava 

desde o seu surgimento uma busca constante por legitimidade e visibilidade dentro do 

quadro educacional brasileiro. Esse quadro só será superado, quando a sociedade como 

um todo compreender a importância desse nível de ensino e lutar para que os direitos de 

educação das crianças sejam respeitados através dessas instituições. 
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2.3 A busca da qualidade na educação infantil  

A preocupação com a falta de qualidade na educação infantil ganhou destaque a 

partir do início dos anos de 1990, quando estudos publicados por Almeida (1989) 

trouxeram à tona informações ainda desconhecidas. Primeiro, foi identificado que as 

crianças pertencentes às classes mais favorecidas não frequentavam a escola pública, 

deixando claro que os pais dessas crianças não queriam que elas tivessem contato, ou 

mesmo, a mesma educação que as crianças mais pobres.  

Segundo, identificou-se que os profissionais que atuavam nas escolas públicas de 

educação infantil não eram qualificados, não possuíam formação apropriada, 

consequentemente eram mal remunerados e, não recebiam o reconhecimento e 

valorização da sociedade como educadores (ALMEIDA, 1989).  

Com o aumento da preocupação com a qualidade na educação infantil, as ações e 

discussões voltaram-se para as creches e pré-escolas, objetivando a construção de um 

modelo de atendimento que priorizasse as crianças, seu bem-estar e a garantia de seus 

direitos. Sob forte influência de órgãos internacionais, as universidades, pesquisadores, 

entidades representativas e o Ministério da Educação, começaram a construção de um 

modelo de educação infantil baseado nos termos da nova Constituição de 1988 

(CAMPOS; FULLGRAFF; WIGGERS, 2006). 

Apesar de todo o esforço empenhado nos anos seguintes a promulgação da CF em 

1988, o governo ainda não mostrava mudanças eficazes da qualidade na educação infantil 

pública no país, visto que as recomendações trazidas com as novas legislações não se 

efetivavam em ações dentro das unidades escolares (SARAIVA, 2009).  

Desde então, o discurso sobre a qualidade da educação infantil ocupou um espaço 

de destaque nos debates educacionais, direcionando novas políticas implantadas no 

quadro das reformas educacionais no Brasil, com o objetivo de superar a baixa qualidade 

das instituições de educação infantil ao longo da história (KUHLMANN JR., 2015). A 

educação infantil submeteu-se a uma crescente preocupação com medidas de eficiência 

na gestão dos recursos disponíveis, caracterizando esse período do final do século XX e 

início do século XXI pela preocupação com as questões de permanência e êxito ao invés 

da democratização do acesso, pois esse já estava garantido constitucionalmente 

(BRASIL, 2006). 

Diante desses desafios enfrentados para a garantia da qualidade na educação 

infantil, o Governo Federal buscou ao longo dos anos seguintes regulamentar, padronizar, 
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orientar e definir métricas de funcionamento para a educação infantil, não só para 

instituições públicas, mas orientando também o funcionamento das demais instituições 

de atendimento à criança de zero a cinco anos, superando assim, a precariedade ainda 

presente nas instituições existentes e não deixando de lado a democratização do acesso 

através da ampliação da rede de atendimento (BRASIL, 2006). 

Em paralelo à construção dos marcos regulatórios para a educação infantil, 

entidades como Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – 

ANPEd, Fundação Carlos Chagas – FCC, Projeto das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP, Head Start Quality Research Centers Consortiun – QRC,  

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, 

Fundo das Nações Unidas para a infância – UNICEF, entidades representativas das 

universidades e centros de pesquisas brasileiros, união nacional dos conselhos municipais 

e estaduais de educação e dos dirigentes municipais de educação, entre outras entidades 

organizadas da sociedade civil, uniram-se na elaboração de um documento dentro das 

referências internacionais de qualidade e, que atendessem às novas diretrizes da educação 

infantil (CAMPOS, 2013).  

Após os primeiros trabalhos realizados por esses grupos, o Ministério da Educação 

apresentou os resultados em seminários realizados em cada uma das cinco regiões do país, 

levando até a sociedade a oportunidade de participar desse processo de construção de 

novos parâmetros (BRASIL, 2005). No ano de 2006 o Ministério da Educação publicou 

o primeiro documento norteador específico da qualidade na educação infantil brasileira, 

os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. Esse documento 

estabelece os parâmetros de qualidade para os serviços na educação infantil, que devem 

ser utilizados como referência para a supervisão, controle e avalição, além de instrumento 

para a adoção de medidas de melhoria da qualidade (BRASIL, 2006). 

2.4 Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

Após o estabelecimento dos parâmetros de qualidade, desejáveis para o país, o 

Ministério da Educação iniciou as discussões para a construção de indicadores que 

pudessem detalhar e traduzir esses parâmetros, auxiliando aos profissionais das creches e 

pré-escolas na sua utilização (BRASIL, 2009). Sendo esse o objeto de estudo desta 

pesquisa, o manual Indicadores da Qualidade na Educação Infantil foi publicado no ano 

de 2009, elaborado em parceria do Ministério da Educação com entidades como Ação 
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Educativa, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), 

UNICEF, Fundação Orsa, contando também com a colaboração de pesquisadores, 

educadores, gestores públicos e ativistas do Movimento Interfóruns de Educação Infantil 

do Brasil - MIEIB (BRASIL, 2012). Estruturado em modelo de autoavaliação, os 

indicadores proporcionam a coleta e análise das informações e percepções em cada 

unidade de ensino, oriunda de todos os atores envolvidos, sejam profissionais das creches 

e pré-escolas, gestores, famílias e a sociedade como um todo (BRASIL, 2012). 

A partir de então, o Ministério da Educação disponibilizou e orientou que esses 

documentos fossem distribuídos a todas as unidades de educação infantil do país, onde 

deveriam ser utilizados para a busca da qualidade nessas instituições e para que os padrões 

desejados dentro dos parâmetros fossem alcançados em todo o país (BRASIL, 2009).  

Apesar do esforço em se construir materiais referenciais para o processo de 

avaliação e mensuração da qualidade, ressalta-se que os Indicadores, segundo o 

Ministério da Educação, deveriam ser de “adesão voluntária por parte das instituições de 

educação infantil, uma vez que se trata de uma autoavaliação”, porém houve um esforço 

por parte do MEC para que as Secretarias de Educação e Conselhos Municipais de 

Educação estimulassem a adesão pelas creches e pré-escolas (BRASIL, 2006, p. 16). 

Utilizando como referência a relação de instituições de ensino infantil existentes no país, 

de acordo com o Censo Escolar de 2008, o Ministério da Educação encaminhou os 

materiais de divulgação, capacitação e utilização dos Indicadores para 93.233 unidades 

de educação infantil urbanas e rurais em todo país (BRASIL, 2012).  

Com o intuito de observar se as instituições receberam e fizeram uso dos 

Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, no ano de 2011, o Ministério da 

Educação, em parceria com a UNDIME, UNICEF, Ação Educativa e Instituto Avisa Lá, 

realizou uma pesquisa objetivando monitorar a utilização dos indicadores (BRASIL, 

2012).  Através de consulta aberta realizada com as instituições para as quais o Ministério 

da Educação encaminhou o material, 7.273 instituições participaram da pesquisa, 

representando um total de 7,8% dos envios. Contudo, os participantes da pesquisa 

estavam distribuídos em 1.121 municípios, representando 20,2% do total de municípios 

do país. Ainda segundo essa pesquisa, das instituições que responderam a consulta aberta, 

77,6% informaram conhecer os Indicadores, 70,3% confirmaram o recebimento do 

material e 62,7% afirmaram estar utilizando total ou parcialmente (BRASIL, 2012). 

Essa pesquisa foi a única avaliação da utilização dos indicadores realizada pelo 

Ministério da Educação, que considera que, “ainda que não se possam tecer considerações 
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sobre o uso dos Indicadores em todo o país, é possível afirmar que a proposta é coerente 

e tem potencial de disseminação” (BRASIL, 2012, p. 62). Durante o processo de 

avaliação da utilização dos indicadores, o Ministério da Educação e o UNICEF realizaram 

seminários de divulgação dos resultados, nesses eventos, houve a cobrança pelo 

envolvimento de universidades e pesquisadores, momento em que foram convocados para 

que atuem de forma mais efetiva e mantenham diálogos mais próximo na construção e 

avaliações de políticas de avaliação da educação infantil (AÇÃO EDUCATIVA, 2008). 

Apesar de o Ministério da Educação considerar que os Indicadores da Qualidade 

na Educação Infantil é um instrumento adequado, sendo coerente e com potencial de 

disseminação, o próprio MEC reconhece ainda que, não é possível avaliar sua utilização 

nas escolas em todo o país, apesar dos 10 anos de sua publicação. Pois houve baixa 

participação das creches e pré-escolas públicas no monitoramento da utilização dos 

Indicadores realizada em 2011, acompanhada da insignificante participação das 

Secretarias Municipais de Educação, tanto na expressão do incentivo à utilização, quanto 

no próprio acompanhamento deste. A avaliação realizada pelo Ministério foi centralizada 

e de adesão voluntária, através de consulta aberta em ferramenta online para todas as 

instituições do país, o que nos leva a crer que, o monitoramento não recebeu a mobilização 

necessária para que se avaliasse de forma ampla essa política, seja pela baixa adesão e, 

consequentemente, pelo impedimento da mensuração da eficácia da utilização dos 

Indicadores.  

Dessa forma, considerando que os organismos internacionais como Unesco e 

OCDE associam a qualidade da educação infantil à avaliação, sendo o processo avaliativo 

a expressão do desempenho do trabalho das instituições e do aprendizado dos alunos. 

Contudo, não se deve levar em consideração apenas o desempenho dos alunos para se 

avaliar um sistema educacional, sendo necessário um conjunto de avaliações, análises e 

observações para se projetar um diagnóstico da rede (DOURADO; OLIVEIRA; 

SANTOS, 2007). 

Colaborando com esse formato de avaliação, de acordo com Freitas et al. (2009), 

espera-se que a avaliação abranja todas as dimensões presentes na educação infantil, 

como: acesso, permanência, estrutura, qualificação de pessoal, relação com a família e a 

sociedade e financiamento. Assim, é possível que se localize os pontos fracos e fortes da 

rede de atendimento, proporcionando informações para melhoria, tomada de decisões e 

que represente a real qualidade, indicando ao poder público qual o caminho a se tomar 

nas políticas públicas e investimentos. 
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Espera-se que os fatores que envolvam a avaliação na educação infantil sejam 

amplos e abranjam os aspectos primordiais para a construção da educação infantil de 

qualidade, sendo esses aspectos: vagas suficientes para a população, insumos materiais, 

formação profissional e qualificações constantes, construção de instrumentos 

pedagógicos adequados, mapeamentos de rotinas de gestão e capacitação técnica para 

colaboradores e gestores constante (PIMENTA, 2017). Dessa forma, a utilização de 

instrumentos avaliativos que contemplem esses aspectos é um desafio para os gestores 

educacionais e formuladores de políticas públicas, pois a amplitude de sua abrangência 

depende de ambientes colaborativos e processos de autoavaliações, o que gera resistência 

dos profissionais das unidades escolares e compromete a elaboração e a aplicação de 

forma efetiva. 

As pressões internacionais por políticas e projetos mais eficazes e mudanças no 

cenário social e educacional dos países fomentam a preocupação do Governo Federal 

brasileiro com as avaliações e resultados das ações realizadas na rede de atendimento da 

educação infantil. Contudo, a baixa adesão às ferramentas de avaliação e 

acompanhamento inviabilizam uma visão real dos resultados alcançados com as políticas 

e investimentos. Essa preocupação fica evidente ao analisarmos relatórios e estudos 

elaborados pela UNESCO, UNICEF e OCDE, colaborando com estudos realizados por 

pesquisadores como Lara (2012), que evidencia essa preocupação ao identificar que não 

há um sistema de informação que garanta o monitoramento e a avaliação das ações 

propostas.    

2.5 A avaliação a partir dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

  Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, publicado pelo MEC em 2009, 

é considerado um manual de aplicação de autoavaliação da educação infantil. Dessa 

forma, o documento traz em seu conteúdo orientações sobre como realizar as avaliações, 

quem são os agentes que participam de cada etapa da avaliação e como analisar e divulgar 

as informações obtidas. Com um formato prático de utilização, o instrumento demonstra 

seus resultados através de cores, formato adequado para a rápida percepção dos resultados 

e facilita o entendimento sobre a situação de cada dimensão avaliada.  

 A complexidade da abrangência da avaliação através do uso dos Indicadores 

mostra um diagnóstico das dimensões do acesso das crianças ao sistema educacional, da 

evolução desses alunos ao longo dos anos de estudo, da estrutura física, pessoal e 

materiais disponíveis, das relações da escola com as famílias e do financiamento 
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destinado a educação infantil. Assim, de acordo com estudos são as dimensões mais 

influentes no processo de construção da qualidade na educação infantil (NETO; 

ROSENBERG, 1995).  

 Com o intuito de participação coletiva no processo avaliativo, os Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil foi construído visando o auxílio para que os diversos 

agentes pudessem interagir em sua utilização. Assim, os profissionais da educação 

infantil, as famílias das crianças atendidas e a comunidade participam da avaliação da 

qualidade na escola de educação infantil, favorecendo a construção da qualidade, dos 

processos democráticos e da garantia dos direitos fundamentai das crianças, sendo essas 

as funções da escola de educação infantil (BRASIL, 2009). 

 Dessa forma, o documento traz em seu texto, inicialmente, as bases legais da 

educação infantil no que tange a qualidade, referindo-se aos conceitos de qualidade e do 

desejável atendimento que as escolas de educação infantil devem prestar. Nesse primeiro 

momento, utilizando como fundamentação para suas avaliações demonstra como os 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil são traduzidos e aplicados 

nos processos avaliativos da qualidade das escolas de educação infantil. Além disso, 

demonstra como as gestões das escolas conhecerão seus pontos fortes e fracos, 

favorecendo a identificação das áreas potenciais de investimento e as necessidades de 

melhorias existentes. 

 Considerando que a qualidade na educação infantil depende de aspectos amplos e 

diversos, que abrangem variadas áreas de envolvimento da escola, o documento 

Indicadores foi estruturado por dimensões consideradas fundamentais para a garantia da 

qualidade e que possam proporcionar uma reflexão e atuação coletiva dos agentes 

envolvidos. Cada uma das dimensões tratadas contempla aspectos essenciais para a 

qualidade e envolvem agentes específicos que conhecem e conduzem os processos de 

avaliação.  

 As especificidades do documento Indicadores trazem na demonstração por meio 

de cores (verde, amarelo e vermelho), a situação em que determinados elementos são 

realizados ou existentes dentro das escolas de educação infantil. Assim, cada uma das 

sete dimensões configura-se em um relatório onde a cor atribuída configura a avaliação 

recebida, sendo: verde para as ações ou elementos presentes e consolidados, amarelo para 

ações ou elementos em fase de construção e vermelho para ações e elementos ainda 

inexistentes. Ao consolidar todas as questões dentro de cada uma das dimensões obtém-

se um relatório médio através da ponderação da frequência das cores dentro de cada 
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dimensão, sendo assim possibilitada a avaliação daquela dimensão e os principais 

aspectos que precisam ser melhorados dentro dela. 

 As dimensões envolvidas no documento Indicadores são respectivamente: 

Planejamento Institucional, Multiplicidade de Experiências e Linguagens, Interações, 

Promoção da Saúde, Espaços, Materiais e Mobiliários, Formação e Condições de 

Trabalho das Professoras e demais Profissionais, Cooperação e Troca com as Famílias e 

Participação na Rede de Proteção Social. Cada uma dessas dimensões é detalhada a partir 

de indicadores específicos, sendo esses indicadores obtidos a partir de um conjunto de 

perguntas consideradas essenciais para a qualidade, onde é possível identificar se todos 

os aspectos relativos à dimensão avaliada estão presentes na escola, conforme observa-se 

na Tabela 1. Dessa forma, obtém-se um sinalizador de que as dimensões estão sendo bem 

atendidas ou não, portanto, se a dimensão estiver completamente atendida, atribuída cor 

verde, existe qualidade quanto aquela dimensão na escola.  

 

 

Tabela 1 – As dimensões e seus respectivos indicadores 

 Dimensões Indicadores da Qualidade 

1 Planejamento Institucional 1.1 Proposta pedagógica consolidada 
1.2 Planejamento, acompanhamento e avaliação 
1.3 Registro da prática educativa 

2 Multiplicidade de Experiências 
e Linguagens 

2.1 Crianças construindo sua autonomia 
2.2 Crianças relacionando-se com o ambiente natural e 
social 
2.3 Crianças tendo experiências agradáveis e saudáveis com 
o próprio corpo 
2.4 Crianças expressando-se por meio de diferentes 
linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais 
2.5 Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e 
estimulantes com a linguagem oral e escrita 
2.6 Crianças reconhecendo suas identidades e valorizando 
as diferenças e a cooperação  

3 Interações 3.1 Respeito à dignidade das crianças 
3.2 Respeito ao ritmo das crianças 
3.3 Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças 
3.4 Respeito às ideias, conquistas e produções das crianças 
3.5 Interação entre crianças e crianças 

4 Promoção da Saúde 4.1 Responsabilidade pela alimentação saudável das 
crianças 
4.2 Limpeza, salubridade e conforto 
4.3 Segurança 

5 Espaços, Materiais e 
Mobiliários 

5.1 Espaços e mobiliários que favorecem as experiências 
das crianças 
5.2 Materiais variados e acessíveis às crianças 
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5.3 Espaços, materiais e mobiliários para responder aos 
interesses e necessidades dos adultos 

6 Formação e Condições de 
Trabalho das Professoras e 
demais Profissionais 

6.1 Formação inicial das professoras 
6.2 Formação continuada 
6.3 Condições de trabalho adequadas 

7 Cooperação e Troca com as 
Famílias e Participação na Rede 
de Proteção Social 

7.1 Respeito e acolhimento 
7.2 Garantia do direito das famílias de acompanhar as 
vivências e produções das crianças 
7.3 Participação da instituição na rede de proteção dos 
direitos das crianças 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

 Outro ponto destacado dentro do documento Indicadores é a forma como deverá 

ser utilizado, não havendo imposição ou determinação específica para utilização, o 

documento apresenta em forma de recomendações as melhores práticas para sua 

utilização e aproveitamento do instrumento. Essas recomendações flexibilizam a 

utilização e facilita que seja realizada a avaliação em qualquer estrutura escolar, das mais 

completas às mais simples existentes, sem perder a essência e o rigor da avaliação 

(BRASIL, 2009). 

 Após a conclusão do processo de avaliação e identificação dos indicadores e 

dimensões que necessitam de melhorias, o documento Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil recomenda que seja elaborado um plano de ação, onde deve-se haver 

empenho para o acompanhamento e avaliação das ações de melhorias necessárias. Após 

essa etapa final, o documento recomenda que a avaliação e as ações realizadas sejam 

publicitadas em forma de plenária para todos os envolvidos e a sociedade, dando espaço 

para conhecimento dos processos e resultados obtidos pela avaliação e a participação da 

sociedade interessada.  

2.6 O referencial utilizando na rede municipal pesquisada 

 Como referencial de atendimento para a educação infantil, o município 

pesquisado adotou como parâmetro de trabalho o Documento de Referência Curricular 

para Mato Grosso – DCR-MT, elaborado entre os municípios e o governo do estado, 

publicado em 2018. Esse documento traz as orientações pedagógicas para a educação 

infantil, focando na organização do trabalho do professor, o currículo e o planejamento 

na educação infantil. O documento se estrutura em formato de manual de orientação, com 

o foco na preparação pedagógica do professor e nas rotinas em sala de aula para a atuação 

em creches e pré-escolas.  

 Diferente do Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, publicado pelo MEC, 

o DCR-MT não pode ser considerado um instrumento de avaliação da educação infantil, 
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pois não aborda essa temática em seu conteúdo. O DCR-MT, apesar de orientar o trabalho 

do professor em diferentes aspectos relacionados à qualidade na educação, limita-se à 

prática docente. Enquanto os Indicadores propõem a execução de avaliações amplas e 

complexas em todas as dimensões que envolvem a educação infantil. 

 Ao comparar os documentos DCR-MT e Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil observa-se que em muito se diferem, não considerando sequer que se 

complementam, pois, o DCR-MT não aborda as questões de planejamento e avaliação 

institucional, estruturais, saúde, participação em rede e proteção social, considerados 

essenciais para a promoção da qualidade na educação infantil. Além do mais, os 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil é considerado um manual prático de 

implementação de ações que promovem a qualidade, devendo ser utilizado por todos os 

envolvidos no processo de educação da criança pequena. 

2.6 Síntese estudos na área de qualidade na educação infantil  

Nos últimos anos, nota-se um crescente número de trabalhos acadêmicos, em 

especial teses e dissertações, que abordam a temática da qualidade na educação infantil. 

Produzidos em programas de pós-graduação, mestrados e doutorados de universidades 

brasileiras, esses trabalhos acadêmicos retratam a situação atual observada em pesquisas 

no âmbito da gestão municipal.  

 Em relação às políticas públicas para a educação infantil, um importante estudo 

analisado foi realizado por Pacífico (2010), a autora aborda o impacto das políticas 

municipais através das trocas de gestão na qualidade da educação infantil. Cita como 

ameaça à qualidade da educação as descontinuidades de projetos de governo, o abandono 

de políticas positivas para a qualidade, a falta de políticas de formação de professores, 

ausências de planos de carreira e modelos de avaliação específicos para a educação 

infantil. Contudo, a autora destaca que se observa nos últimos anos um aumento 

significativo no investimento público na educação infantil e a construção de um modelo 

de gestão democrática nesse nível de ensino, copiado dos já consolidados nos níveis 

posteriores da educação (PACÍFICO, 2010). 

 Outro ponto importante que se observa em alguns estudos é a adequação da 

educação infantil ao já consolidado sistema educacional. De acordo com Côco (2009), 

apesar do trabalho na educação infantil estar sendo construído a partir das ações já 

frequentes e praticadas no ensino fundamental, observa-se, por suas especificidades, que 

novos campos de atuação estão oportunizando a ampliação dos trabalhos dentro das 
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secretarias municipais de educação, atendendo às necessidades da educação infantil. 

Colaborando com essa visão, Fernandes e Campos (2015) afirmam que, o maior ganho 

com essa apropriação das experiências já existentes é a construção de projetos já 

caracterizados pela gestão democrática e a incorporação de soluções encontradas 

anteriormente para os problemas similares entre os níveis de ensino. 

 Considerando a formação de professores, identificam-se algumas pesquisas 

brasileiras que abordam essa temática a partir da visão já consolidada nos níveis de ensino 

posteriores à educação infantil. É consenso entre governos, estudiosos e sociedade que a 

formação do professor é um dos pilares da garantia da qualidade na educação, não sendo 

diferente para a educação infantil, conforme afirma Almeida (2009). A autora 

desenvolveu indicadores próprios para aplicação na unidade escolar pesquisada, 

destacando-se como principal observação de sua pesquisa a falta de formação específica 

para o trabalho na educação infantil, apesar de na unidade pesquisada todos os professores 

possuírem, no mínimo, nível superior. Dessa forma, a autora considera que a falta de 

formação profissional dos demais trabalhadores da educação infantil e da formação 

adequada ao nível de ensino aos professores compromete a construção da qualidade na 

educação infantil (ALMEIDA, 2009). 

 A gestão das creches e pré-escolas é outro campo de estudo com baixo interesse 

pelos pesquisadores brasileiros e internacionais. Segundo Moyles (2006), o próprio 

conceito de líder, diretor e gestor não são compreendidos de forma correta dentro do 

sistema educacional. Segundo a autora, o termo diretor não representa a complexidade do 

papel desempenhado por essa atividade. Já o termo líder, comumente utilizado na 

Inglaterra, seria mais adequado, mesmo que ainda não represente essa função. No Brasil, 

o termo gestor não é usado na educação básica, mesmo assim, segundo a autora ele 

também não representaria a rotina das atividades de um dirigente da educação infantil. 

 Considerando a produção acadêmica sobre a temática da gestão escolar da 

educação infantil, sua falta de embasamento não está apenas em nomenclaturas das 

funções. Para Mello (1992), é urgente a solução dessa carência de estudos, considerando 

que a função dos gestores da educação infantil é muito complexa, permeada de 

conhecimentos e habilidades administrativas, pedagógicas, políticas, sociais, financeiras 

e a capacidade de interlocução com outros atores. E afirma ainda que, os gestores estão 

presos nas rotinas administrativas das escolas, sem tempo para dedicação às outras 

questões, contraditoriamente, a atuação técnica administrativa dos gestores estão 
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deixadas de lado na preocupação e nas ações das secretarias municipais de educação e 

dos pesquisadores (MELLO, 1992).  

Mesmo que o diretor da escola de educação infantil seja um dos agentes principais 

na construção da qualidade na educação, não foi encontrado qualquer estudo específico 

no Brasil direcionado a essa função. Segundo Reichert (2015), a gestão na educação 

infantil depende de muitos fatores estratégicos e operacionais, que necessita que a creche 

e a pré-escola possuam pessoas preparadas para atendimento desses fatores, desde os 

internos administrativos e pedagógicos, como os externos, políticos e articuladores. 

 Outra lacuna relevante existente na literatura são as relações entre as gestões das 

escolas de educação infantil com as secretarias municipais. Não há orientações para esse 

relacionamento, assim, cada município possui sua própria forma de ação e monitoramento 

da aplicação das políticas dentro das escolas e no tratamento das demandas oriundas 

dessas unidades escolares. Essa falta de orientação dificulta o estudo e análise da ação e 

dos impactos das políticas públicas na educação infantil. Essa relação entre as escolas 

com as secretarias municipais é um campo de estudo muito importante, necessitando de 

maior exploração. Considerando que essas articulações representam a execução das 

políticas públicas, das diretrizes e do conhecimento das demandas dos gestores e demais 

profissionais que atuam na educação infantil. Complementando esse entendimento, 

Nunes, Corsino e Didonet (2011) ainda atribuem ao governo municipal a 

responsabilidade pela implementação e gestão da qualidade na educação infantil. 

Além das temáticas abordadas acima, relacionadas a qualidade na educação 

infantil, alguns outros estudos acadêmicos foram analisados para compor essa pesquisa. 

Trata-se de uma pesquisa sobre a infraestrutura das creches e pré-escolas, acessibilidade 

das crianças nos espaços pedagógicos e recreativos das unidades escolares e a segurança 

das crianças. Além de outros estudos que compuseram o arcabouço teórico da pesquisa 

onde trabalharam as abordagens pedagógicas em relação a qualidade e as questões sociais 

e psicossociais das crianças e famílias atendidas. Essas temáticas, em específico, 

compõem grande parte dos trabalhos acadêmicos relacionados a qualidade na educação 

infantil, sendo importante fonte de informação e precedente teórico.  

Consultando a bibliografia internacional identificou-se alguns trabalhos 

relevantes envolvendo a temática da educação infantil, observa-se importantes estudos 

que abordam as questões relativas a  gestão e a qualidade na educação infantil. Essas 

publicações constam como referenciais para estudos brasileiros e foram utilizadas pelo 

MEC em diversos documentos produzidos para obter parâmetros em suas políticas. Além 
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disso, alguns estudos comparativos entre países da América do Sul e estudos de casos, 

onde os formatos das avaliações se assemelham aos propostos no Brasil, foram 

considerados relevantes para compor o referencial. 

  A publicação inglesa intitulada Effective Leadership in the Early Years Sector - 

ELEYS de Siraj-Blatchford e Manni (2008) é uma referência nos estudos que abordam o 

papel do gestor na qualidade da educação infantil. Esse estudo desenvolvido na 

Universidade de Londres apresenta o preparo e o perfil de liderança que o gestor precisa 

ter para atuar na educação infantil, considerando esse ator como um líder forte e que a 

permanência/estabilidade da equipe auxiliam na garantia da qualidade da educação. De 

acordo com esse estudo, o líder possui características natas, porém ele é passível de 

formação e qualificação para atuar dentro do perfil desejado para a função. 

Outra autora bastante referenciada na produção internacional é Janet Moyles, seus 

estudos estão voltados para a atuação do gestor, também como um líder. A obra propõe o 

desenvolvimento desse perfil de liderança na educação infantil e sistematiza processos de 

autoavaliação para utilização nas escolas. A obra Effective Leadership and Management 

in the Early Years – ELMS (2006), elaborada através da parceria entre pesquisadores e 

gestores da educação infantil, observam e experimentam situações de atuação da 

liderança na gestão, identificando os perfis e as competências necessárias para atuação 

desse profissional. 

Autores como Spaggiari (1999) e Saitta (1998) em suas produções abordam a 

experiência italiana da gestão da educação infantil em escolas comunitárias, bastante 

comuns na Itália, que surgiram após a segunda guerra mundial, e a atuação do gestor 

pedagógico, considerado como figura central nas creches italianas. Para Saitta (1998), o 

perfil profissional do gestor pedagógico é a garantia da qualidade do serviço prestado 

pelas creches. Diferentemente do que se observou no Brasil, na Itália esse profissional é 

o responsável pelas questões administrativas também. 

Mesmo na produção internacional, na temática da educação infantil, observa-se a 

presença forte de produções ligadas às políticas públicas macros, em que discutem o 

sistema de ensino como um todo. Outros estudos, comumente encontrados, abordam 

apenas as questões pedagógicas. Assim, assemelham-se às produções nacionais, onde o 

foco é o olhar pedagógico. Portanto, a lacuna maior da produção relacionada a educação 

infantil ainda é no ambiente escolar e, principalmente, ligada às rotinas e ferramentas de 

gestão. Conforme afirma Mello (1992), a carência de estudos voltados para a gestão da 

educação infantil compromete a qualificação dos gestores dessas escolas, pois, segundo 
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o autor esse profissional está absorvido pelas rotinas burocráticas, não restando tempo e 

capacitação para lidar com as diversas áreas em que seu trabalho atua como a pedagógica, 

financeira, social, política e relacionamento com a equipe. 

Na produção nacional, a visão de gestão na educação infantil é tratada ainda sob 

a ótica exclusiva do pedagógico, considerando as funções administrativas como uma 

subatividade da gestão, que absorvem o tempo e compromete a dedicação ao trabalho 

considerado importante (LÜCK, 2010). Outra abordagem também encontrada com mais 

frequência, envolvendo a figura do gestor, está relacionada aos processos de gestão 

democráticos consolidados através de lutas dos profissionais da educação infantil junto 

às secretarias municipais de educação. É inquestionável que o processo democrático na 

educação infantil fortalece a escola, a representatividade do gestor e o envolvimento da 

comunidade faz com que a educação infantil, de fato, faça parte do sistema educacional 

do país (NOGUEIRA, 1992). 

 Considerando a multidisciplinariedade da temática, buscando as produções da 

área da Administração, estas, raramente se dedicam a tratar temas da educação, 

inexistindo obras relacionadas a educação infantil no Brasil. Na bibliografia internacional 

localizou-se apenas um manual de orientação financeira para esses gestores. 

 Segundo as autoras Fernandes e Campos (2015), é urgente a necessidade de 

pesquisas voltadas para os processos de gestão dentro das creches e pré-escolas, as 

ferramentas de gestão, as rotinas e características peculiares dessa atividade dentro de um 

ambiente tão singular. Colaborando assim, com informações importantes para as tomadas 

de decisão e condução das políticas públicas, auxiliando na construção de uma educação 

infantil de qualidade. 
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3. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

  Através de visitas a creches e pré-escolas do município, obtiveram-se 

informações detalhadas sobre o funcionamento das unidades. Essas visitas ocorreram no 

momento da realização de outros trabalhos que a pesquisadora realizava pelo IFMT.  

De acordo com informações obtidas de diretoras e coordenadoras pedagógicas das 

creches visitadas, algumas unidades não possuíam quadro efetivo suficiente para 

atendimento ao número de crianças que abrigava. Algumas coordenadoras reclamavam 

do alto número de servidores, a maioria contratados, que estavam afastados por motivos 

diversos ou simplesmente não compareciam ao local de trabalho. Além de ouvir diretoras, 

coordenadoras pedagógicas e outros trabalhadores, houve a oportunidade de observar o 

ambiente. Em algumas unidades identificou-se que não havia qualquer equipamento nas 

salas administrativas, como computadores, internet ou impressoras, questionadas sobre a 

falta desses equipamentos, as respostas foram desde o envio para manutenção, 

inexistência ou não haver ninguém que soubesse manusear. 

Observou-se também que, em algumas unidades, os espaços utilizados pelas 

crianças não atendiam às recomendações mínimas de segurança e higiene, seja pela 

estrutura precária ou pelo excesso de alunos em uma única unidade. 

 A partir da busca por dados, informações e relatórios referentes à educação infantil 

no sítio eletrônico do município pesquisado, observou-se a inexistência de informações 

sobre oferta de vagas, matrícula, levantamento de demanda e evasão na educação infantil. 

Tampouco análises socioeconômicas das famílias atendidas e as legislações municipais 

vigentes. 

 A partir de ações desenvolvidas pelo IFMT com a secretaria de educação do 

município está a identificação de necessidades de capacitação e posterior oferta de cursos 

aos servidores da educação municipal, além da realização de estudos e pesquisas 

relacionadas às questões identificadas no município. De acordo com a secretaria 

municipal de educação, o município está em fase ampliação da oferta de vagas e 

adequação das creches e pré-escolas antigas às normativas estruturais recomendadas pelo 

MEC. Observa-se a veracidade dessa informação ao visitar as unidades. Assim, o número 

de creches e pré-escolas está sendo alterado a cada ano, pois além da construção de novas 

unidades há a adequação da distribuição das turmas em outras escolas.  

 Vale destacar nesse momento que, de acordo com o PNE, a oferta da educação 

infantil deve ocorrer em ambientes com padronizações recomendadas. Contudo, não há 
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qualquer impedimento de que essa oferta ocorra com compartilhamento de espaços com 

outros níveis de ensino. Assim, justifica-se a existência de turmas da educação infantil 

frequentando escolas do ensino fundamental no município, desde que, o ambiente 

destinado a educação infantil seja adequado, sem comprometer o atendimento a suas 

necessidades. 

 Das informações recebidas diretamente da secretaria municipal, conclui-se que 

existem mecanismos de avaliação dentro das creches e pré-escolas, porém o objeto da 

avaliação ainda é a criança. Ficando como responsável pela guarda e tratamento desses 

dados apenas as coordenadoras pedagógicas de cada unidade. Não há um relatório 

consolidado na secretaria que englobe toda a rede. Sobre instrumentos de qualidade, não 

há um objeto que seja de utilização consolidada, nem os já definidos pelo MEC 

(Indicadores da Qualidade na Educação Infantil), nem de elaboração própria da secretaria 

municipal.  

Contudo, considerando o momento de reestruturação em que passa a rede 

municipal, custeado por financiamento federal através do Fundo de Manutenção e  

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB7, entende-se que já seguem alguns 

padrões estruturais recomendados pelo MEC, visto que os projetos das construções e 

reformas são aprovados pelo ministério da educação antes da liberação do financiamento. 

Procurando atender a nova demanda por servidores ocasionada pela ampliação da 

rede, recentemente, o município realizou concurso público para suprimento de mais de 

mil vagas para a educação distribuídas entre a educação infantil e o ensino fundamental, 

atendendo às necessidades de professores e técnicos. 

Utilizando-se dos dados do Censo Escolar 8 (INEP, 2018), onde as informações 

são fornecidas diretamente pelos diretores das escolas e que representa um “raio-x” da 

situação da rede municipal, foi possível confirmar o que foi observado dentro das 

unidades, de acordo com o demonstrado na tabela 2. 

  

 
7 O Fundeb é um conjunto de 27 fundos (26 estaduais e 1 do Distrito Federal) que serve como 
mecanismo de redistribuição de recursos destinados à Educação Básica. O Fundeb visa financiar a 
estruturação, manutenção e formação de professores para a educação infantil e básica, entrou em 
vigor em janeiro de 2007 e se estenderá até 2020, conforme prevê a Emenda Constitucional nº 53. 
8 Os dados de infraestrutura apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de 
ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e 
oficializados pelo Ministério da Educação.  
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Tabela 2 – Infraestrutura da Rede de Educação Infantil Municipal 

 Itens Informados Número de 
Escolas 

% na rede de educ. 
infantil 

Alimentação Fornecimento de alimentação 73 100% 
Água filtrada 73 100% 

Dependências Biblioteca 14 19% 
Cozinha 73 100% 
Lab. informática 28 38% 
Lab. Ciências 0 0 
Quadra de esportes 30 41% 
Sala para leitura 5 7% 
Sala para diretoria 35 48% 
Sala para professores 41 56% 
Sala para atendimento especial 19 26% 
Sanitários internos 71 97% 
Sanitários externos 3 4% 

Tecnologia Internet 67 92% 
Banda Larga 63 86% 
Computador uso administrativo 148 - 
Computador uso dos alunos 343 - 

Acessibilidade Acessibilidade na escola 25 34% 
Acessibilidade nos sanitários 34 47% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Censo Escolar de 2018/INEP, (2019). 

 

 Considerando ainda as informações do Censo Escolar, verificou-se que algumas 

pré-escolas não estão relacionadas no Censo apesar de já estarem em funcionamento, isso 

ocorre devido às informações publicadas pelo INEP referirem-se a 2018, ano em que 

houve a inauguração de escolas novas. 

Verificou-se também que, de acordo com o Censo Escolar de 2018, o número de 

escolas que possuem habilitação para atuarem com a educação infantil no município é de 

73 unidades, porém ao detalhar o número de matrículas por escolas notou-se que algumas 

unidades não informaram matrículas na educação infantil, portanto, o número 

considerado para esse estudo é de 71 escolas. Sendo que, 60 delas estão no perímetro 

urbano e 11 na zona rural ou comunidades ribeirinhas. Observa-se ainda que, de acordo 

com o Censo Escolar, na zona rural só há oferta de pré-escola com atendimento a 277 

crianças de quatro e cinco anos, compartilhando espaço com o ensino fundamental I, não 

havendo nenhuma creche informada ou turmas de zero a três anos registradas. 

 Outro ponto importante que influencia na qualidade na educação pública é o 

investimento. Utilizando-se como referência o Custo Aluno Qualidade Inicial - CAQi9, 

definido como ferramenta estratégica nas políticas públicas da educação brasileira pelo 

MEC, através do Conselho Nacional de Educação (Parecer nº 8/2010). Calculado a partir 

 
9 O CAQi é um mecanismo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele traduz em valores 
o quanto o Brasil precisa investir por aluno ao ano, em cada etapa e modalidade da educação básica pública, 
para garantir, ao menos, um padrão mínimo de qualidade do ensino. 
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do Produto Interno Bruto – PIB do país, o CAQi é um indicador que define o valor inicial 

(mínimo) que o país precisa investir por aluno na educação básica, para a garantia da 

melhoria na qualidade da educação fazem parte da educação básica: creches, pré-escolas 

e escolas do ensino fundamental e médio. De acordo com o PNE, os valores referenciados 

pelo CAQi, conforme tabela 3, deveriam ser atendidos nas redes públicas de ensino 

municipal, estadual e federal até o ano de 2016. 

Tabela 3 - Valores referência do CAQi 

ETAPA/MODALIDADE CAQI – CNE 2015 (GASTO ALUNO) 
Creches (tempo integral) 10.005,59 
Creches (tempo parcial) 7.696,61 
Pré-escola (tempo integral) 5.036,15 
Pré-escola (tempo parcial) 3.873,96 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do CAQi/2015, (2019). 

 

Os valores do CAQi são calculados considerando os insumos básicos e 

infraestrutura para que cada determinado nível de ensino seja ofertado com qualidade. 

Mesmo reconhecendo que insumos e infraestrutura, sozinhos, não são suficientes para a 

garantia da qualidade, estes são identificados como carências recorrentes apresentadas 

nos estudos realizados nas diversas redes de ensino pelo país (CARREIRA; PINTO, 

2007). Ainda segundo os autores, mesmo considerando que para se garantir uma educação 

de qualidade é necessário mais que insumos e infraestrutura, sabe-se que não é possível 

alcançar a qualidade sem passar por estes. 

O município pesquisado não divulgou seus relatórios dos investimentos na 

educação, detalhando as informações por níveis de ensino e demonstrando o gasto aluno. 

Assim as informações relacionadas aos investimentos e gastos do município são oriundas 

de dados extraídos e cruzados da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A partir desses dados, nota-se que há um 

aumento significativo ao longo dos últimos cinco anos no gasto aluno municipal, apesar 

de não apresentar as informações por níveis de ensino para a comparação com o CAQi, o 

valor médio destinado em 2017 na educação básica está entre os valores mais 

significativos do CAQi na pré-escola de tempo integral, conforme observa-se no gráfico 

1. 
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Gráfico 1 – Evolução do gasto por aluno na educação básica municipal

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE Cidades/Siconfi/STN de 2017, (2019). 

 

Ainda que as necessidades sejam muitas, algumas de fácil identificação, outras 

somente com o tempo e confiança dos profissionais poderão ser observadas. É nesse 

momento de forte reestruturação da rede onde compreende-se que essa é a melhor 

oportunidade de trabalhar a avaliação e utilização de ferramentas de avaliação e garantia 

da qualidade na educação infantil no município. Pois os novos servidores estão 

demandando por capacitações, os antigos servidores precisam se adequar ao novo perfil 

dos que estão entrando e das novas políticas para o atendimento a educação infantil. Além 

das formas de controle e fiscalização sobre as ações públicas estarem cada vez mais 
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consolidar a gestão democrática dentro da educação infantil. 
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4. MÉTODO DE PESQUISA 

Esta é uma pesquisa de natureza aplicada, que de acordo com Gil (2009) pode-se 

fornecer novos dados ou fatos para futuras pesquisas. Outra característica da pesquisa 

aplicada é a possível capacidade de gerar impacto aos interessados pelo objeto e resultado 

da pesquisa, conforme enfatiza Kuhn (2009). 

Esta pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, considerada mais adequada 

quando o objeto pesquisado se refere a fatos sociais, pois há multiplicidades de 

fenômenos envolvidos que necessitam de diferentes estratégias e abordagens para o 

estudo (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

Quanto ao objetivo da pesquisa, ela é exploratória e descritiva. Segundo Gil 

(2007), esse tipo de pesquisa explora a realidade, buscando compreender melhor os 

fenômenos investigados para conhecer o meio, seus problemas e características. De 

acordo com a complexidade estudada, a partir da exploração da realidade, a pesquisa 

pretende descrever, de forma detalhada, os fenômenos e fatos envolvidos na realidade 

investigada (TRIVIÑOS, 2017).  

A pesquisa, no que se refere aos procedimentos técnicos, realizou levantamento 

bibliográfico, pesquisa documental e o estudo de campo.  

A partir do problema de pesquisa proposto, utilizou-se o levantamento 

bibliográfico como preparação para os demais procedimentos, trazendo dessa forma, 

conteúdo prévio de estudiosos das temáticas abordadas, bem como para conhecer o 

estágio atual do objeto pesquisado (FACHIN, 2017). 

Dentro da pesquisa bibliográfica, a estratégia utilizada foi, no primeiro momento, 

buscar na base de grupos de pesquisas cadastrados no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq os grupos de pesquisa que trabalham 

com as temáticas de qualidade na educação infantil e gestão da educação infantil, dessa 

forma conhecer as pesquisas existentes e as linhas em que estão atuando. Além disso, foi 

realizada a busca por programas de pós-graduação que tivessem linhas de pesquisa 

relacionadas às temáticas da gestão da educação infantil e qualidade na educação infantil. 

Em seguida foi pesquisado dentro dos sítios eletrônicos desses programas teses e 

dissertações relacionas aos temas e publicações de estudos relacionados. Posteriormente, 

foi realizada a busca por revistas científicas nacionais das áreas de educação, trazendo 

assim as publicações mais recentes da área pesquisada e a pesquisa de artigos científicos 

em bases abertas. 
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A pesquisa documental, a partir de fontes secundárias, trouxe dados específicos 

que, após análises, forneceram informações sobre o campo pesquisado (GIL, 2009). 

As fontes de dados da pesquisa documental foram os relatórios consolidados e 

analíticos do Censo Escolar, que são atualizados anualmente a partir das informações 

prestadas pelas diretoras das escolas, e bases de dados do IBGE, INEP, MEC e STN, onde 

pôde-se consultar informações e estatísticas relacionas ao município pesquisado e à rede 

de atendimento a educação infantil municipal. Esses dados foram cruzados e descritos de 

acordo com as necessidades de informações para a condução da pesquisa e 

direcionamento das demais etapas da pesquisa. Destaca-se nesse momento, que o acesso 

à documentos dentro das escolas não foi realizado devido à pandemia. Contudo, os dados 

obtidos através do Censo Escolar foram suficientes para o conhecimento das informações 

necessárias para essa etapa da pesquisa. 

Segundo José Filho (2006), a pesquisa de campo possibilita o diálogo com a 

realidade que será investigada, onde aproxima o pesquisador do campo e do objeto da 

pesquisa. O estudo de campo ocorre após a apropriação de conhecimentos essenciais para 

o melhor aproveitamento das informações já existentes através das técnicas de coleta de 

dados realizadas anteriormente, pois estar em campo significa colocar-se no local de 

construção dos fatos, dados e uso dos objetos pesquisados, e não apenas da divulgação de 

resultados (BEAUD; WEBER, 2014).   

Para Beaud e Weber (2014), a pesquisa de campo objetiva conhecer a prática, a 

vivência no meio social a que se pesquisa, buscando compreender as situações, contextos 

vivenciados e compreensões dos agentes sobre os fatos e objeto investigado. 

Assim, a pesquisa de campo aplica-se como ferramenta adequada nessa 

investigação, pois permitirá a confirmação e análise dos dados obtidos através dos 

métodos utilizados até essa fase, exigindo dessa forma, que haja contato direto com o 

público investigado (GONSALVES, 2001). Assim, através dessa proximidade, fortalece 

o contato do pesquisador com o pesquisado (LÜDKE, 2003). 

4.1 Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e 

aplicação de questionário. Segundo Richardson (2008), a entrevista não estruturada tem 

por objetivos obter informações do entrevistado referente ao objeto e ao conhecimento 

que o entrevistado tem desse objeto e conhecer a opinião do entrevistado, explorando suas 

atividades e motivações. Ainda segundo o autor, é importante que a condução da 
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entrevista leve o entrevistado a desenvolver e aprofundar os pontos que se coloca 

espontaneamente e, também, que o entrevistado tenha a liberdade de falar quanto desejar 

sobre os temas propostos e, que não só as falas explícitas do entrevistado sejam captadas, 

mas também as implícitas. 

Foram realizados convites, via e-mail, para todas as 71 diretoras das unidades de 

educação infantil, visando verificar disponibilidade e disposição para participarem da 

pesquisa. Foi encaminhado junto ao convite o questionário eletrônico, dos 71 enviados, 

apenas 7 responderam positivamente ao convite inicial e responderam o questionário.  

A partir do questionário elaborado foram realizadas as entrevistas, que em função 

da Pandemia de Coronavírus, foram conduzidas via telefone e Google Meet.  

Buscando aumentar o número da participação das diretoras, buscou-se contato 

telefônico com as que não deram retorno do primeiro contato via e-mail. Contudo, apenas 

14 diretoras se disponibilizaram a participar após esse segundo contato. Enquanto 12 se 

negaram a participar, todas alegando que o tema abordado era de competência da 

Secretaria Municipal de Educação e, que não se sentiam à vontade para falar sobre 

avaliação e qualidade na educação infantil. As demais não atenderam às ligações ou os 

telefones informados estavam desatualizados. Dessa forma, foram realizadas 21 

entrevistas, entre aplicação de questionário online e entrevistas através de ligações 

telefônicas.  

Foram realizadas 14 entrevistas por meio de ligações telefônicas entre o período 

de 24 de junho a 12 de agosto de 2020. Considerando que as atividades educacionais 

presenciais no município estavam suspensas, a maior parte das diretoras e coordenadoras 

pedagógicas não estavam trabalhando nas escolas nesse período, dessa forma, a 

realização das entrevistas foi prejudicada pela falta de contato com as gestoras e, pelo 

tempo necessário para que se pudesse realizar um número satisfatório de entrevistas.  

As entrevistas duraram em média 40 minutos, sendo que a pauta não foi 

antecipada para as entrevistadas. A condução das entrevistas foi realizada de forma que 

antes de seu início era solicitada a autorização para gravação da ligação, porém a maior 

parte das entrevistadas, 8 delas, pediram para não serem gravadas.  

Para as entrevistas gravadas foi adotado o processo de transcrição e análise logo 

após seu término, conforme orienta Triviños (2017). Esse procedimento garante que se 

consolide as informações recebidas, de modo que minimize as perdas de dados e, que 

informações possam ficar desconectadas das ideias principais.  
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Para as entrevistas não gravadas, adotou-se a ação de anotação dos pontos 

principais das falas e das frases mais relevantes que eram abordadas ao longo de sua 

realização. Logo após seu encerramento, iniciou-se o processo de anotação complementar 

desses pontos e a junção das falas relacionadas a cada tema, transcrevendo os 

complementos e identificando os pontos principais. Para Triviños (2017), a imediata 

transcrição em uma entrevista não gravada é uma responsabilidade para o entrevistador, 

pois os elementos de que se dispõe para realizar a análise provavelmente estejam 

fragmentados, e isso exige maior atenção e esforço para garantir a integridade da 

informação obtida. 

4.2 Desenvolvimento do Instrumento de pesquisa 

Os instrumentos elaborados para a realização das entrevistas tiveram como objetos 

o conhecimento e compreensão do instrumento Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil, a visão e compreensão das gestoras sobre o trabalho do gestor, o serviço prestado 

na educação infantil municipal, os insumos materiais, estruturais e humanos existentes e 

a atuação da gestão municipal junto às necessidades das unidades escolares de educação 

infantil.  

Para o questionário online, conforme Apêndice 1, foram estruturadas as questões 

abertas que envolvessem diretamente os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, 

pois as respostas no formato virtual poderiam ser mais simples e objetivas. Dessa forma, 

buscou-se identificar nesse instrumento o conhecimento das gestoras sobre os 

Indicadores; a publicidade dada ao instrumento na rede municipal; as resistências e 

impedimentos existentes que inviabilizaram a utilização do instrumento; a percepção das 

gestoras sobre os instrumentos de avaliação e a relação destes com a qualidade na 

educação; a percepção dos fatores que auxiliariam na garantia da qualidade na educação 

infantil, e a visão das gestoras sobre as autoavaliações e suas implicações. 

As questões foram elaboradas de forma que estivessem relacionadas umas com as 

outras, trazendo assim uma sequência de informações que se complementariam ao final 

do preenchimento e que abrangeriam todas as questões que foram desejadas para o 

instrumento. 

O questionário online foi inicialmente aplicado como pré-teste em um município 

vizinho ao da realização da pesquisa. Essa aplicação piloto do questionário teve como 

objetivo avaliar e testar a praticidade da metodologia e clareza do entendimento do 

instrumento de coleta de dados, além de verificar a pertinência da abordagem com a 
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temática pesquisada e o público alvo. O pré-teste foi realizado em quatro unidades 

escolares de educação infantil, sendo duas creches e duas escolas de educação básica. A 

partir da avaliação das participantes do pré-teste o questionário foi ajustado e adequado 

para a aplicação no município pesquisado. 

Em relação à entrevista, esta foi estruturada de forma que abrangessem questões 

mais amplas e exigissem maior detalhamento e profundidade das respostas das 

entrevistadas.  Foram elaboradas questões que envolvessem diretamente a atuação de 

gestão na educação infantil; as relações que influenciam na percepção da qualidade da 

educação pelas gestoras; a identificação de ações que auxiliam ou prejudicam na 

qualidade da educação infantil; a compreensão do atendimento prestado pelas escolas de 

educação infantil, em cada uma das dimensões da qualidade existentes nos Indicadores.  

4.3 Análise dos Dados 

Para análise dos dados, inicialmente, foi revisada todas as anotações realizadas ao 

longo das entrevistas, a audição das gravações e a leitura de todos os questionários 

respondidos, dessa forma as ideias principais foram organizadas dentro de cada temática 

abordada. 

Utilizou-se como estratégia a codificação dos dados para melhorar o agrupamento 

de dados obtidos por cada um dos instrumentos e as percepções apreendidas nas falas. 

Dessa forma, a semelhança entre os dados oportunizou a organização em códigos e a 

classificação por grupos semelhantes de dados. Com esses agrupamentos os dados 

puderam ser examinados e melhor compreendidos. 

Cada agrupamento de dados foi alinhado com a problemática da pesquisa, assim, 

buscando que esses dados trouxessem informações diretamente relacionadas ao objetivo 

proposto. 

Outra estratégia utilizada para analisar os dados foi codificar os dados obtidos 

através das entrevistas, relacionando-os às dimensões existentes nos Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil, buscando dessa forma compreender se o instrumento 

Indicadores envolveria todas as questões consideradas como problemas ou desafios pelas 

gestoras das escolas de educação infantil. Assim, possibilitou a criação de tabelas 

representativas das considerações feitas pelas entrevistadas em cada uma das dimensões 

da qualidade existente nos Indicadores. 

Essas questões levantadas através das entrevistas e questionário favoreceram a 

análise e viabilizou a triangulação entre a compreensão da realidade, a observação dos 
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dados obtidos nas entrevistas e questionário e os comportamentos, promovendo a 

avaliação do instrumento Indicadores, a partir da realidade do município.  

Dessa forma, através da análise do conteúdo, partiu-se dos objetivos propostos 

com a pesquisa, analisou-se o material coletado nas entrevistas e questionário: o conteúdo 

dos discursos vinculando às questões norteadores, assim, revelando as evidências.  
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5. RESULTADOS DA PESQUISA 

 A rede atendimento da educação infantil no município pesquisado é composta por: 

(i) creches (CMEI) com atendimento em período integral e parcial, em alguns casos, para 

crianças de zero a três anos; (ii)  pré-escolas (EMEI) que ofertam apenas educação infantil 

para crianças de quatro e cinco anos e (iii) escolas de educação básica (EMEB) que 

abrigam turmas da educação infantil no mesmo espaço que o ensino fundamental. 

Observou-se que cada tipo de escola de educação infantil tem suas especificidades na 

organização, funcionamento e problemáticas enfrentadas.  

 Dessa forma, as entrevistadas foram codificadas e separadas por tipo de escola de 

atendimento infantil, sendo: CR - entrevistada de creche, EI – entrevistada de escola de 

educação infantil e EB – entrevistada de escola de educação básica. 

 As entrevistas e aplicação de questionários foram realizados com 21 gestoras, 

todas do sexo feminino, sendo respondidos por 18 diretoras e três coordenadoras 

pedagógicas. As entrevistadas pertencem ao quadro professores efetivos da rede 

municipal de educação básica.  

 Por meio da aplicação de questionário de pesquisa e entrevistas, as diretoras e 

coordenadoras pedagógicas responderam questões relativas ao conhecimento dos 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, entendimentos de avaliação e 

autoavaliação na educação infantil, atuação dos agentes municipais nos processos de 

consolidação desse instrumento de avaliação e ações de garantia da qualidade. 

 As unidades escolares participantes foram: sete Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEI – Creches), oito Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI – Pré-

escolas) e seis Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB – Escolas do ensino 

fundamental que abrigam turmas da educação infantil). As escolas participantes desta 

pesquisa representam juntas 3.094 matrículas na educação infantil, aproximadamente 

31% do total de matrículas do município, conforme observa-se na Tabela 4. 

Tabela 4 – Escolas participantes da pesquisa 

Nº ID Tipo Nº matrículas 

EI 

1 EB1 Escola Municipal de Educação Básica 120 

2 CR1 Centro Municipal de Educação Infantil 76 

3 EB2 Escola Municipal de Educação Básica 53 
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4 EB3 Escola Municipal de Educação Básica 180 

5 CR2 Centro Municipal de Educação Infantil 150 

6 CR3 Centro Municipal de Educação Infantil 100 

7 EB4 Escola Municipal de Educação Básica 200 

8 EB5 Escola Municipal de Educação Básica 250 

9 EI1 Escola Municipal de Educação Infantil 300 

10 CR4 Centro Municipal de Educação Infantil 100 

11 EI2 Escola Municipal de Educação Infantil 200 

12 EI3 Escola Municipal de Educação Infantil 150 

13 EI4 Escola Municipal de Educação Infantil 180 

14 EI5 Escola Municipal de Educação Infantil 120 

15 CR5 Centro Municipal de Educação Infantil 120 

16 EI6 Escola Municipal de Educação Infantil 85 

17 EI7 Escola Municipal de Educação Infantil 110 

18 EB6 Escola Municipal de Educação Básica 90 

19 CR6 Centro Municipal de Educação Infantil 150 

20 EI8 Escola Municipal de Educação Infantil 200 

21 CR7 Centro Municipal de Educação Infantil 160 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Os resultados foram analisados de forma que trouxessem a problemática da 

pesquisa representada abaixo. As análises apresentadas nesse capítulo apresentam a visão 

das gestoras sobre as questões que envolvem a complexidade da educação infantil. Assim, 

organizou-se as sessões de forma que todas as temáticas identificadas nas entrevistas 

fossem abordadas. 

6.1. Caracterização das escolas, equipes gestoras e os profissionais da educação 

infantil 

 De acordo com o constatado pela pesquisa, a obrigatoriedade na educação infantil 

trouxe um relevante ganho em investimento e ampliação na oferta de vagas para o 

município. Contudo, conforme a visão já trazida por Cury e Ferreira (2010), a efetivação 

do direito à educação infantil e a obrigatoriedade do ensino ainda enfrentam desafios, pois 

não encontram o acesso universal e a garantia de vagas para todas as crianças em idade 

pré-escolar. Além do acesso, problemas estruturais, formação de professores e equipes de 

apoio, além da falta de materiais, também são problemas apontados pelos autores e 

observados na pesquisa. 

Observou-se que das 21 unidades escolares participantes da pesquisa, apenas 

quatro delas possuíam gestoras com tempo de atuação na educação infantil inferior a 

cinco anos, sendo que a maioria, 11 delas estão atuando na educação infantil há mais de 

10 anos. Outro ponto importante observado é a formação acadêmica, apenas uma 

entrevistada não possuía formação de nível de especialização, sendo apenas graduada, de 

acordo com a Tabela 5. 

Tabela 5 – Perfil das Gestoras entrevistadas 

Nº ID Função da Gestora 
Entrevistada 

Titulação da 
Entrevistada 

Tempo de Serviço da 
entrevistada na EI 

1 EB1 Diretora Especialização mais de 10 anos 
2 CR1 Diretora Especialização mais de 10 anos 
3 EB2 Diretora Especialização mais de 10 anos 
4 EB3 Diretora Especialização mais de 10 anos 
5 CR2 Diretora Graduação até 5 anos 
6 CR3 Coord. Pedagógica Especialização até 5 anos 
7 EB4 Diretora Especialização mais de 10 anos 
8 EB5 Diretora Especialização mais de 10 anos 
9 EI1 Diretora Especialização mais de 10 anos 
10 CR4 Diretora Especialização mais de 10 anos 
11 EI2 Coord. Pedagógica Especialização até 5 anos 
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12 EI3 Diretora Especialização 6 a 9 anos 
13 EI4 Coord. Pedagógica Especialização mais de 10 anos 
14 EI5 Diretora Especialização mais de 10 anos 
15 CR5 Diretora Especialização 6 a 9 anos 
16 EI6 Diretora Especialização 6 a 9 anos 
17 EI7 Diretora Especialização 6 a 9 anos 
18 EB6 Diretora Especialização até 5 anos 
19 CR6 Diretora Especialização mais de 10 anos 
20 EI8 Diretora Especialização 6 a 9 anos 
21 CR7 Diretora Especialização 6 a 9 anos 

 Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

 Conforme observado nas entrevistas e confirmado através de documentos 

normativos do município, as equipes que atuam em sala de aula são formadas por 

professoras, técnicos em desenvolvimento educacional especializado (TDEE), 

profissionais de nível médio que auxiliam diretamente a alunos portadores de 

necessidades especiais (quando há aluno portador de necessidades especiais), e por 

Técnicos em Desenvolvimento Infantil (TDI), responsáveis pelo acompanhamento e 

auxílio aos professores.  

 O profissional TDI atua exclusivamente nas salas de aula, juntamente com os 

professores, exercendo atividade auxiliar ao professor, sendo responsável pelo 

acompanhamento das crianças, auxílio nas atividades pedagógicas, alimentação, higiene 

e organização do espaço. Esse profissional realiza funções além das pedagógicas, ficando 

de apoio ao acolhimento e relacionamento com as famílias quando necessário no 

desenvolvimento das habilidades das crianças e nas rotinas administrativas e formativas 

realizadas pela escola. Tais funções exigem que esse profissional possua domínio das 

relações entre o cuidado e a educação das crianças, estando atento e ativo no processo 

individual de desenvolvimento de cada uma e, principalmente, atuando como agente do 

papel inclusivo e social que a escola exerce na sociedade, por meio da relação com as 

famílias e no desenvolvimento das crianças. 

 O TDI é um profissional exclusivo da educação infantil, devendo estar presente 

em todas as escolas que ofereçam esse nível de ensino, dessa forma, em todas as unidades 

entrevistadas questionou-se se a escola possuía esse profissional. Conforme constatado 

por meio das entrevistas, os profissionais TDIs estão presentes em todas as salas de aula 

das creches, não havendo relato de falta desse profissional nas CMEIs. Em entrevista com 

uma servidora TDI, que atua em uma CMEI participante da pesquisa, onde abriga 120 

crianças de zero a três anos, foi relatado pela entrevistada que as salas de aula da unidade 
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apresentam uma média de 18 crianças, possuindo um TDI exclusivo para cada uma das 

salas. 

 Contudo, nas escolas de educação infantil e educação básica, o profissional TDI 

só está presente nas unidades escolares que ofertam, no mínimo, duas turmas por período 

para atendimento de crianças de quatro anos, observou-se que conforme consultado nas 

legislações municipais não existe a presença do profissional TDI para auxílio em salas de 

aula da educação infantil que atendem crianças de cinco anos.  Sendo assim, conforme 

relatado pelas entrevistadas EB2 e EI6, não há a presença desse profissional nessas 

escolas devido ao número de alunos matriculados nessa faixa etária ser insuficiente para 

a alocação do profissional de apoio TDI. Outro ponto destacado pelas entrevistadas 

referente ao TDI nas EMEIs e EMEBs há um único profissional TDI que atua no 

atendimento de todas as turmas, conforme verificado no estabelecido pela Portaria nº 

167/2019 da Secretaria Municipal de Educação do município.  

 Dessa forma, a disponibilização do TDI para atuação apenas em escolas que 

abrigam um número mínimo de alunos na educação infantil compromete a atuação dos 

professores nas escolas que não atingiram esse número mínimo de matrículas, conforme 

relatado pela entrevistada EB2 e confirmado pela portaria municipal. Para a entrevistada 

EB2, que possui duas turmas da educação infantil, dentro de uma escola de ensino 

fundamental, sem a presença do TDI a falta desse profissional compromete a atuação dos 

professores, tanto na realização de atividades pedagógicas, observação do 

desenvolvimento e aprendizado das crianças e, consequentemente, no relacionamento 

com as famílias. Além do prejuízo mais visível em sala de aula, a entrevistada relatou 

que, indiretamente, toda a escola fica comprometida com a falta desse profissional, pois 

“alguém precisa sair do seu posto de trabalho para atender às necessidades das crianças 

pequenas, quando precisam ir ao banheiro, brincar no pátio ou fazer alguma atividade que 

demande de maior supervisão”.   

 Considerando as características do profissional TDI e a necessidade de apoio em 

sala de aula, onde a idade e as necessidades dos alunos sobrecarregariam um único 

profissional é impensável que o professor sozinho consiga realizar todas as atividades 

realizadas na educação infantil.  

 Assim como as equipes pedagógicas, as equipes de apoio administrativo também 

fazem parte do sistema educacional e influenciam na qualidade dos serviços prestados. 

Conforme relatado pelas entrevistadas, as equipes administrativas variam de acordo com 

cada escola, considerando o tipo de ensino ofertado. As CMEIs possuem uma estrutura 



58 
 

menor, enquanto as EMEBs possuem uma equipe maior, justificada pela complexidade 

de documentos e registros que existem no local. Observa-se nos documentos normativos 

do município que há um padrão mínimo de equipe administrativa para cada tipo de ensino 

e do tamanho das escolas. 

 De forma geral, as equipes administrativas são constituídas por técnicos 

administrativos que atuam principalmente na secretaria escolar, dos servidores da 

biblioteca, cozinha, limpeza e zeladoria, além da diretora. A coordenação pedagógica, 

apesar de compor a equipe gestora da escola tem suas atividades ligadas diretamente com 

as atividades pedagógicas e educacionais, restringindo-se às rotinas administrativas 

relacionadas à questão educacional. Destaca-se que nem todas as unidades escolares 

possuem todos esses profissionais, considerando que as creches não possuem bibliotecas 

e que em algumas EMEIs, apesar de possuir biblioteca, não possui um servidor específico 

para atuar nesse setor. 

6.1.1 Relacionamento das equipes e construção dos Projetos Pedagógicos 

Com referência ao relacionamento das equipes e a construção de projetos 

conjuntos para as atividades pedagógicas das unidades escolares, observou-se pelos 

relatos das gestoras que os projetos pedagógicos são fomentados pela secretaria 

municipal, porém não há participação coletiva dos profissionais da educação em sua 

construção, havendo apenas reuniões de capacitação com os professores e coordenadores 

pedagógicos.   

Considerando que em sala de aula a atuação do professor é conjunta e auxiliada 

pelo profissional TDI, considera-se que os dois profissionais conheçam o projeto 

pedagógico e se envolvam na execução de suas diretrizes. Conforme informado pela TDI 

entrevistada, ela desconhece o conteúdo do projeto pedagógico utilizado na unidade 

escolar que atua, não participa das reuniões pedagógicas nem auxilia na elaboração dos 

planos de aula. Seus conhecimentos sobre suas responsabilidades são fornecidos, 

exclusivamente, pela professora que acompanha em sala de aula, sendo esta a única 

responsável por orientar seu trabalho.  

6.1.2 Infraestrutura das escolas de educação infantil do município 

 Em relação à estrutura física das escolas, identificou-se através das falas das 

entrevistadas que todas as EMEBs, participantes da pesquisa não possuem estrutura 

adequada para atendimento da educação infantil, na visão das gestoras. De acordo com o 
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relato da entrevistada EB1, a escola de educação básica abriga 120 crianças da educação 

infantil, não existindo no local playground, colchonetes, banheiros adaptados ao tamanho 

das crianças, nem espaço recreativo separado das crianças maiores que cursam o ensino 

fundamental. De acordo com essa entrevistada, as crianças que iniciam na educação 

infantil, entre os quatro e cinco anos, estão em fase de transição da creche para a educação 

básica, por isso, nesse período, é necessário que algumas rotinas da creche sejam mantidas 

enquanto outras do ensino fundamental são introduzidas, promovendo a adaptação 

gradual das crianças sem traumas nem impactos negativos na rotina escolar.  Para a 

entrevistada EB1: 

 As crianças que saem da creche e ingressam na educação infantil ainda 

dormem em alguns períodos, exigindo que a escola tenha colchonetes ou locais 

adequados para esse descanso. Outro ponto importante é a inexistência de 

playground na escola, pois este é o espaço de maior sociabilidade entre as 

crianças dessa idade, onde interagem e ampliam seus relacionamentos 

interpessoais. (Entrevistada EB1).  

 Para a entrevistada EB2, a falta de estrutura adequada para a educação infantil 

reflete também a prioridade da gestão, pois de acordo com a entrevistada EB2, “não 

solicitamos adequações nem construções de áreas próprias para a educação infantil, pois 

a permanência das turmas de educação infantil na escola deveria ser provisória, até a 

redistribuição desses alunos para novas EMEIs”. De acordo ainda com a entrevistada 

EB2, a escola não possui espaço suficiente para que haja uma adequação, sendo assim, as 

reformas que ocorrerem na unidade escolar serão todas destinadas a melhoria da estrutura 

já existente voltada aos alunos do ensino fundamental.  

 Considerando as visões apresentadas pelas entrevistadas EB1 e EB2, que atuam 

em escolas do ensino fundamental que abrigam turmas da educação infantil, observa-se 

claramente que, apesar do espaço onde essas crianças estiverem recebendo a educação e 

o cuidado é essencial que a adequação da estrutura seja realizada atendendo às 

necessidades das crianças da educação infantil. Quando questionadas se essa falta de 

adaptação poderia comprometer a qualidade na educação infantil, as entrevistadas 

afirmam que sim e se posicionam contra a existência das turmas de educação infantil no 

mesmo espaço e tempo que as crianças do ensino fundamental.  

 Outro ponto apresentado pelas entrevistadas, que justificaria a inadequação das 

unidades é que as EMEBs abrigariam as turmas da educação infantil apenas 

provisoriamente, pois novas EMEIs estariam sendo construídas e reformadas para receber 

em definitivo esses alunos da educação infantil. Dessa forma, as EMEBs possuem poucas 
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turmas da educação infantil, consequentemente os investimentos em estrutura, materiais 

e pessoal é insuficiente para que se oferte esse nível de ensino com satisfação de suas 

necessidades e com a mínima qualidade necessária. 

 Em relação aos relatos das entrevistadas que atuam como gestoras nas escolas 

municipais de educação infantil, EMEIs, onde abrigam exclusivamente turmas da 

educação infantil de quatro e cinco anos, identificou-se visões e realidades totalmente 

diferentes entre as escolas. Destaca-se, inicialmente, os posicionamentos das 

entrevistadas EI5 e EI8, que atuam em escolas reformadas e adaptadas recentemente para 

a educação infantil. Essas escolas receberam, através do FUNDEB, a reestruturação e 

adequação necessárias para atuarem na educação infantil, possuindo áreas de lazer, 

estudos e espaços adequados dentro das diretrizes do MEC. Ainda de acordo com as 

entrevistadas EI5 e EI8, essas escolas abrigam um número maior de crianças, e possuem 

orçamento significativo para aquisição de materiais necessários para as atividades 

educacionais e administrativas e, principalmente, recebem os professores e TDIs 

melhores capacitados e classificados nos processos seletivos e concursos, pois suas 

estruturas são mais atrativas aos profissionais.  

 Ainda sobre a visão das gestoras das EMEIs, as entrevistadas EI1 e EI6, que atuam 

em escolas com dimensões de atendimento muito distintas, uma abrigando 300 crianças 

e a outra apenas 85, nota-se que os problemas relatados são similares e seus impactos são 

igualmente percebidos por ambas as entrevistadas. Essas escolas de educação infantil não 

receberam as reformas e adequações observadas em outras unidades, dessa forma, sua 

estrutura física não apresenta todos os itens necessários para o atendimento às crianças da 

educação infantil. De acordo com as entrevistadas, as duas escolas possuem playground 

e instalações adaptadas ao tamanho das crianças de quatro e cinco anos, porém as 

estruturas são antigas e de alguma forma podem oferecer risco às crianças. De acordo 

com a entrevistada EI6, o playground da escola é de metal e, “não é possível realizar 

reformas todos os anos, por conta da falta de dinheiro, então algumas peças vão 

quebrando, enferrujando, o que pode machucar as crianças”, ainda de acordo com a 

entrevistada, “quando esse tipo de coisa acontece, o que fazemos é interditar o espaço, 

assim quando recebemos orçamento de reforma nós arrumamos, mas esse tipo de coisa 

não é prioridade, então talvez passe alguns anos fechado”.  

 Assim, para a entrevistada EI1, apesar da sua escola possuir um número grande 

de crianças, ter um quadro de servidores razoável e que a estrutura básica da escola é 

adequada às crianças da educação infantil, a escola não é atrativa às crianças nem aos 
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profissionais da educação. A falta de manutenção frequente faz com que a escola tenha 

um “aspecto sombrio”, conforme afirma a entrevistada não é um “ambiente favorável 

para socialização e recreação das crianças, elas ficam amontoadas pelos corredores e 

pátio”. Essa visão apresentada pela entrevistada EI1 demonstra que a estrutura física da 

escola vai além das construções, questões como pintura, paisagismo, decoração, 

brinquedos e parquinhos modernos e adequados, compõem o ambiente de ensino e fazem 

com que a educação proporcionada naquele ambiente se torne mais inclusiva e de 

qualidade.  

 Em relação às creches, das sete gestoras entrevistadas, cinco afirmaram que atuam 

em estruturas inadequadas para o atendimento das crianças de zero a três anos. Duas das 

entrevistadas atuam em unidades reformadas nos dois últimos anos, através de recursos 

do FUNDEB, portanto atendem às normativas estruturais do MEC.  

 A discrepância nas estruturas físicas das escolas de educação infantil é mais 

evidente entre as CMEIs, pois de acordo com o observado a obrigatoriedade da oferta da 

educação infantil a partir dos quatro anos de idade e, consequentemente, o financiamento 

da reestruturação da rede através do FUNDEB trouxe a partir do ano de 2014 um esforço 

maior na construção e adequações para receber a educação infantil pré-escolar para 

crianças de quatro e cinco anos. O único ganho para as creches, observado pelas falas das 

entrevistadas, foi a diminuição no número das crianças atendidas nas unidades e, com 

isso, uma melhor distribuição no uso do espaço. 

 Para a entrevistada CR1, a creche recebe um número pequeno de crianças em 

relação a outras unidades, isso faz com que seu orçamento seja limitado e insuficiente 

para todas as necessidades. A estrutura da unidade não passa por reformas ou adaptações 

há mais de cinco anos, dessa forma, apresenta problemas estruturais graves, como 

sanitários quebrados, móveis danificados e falta de brinquedos para as crianças. De 

acordo com a entrevistada CR1, a creche “vive de doações”, seja das famílias de algumas 

crianças, de universidades e até de projetos sociais do bairro, essas doações vem em forma 

de brinquedos, materiais educacionais e até alimentos, pois “faltam alimentos em alguns 

meses que as despesas aumentam”. Ainda de acordo com a entrevistada CR1, a creche 

não possui playground, apenas alguns brinquedos antigos, que estão em condições ruins 

de conservação e que são insuficientes para o número de crianças, outro ponto destacado 

é que todo o espaço de lazer das crianças não possui cobertura, portanto, o período de 

utilização é muito reduzido devido ao sol e calor da região. 
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 Para a entrevistada CR2 e CR6, que abrigam em suas creches um número maior 

de crianças, os problemas estruturais são os mesmos relatados pela CR1, contudo, elas 

apresentam visões diferentes do impacto que a falta de adequação da infraestrutura 

representa na qualidade da educação ofertada. Para a entrevistada CR6, “as crianças 

passam o dia todo na creche, se a estrutura não for boa, elas não aproveitam o espaço que 

possuímos, ficando presas nas salas para que a professora e auxiliares inventem atividades 

naquele espaço restrito” e de acordo com a CR2: 

Não se pode realizar atividades que promovam uma interação maior entre as 

crianças, pois o espaço não permite, se as maiores fazem muito barulho 

atrapalham o sono das menores, na hora do banho é tudo corrido, pois não há 

estrutura para que várias tomem banho ao mesmo tempo, isso atrapalha o 

trabalho da equipe. (Entrevistada CR2). 

 De acordo com o relato da entrevistada CR5, as 120 crianças de zero a três anos 

que frequentam a CMEI possuem como local de higiene um único banheiro, contento 

apenas um sanitário e um chuveiro, esse espaço ainda é compartilhado com todos os 

servidores que trabalham na unidade. Não existe no local espaço reservado para o lazer 

das crianças, sendo apenas as cinco salas de aula existentes os únicos espaços disponíveis 

para que ocorra a educação e o cuidado das crianças.  

 Para a entrevistada CR4, gestora de uma unidade reformada recentemente, os 

problemas de infraestrutura praticamente inexistem. Apesar de considerar que a estrutura 

não é a ideal, a entrevistada afirma que “somos privilegiados, nós os servidores e as 

crianças que frequentam essa unidade”, pois a creche atende aos padrões exigidos pelo 

MEC e isso representa um diferencial na rede municipal. 

6.1.3 Qualificação profissional e formação continuada dos profissionais 

 Em relação à formação acadêmica das equipes e a formação continuada dos 

profissionais, verificou-se que as professoras, em todas as unidades escolares 

entrevistadas, possuem a formação exigida de ensino superior na área pedagógica, 

enquanto os TDIs e TDEEs são profissionais de apoio pedagógico com formação exigida 

apenas de nível médio, conforme as normativas do município, esses profissionais 

participariam de curso de formação antes do início dos trabalhos. De acordo com as 

entrevistadas, a maioria dos TDIs já possuem nível superior ou estão cursando nas 

diversas áreas do conhecimento quando ingressaram na função. 



63 
 

 A entrevistada que exerce a função de TDI relata que apesar de possuir formação 

em nível superior em área não pedagógica nunca trabalhou com crianças e que não 

possuía experiência pedagógica quando iniciou sua função como TDI. Relatou ainda, que 

ao iniciar na função foi “rapidamente apresentada aos profissionais da creche” e levada a 

executar sua função em sala de aula. Questionada sobre a existência de capacitação ou 

cursos de formação para atuação nessa função, a entrevistada afirmou que não houve 

nenhuma ação da gestão municipal dessa natureza, e que os demais TDIs que atuam na 

mesma unidade também não passaram por processo de capacitação. 

 Em relação à visão das gestoras sobre a formação continuada, a entrevistada CR4 

afirma que, os problemas enfrentados na creche estão mais ligados a pessoal, pois “nem 

todos os servidores possuem o mesmo nível de qualificação e compreensão das funções 

que precisam executar”.  

 Observou-se, claramente e repetidamente, por meio das falas das gestoras que as 

diretoras não participam de atualizações profissionais na área pedagógica, pois a gestão 

municipal considera que a atuação do diretor é estritamente administrativa burocrática. 

Por outro lado, as diretoras questionam esse entendimento da gestão municipal e 

consideram que suas carreiras pedagógicas ficam prejudicadas pela falta de capacitação 

contínua e que a atuação como diretor não traz benefícios à formação nem qualificação 

profissional delas, consequentemente, na visão das gestoras entrevistadas, “ao terminar o 

período de gestão, estarão desatualizadas para retornar à função de professoras”, 

conforme afirmou a entrevistada EB1. 

 De acordo com todas as entrevistadas, que ocupam a função de diretora, ainda não 

houve no município uma formação técnica e estratégica para preparar os profissionais 

que ocupariam esse cargo, e que as formações pedagógicas ofertadas pelo município são 

direcionadas exclusivamente para professoras e coordenadoras pedagógicas. 

6.1.4 A função de gestão na educação infantil 

 Apesar do trabalho conjunto das diretoras e coordenadoras pedagógicas, onde a 

segunda atua como substituta eventual na direção das escolas, a atuação delas pouco se 

aproximam.  

 Do ponto de vista das diretoras entrevistadas, quem está na função de gestão acaba 

sendo prejudicada na dimensão formação continuada, pois não participam das 

capacitações ofertadas aos demais profissionais, consideram que a rotina e atribuições da 

função não permitem dedicarem-se a essas atividades. Essa preocupação fica evidente 
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quando a entrevistada EB1 afirma que, como diretora, “está sempre desatualizada com 

relação às questões pedagógicas”, não participa de reuniões, capacitações, nem estudos 

direcionados à atuação pedagógica. Para essa entrevistada, a maior carência que as 

gestoras enfrentam na educação é a “falta de formação continuada, pois quando 

retornarem para sala de aula, estarão com seus conhecimentos defasados”.  

 Das 18 diretoras entrevistadas, todas passaram por processo de consulta a 

comunidade (eleição) para ocupar a função. Algumas estão há vários mandatos seguidos 

como gestoras, pois consideram que “não é um cargo atrativo” e que poucos se interessam 

pela função, como afirma a entrevistada EB1. 

 Observa-se, portanto, que a visão das gestoras em relação a sua função dentro do 

processo de construção da qualidade na educação infantil coloca-as à margem das 

responsabilidades que a função possui. Dessa forma, os ganhos percebidos com a 

implantação da gestão democrática na rede de educação infantil e, dos investimentos 

realizados através das melhorias de infraestruturas, não refletiram, ao ver dessas 

profissionais, na atuação como gestoras, e observa-se através de suas falas, que a 

qualidade na educação infantil está restrita ao fazer pedagógico praticado em sala de aula. 

Essa cultura, já ultrapassada na legislação e estudos teóricos, ainda não foi superada na 

prática das escolas. 

Percebe-se ao longo das entrevistas que, apesar da gestão democrática já ter sido 

implementada parcialmente na rede municipal, suas ações ainda estão limitadas ao 

processo eleitoral para escolha de diretores de escolas. Não sendo observada a 

participação coletiva dos servidores e, principalmente, das famílias nos processos de 

construção das normativas e avaliação das instituições, nem do acompanhamento do 

desenvolvimento das crianças. Agrava-se a essa questão com a inexistência nos relatos 

das entrevistadas, da participação de instituições de proteção à saúde e a vida das crianças, 

como conselhos tutelares e órgãos da saúde pública. 

O nível de entendimento e amadurecimento político da comunidade reflete na 

participação nas instituições existentes nessa sociedade. Essa participação promove e 

fortalece a gestão democrática, garantindo a socialização das informações públicas 

pertencentes a essas instituições, interações com os processos educacionais e de gestão, 

desde a elaboração de diretrizes e normas, até a vivência no cotidiano das escolas. Outro 

ganho significativo percebido é o envolvimento de diversos setores, de agentes sociais e 

políticos no acompanhamento dos processos de construção e gestão da educação pública, 

trazendo visões diferentes e aperfeiçoando os próprios processos da gestão democrática.  
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O fortalecimento da atuação das equipes gestoras das unidades escolares, 

principalmente do papel de diretor, é um dos desafios postos e de possível contribuição 

com a utilização dos Indicadores. Esse desafio será superado quando as escolas possuírem 

autonomia nos processos de gestão, sendo as condutoras das ações de avaliação das 

instituições e organizadoras dos processos internos. Observou-se, ao longo das falas das 

diretoras que o despreparo para a função é o maior impedimento para implementação 

dessas condutas de autonomia, pois a visão distorcida do papel da gestão aliada a falta de 

capacitação e apoio da Secretaria Municipal de Educação fez com que as diretoras se 

afastassem das decisões pedagógicas e ao mesmo tempo não assumissem seu papel como 

gestoras da educação. Outro ponto em destaque é que as diretoras não compreendem a 

complexidade da qualidade na educação infantil, restringindo sua existência às questões 

pedagógicas. 

Essa cultura de despreparo das diretoras é fortalecida pela diversidade nos padrões 

de atendimento nas unidades escolares e, da inexistência da compreensão da importância 

da educação infantil em seus níveis de aprendizado. Dessa forma, observou-se que, as 

creches não possuem a mesma visibilidade nos investimentos e políticas municipais e que 

a educação infantil ainda é considerada, pela visão dos gestores, algo que se concretize 

apenas nas unidades que ofertam a pré-escola, mesmo que a fala das entrevistadas não 

deixe isso explícito. 

6.1.5 A interação da escola de educação infantil com a Prefeitura Municipal e a 

sociedade 

 Em relação ao relacionamento que os profissionais da educação infantil têm com 

a sociedade através das famílias das crianças atendidas, observou-se que através das falas 

da entrevistada CR5 e da TDI que a precariedade da rede ainda é uma realidade. A TDI 

entrevistada afirma que não recebem o apoio das famílias para a solução dos problemas 

comportamentais, de saúde e sociais que algumas crianças apresentam. Que por 

considerar a violência da região onde está localizada a creche, vê que essas questões 

interferem diretamente no comportamento das crianças e na forma como as famílias se 

relacionam com os profissionais da unidade escolar, refletindo consequentemente na 

atuação profissional delas, seja pelo medo ou pela falta de conhecimento para intervir nos 

problemas identificados. 
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 Para as entrevistadas EI5 e EI8, as deficiências existentes nas escolas se dão pela 

falta de políticas de gestão de pessoas mais sólidas, como capacitações contínuas na área 

pedagógica e fortalecimento das ações das assessorias pedagógica realizadas pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

6.1.6 Percepção da qualidade na educação infantil 

Quando questionadas sobre a qualidade da educação ofertada nas creches, a 

entrevistada CR2 afirma que, “a gente faz o que pode, cuida da criança durante o período 

em que os pais trabalham, mas isso não é educação, é o que podemos fazer”, já a 

entrevistada CR6 diz que, “qualidade é cuidar bem, auxiliar no desenvolvimento da 

criança, isso a creche faz, porém poderia se fazer muito mais se tivesse uma estrutura 

melhor”. Observa-se, por meio da fala das entrevistadas que as gestoras das creches CR1, 

CR2 e CR6 possuem uma visão ainda vinculadas ao perfil assistencialista e 

compensatório do passado em relação à função da creche, destacando o cuidado como 

principal função na educação infantil. 

A entrevistada CR1, ao ser questionada sobre a qualidade na educação ofertada 

na creche, respondeu que, “a educação na creche depende mais do professor que da 

estrutura, quando não temos material, o professor inventa, traz de casa, faz as atividades 

com o que tem disponível”. 

Quando questionada sobre sua percepção da qualidade na educação ofertada nessa 

creche, a entrevistada CR4 afirma que, “ofertamos um serviço de qualidade, pois temos 

a nossa disposição todos os meios e mecanismos para fazer um bom trabalho, isso não 

significa que nunca erramos, apenas que é mais fácil fazer um bom trabalho tendo as 

condições necessárias para isso”. 

Para as entrevistadas EI1 e EI6, é possível sim fazer uma educação de qualidade 

dentro do ambiente escolar em que atuam, mas não é possível garantir que isso ocorra, 

pois, os problemas físicos encontrados nas escolas demandam de maior interação dos 

professores e gestoras e nem sempre esse esforço é possível. 

 Para a entrevistada EB1, quando questionada sobre a qualidade na educação 

infantil, a pessoa mais qualificada para falar sobre essa temática seria a coordenadora 

pedagógica. Dessa forma, compreende-se que a diretora não conhece o impacto do 

trabalho de gestão na construção e consolidação da qualidade na educação, seja pela falta 

de preparo para exercer a função, conforme relatado pela entrevistada, seja pela 

compreensão, observada na entrevista, que a qualidade na educação está limitada a 
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práticas pedagógicas e cuidado com as crianças. Comprova-se essa visão ao confrontar 

com as falas das entrevistadas que ocupam a função de coordenação pedagógica, para as 

entrevistadas CR3, EI2 e EI4, as questões de qualidade na educação infantil limitam-se 

às rotinas pedagógicas e capacitações específicas de professores. 

 Ao questionar as entrevistadas sobre os fatores e/ou aspectos que consideram 

importantes para que se garanta a qualidade na educação infantil e, como poderiam ser 

abordados nas escolas, os pontos principais apresentados foram capacitação pedagógica 

constante para toda a equipe, menor rotatividade de profissionais temporários nas escolas, 

redefinição e aumento no número de técnicos em desenvolvimento infantil (TDI) e a 

correta capacitação desses profissionais antes do início do trabalho, infraestrutura e 

materiais adequados às necessidades da educação infantil e ações mais efetivas de apoio 

e acompanhamento por parte da Secretaria Municipal de Educação. 

 Apesar da visão representada pelas entrevistadas ser abrangente, em relação aos 

fatores determinantes para a garantia da qualidade na educação infantil, nota-se através 

das entrevistas que a visão técnica e gerencial da qualidade ainda é a percepção mais 

identificada. A exemplo disso, a entrevistada EB1 afirma que “a qualidade é a excelência 

no atendimento”, ou quando a entrevistada CR6 diz que, “para se ter qualidade na 

educação infantil é preciso ser eficaz ao que se necessita fazer”. Entende-se que essa 

percepção da qualidade empresarial aplicada na educação faz parte do processo histórico 

do debate da educação no Brasil, característico da década de 1990, conforme afirma 

Carreira e Pinto (2007). Contudo, apesar dos conceitos expressos pelas entrevistadas não 

representarem suas reais preocupações, nota-se que a compreensão do termo qualidade 

ainda não está claro para as gestoras da educação infantil, contudo os fatores e aspectos 

que influenciam nessa qualidade estão evidentes em suas percepções. 

 Ao realizar esse mesmo questionamento com a representante da Secretaria 

Municipal de Educação, a entrevistada elenca os principais desafios da rede municipal na 

atualidade, onde as preocupações estão voltadas para a formação continuada dos 

profissionais TDIs, gestores e professores, para o fortalecimento das ações de assessoria 

pedagógica nas escolas e para o aumento nos investimentos de infraestrutura. 

Aprofundando a questão sobre esses desafios, questionou-se à entrevistada quais ações 

relacionadas a essas questões já estão sendo realizadas no município, a entrevistada 

relatou que o processo de formação dos TDIs seria iniciado em 2020, porém não teve 

continuidade devido à suspensão de todas as atividades presenciais relacionadas à 

educação no município. Não foi apresentada nenhuma outra ação que esteja ocorrendo ou 
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que já tenha iniciado até então, porém a entrevistada relatou que a gestão municipal estuda 

dar continuidade na formação dos TDIs, pois é uma exigência legal do cargo a formação 

específica para atuar na função. 

6.2 Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil na visão das gestoras das 
creches e pré-escolas 

Os avanços na legislação e nas políticas norteadoras da qualidade são evidentes, 

porém na prática vivenciada no município pesquisado ainda não se concretizaram em 

ações e rotinas. Dessa forma, documentos como os Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil não se consolidam como ferramenta de gestão, nem cumprem seu papel de 

monitoramento e auxílio na garantia da qualidade para a educação infantil, tornando assim 

os esforços nacionais e internacionais na construção dessas políticas ineficazes pela falta 

de mobilização e ação política. Consequentemente, os direitos fundamentais das crianças, 

principalmente nos países mais pobres e nas regiões periféricas, continuam sendo 

cerceados e o desenvolvimento social e educacional do país comprometido.  

6.2.1 O conhecimento sobre os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

 Inicialmente, buscou-se compreender qual o nível de conhecimento que as 

gestoras possuíam dos Indicadores e se já haviam tido algum contato ou utilização 

anterior deste instrumento na rede municipal. Notou-se, por meio das respostas do 

questionário de pesquisa que a maioria não conhece e que poucas entrevistadas já tiveram 

contato com tal documento, porém conforme relatado pelas entrevistadas nunca 

utilizaram esse instrumento nas escolas. Portanto, não sabem explicar exatamente o que 

é, nem qual a sua função.  

 Contudo, acreditam que todas as orientações elaboradas pelo Ministério da 

Educação estejam sendo utilizadas pelo governo municipal. Dessa forma, mesmo não 

conhecendo o documento acreditam que trabalham de acordo com suas recomendações. 

Apenas duas diretoras afirmaram conhecer os Indicadores e que tiveram acesso ao 

instrumento em cursos de capacitação, porém nunca utilizaram nas escolas.   

 Para a entrevistada EB1, que afirmou conhecer os Indicadores, esse tipo de 

instrumento seria “mais um relatório do MEC que a coordenação pedagógica precisaria 

preencher” e que a Secretaria de Educação do Município preocupa-se com as ações de 

execução obrigatória, pois não há quantitativo de servidores suficiente para tantas 

normativas e ações propostas para as escolas. 
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 Sobre a forma como tomaram conhecimento desse instrumento, as entrevistadas 

que afirmaram que já o conheciam, disseram que o documento já havia sido citado em 

cursos que realizaram. Porém, apenas como referencial de outros documentos, políticas e 

normas existentes, de forma superficial, sem qualquer demonstração de como utilizar ou 

mesmo recomendação da utilização.  

 Observa-se, ainda, na fala das entrevistadas, que as capacitações ofertadas aos 

servidores da educação estão voltadas diretamente para questões de normatizações e 

legislações ligadas ao fazer pedagógicos. Outro ponto em destaque nas entrevistas é que 

as diretoras não têm acesso aos conteúdos trabalhados nas capacitações das equipes 

pedagógicas, por esse motivo não se sentiam seguras em afirmar se os Indicadores foram 

apresentados em algum momento. 

 Quando foi questionado se os demais servidores das escolas, professores e 

técnicos possuíam conhecimento dos Indicadores, a maioria das entrevistadas não 

souberam afirmar com precisão se os servidores conheciam ou não. Algumas 

entrevistadas consideram que parte dos servidores já poderiam ter tido contato com o 

instrumento quando trabalharam em outras escolas ou na realização de cursos de 

capacitação, mas que não é uma temática abordada internamente dentro da rede municipal 

de educação infantil. Para a entrevistada CR7 esse instrumento é “desconhecido’ pela 

rede municipal de educação, pois nem mesmo os profissionais da secretaria falam sobre 

ele, sendo assim, fica evidente que os servidores das escolas não tomaram conhecimento 

da existência dos Indicadores.  

6.2.2 Incentivos da Secretaria Municipal de Educação para utilização dos 

Indicadores  

 Ao questionar as entrevistadas sobre a existência de estímulo, incentivo, ou 

mesmo cobrança para utilização dos Indicadores e, se há algum tipo de divulgação, 

suporte ou fiscalização por parte da gestão municipal para que sejam utilizados nas 

escolas todas as entrevistadas afirmaram que os Indicadores não é um instrumento 

adotado pela Secretaria Municipal de Educação, e que não há nenhum tipo de orientação 

ou recomendação sobre a utilização dos Indicadores por parte da Secretaria Municipal. 

 Contudo, afirmaram que o referencial utilizado para a educação infantil é o DRC-

MT e que o município possui uma estrutura de assessores pedagógicos que 

frequentemente visitam as escolas, acompanham a implementação das políticas existentes 

e fazem as orientações necessárias para a utilização do DRC-MT. Segundo as 
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entrevistadas, a figura do assessor pedagógico possui um papel de apoio e orientação, 

apenas às questões pedagógicas, não auxiliando em processos de gestão das unidades 

escolares. 

 Contrapondo-se a essas afirmações, a entrevistada representante da Secretaria 

Municipal de Educação afirma que os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil já 

foi utilizado pela rede em gestões anteriores e que hoje há um incentivo por parte da 

gestão municipal para que as escolas de educação infantil façam a utilização de qualquer 

instrumento de avaliação, sendo os Indicadores um desses instrumentos. Porém, a 

entrevistada afirma que não orienta nem monitora a utilização dos Indicadores, e que a 

gestão municipal entende que o monitoramento do uso e a avaliação por meio desse 

instrumento é de responsabilidade do MEC. Apesar dessas afirmações da entrevistada 

não foi constatada em nenhuma das entrevistas ou questionários a atuação da Secretaria 

Municipal relacionada ao uso dos Indicadores. 

 Observa-se claramente que, mesmo as entrevistadas que afirmaram conhecer os 

Indicadores, não conhecem realmente o instrumento, nem o tipo de avaliação proposto 

por ele. Isso reflete a falta de incentivo da gestão municipal na mobilização para a 

utilização do instrumento, a falta de capacitação das gestoras em ferramentas de gestão e 

avaliação da educação infantil e a dificuldade que o MEC tem em consolidar suas 

políticas de qualidade voltadas para a educação infantil. 

6.2.3 Fatores que dificultam e fatores que a favoreceriam a utilização dos 

Indicadores 

 Quando questionadas quais os fatores que impedem a utilização dos Indicadores 

da Qualidade na Educação Infantil na escola em que trabalham, a maioria das 

entrevistadas afirmaram que só poderiam utilizar a partir de recomendações da Secretaria 

Municipal e após um processo de capacitação com as gestões das escolas para a correta 

utilização. Algumas gestoras afirmaram que as orientações relacionadas a qualidade na 

educação infantil se restringem a função da coordenação pedagógica, portanto, as 

diretoras não possuem conhecimento para identificar esses impedimentos, contudo 

acreditam que a gestão municipal utiliza as orientações mais adequadas à realidade do 

município, referindo-se ao documento DRC-MT. Outras gestoras não souberam informar 

quais os motivos da não utilização, justamente por não conhecer bem do que se trata os 

Indicadores.  
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 Observa-se por meio das falas das entrevistadas que as gestoras não compreendem 

qual a função dos Indicadores como um instrumento de gestão, nem como política pública 

voltada para a construção e monitoramento da qualidade nos diferentes aspectos que 

envolve a educação infantil. Não compreender a abrangência de ação desse instrumento 

reflete na segregação de responsabilidades e funções dentro da escola, isso demonstra que 

ainda há na cultura da educação infantil a falta de interação entre os agentes educadores 

e principalmente a não existência de um olhar amplo e único, compreendendo que todas 

as áreas envolvidas dentro da escola de educação infantil representam a unicidade do 

processo educativo, sendo esse um dos fatores para a garantia da qualidade. 

 Ao questionar as entrevistadas sobre quais ações poderiam ser adotadas para 

facilitar a utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e quais agentes 

deveriam se envolver para facilitar essa utilização todas responderam que tal iniciativa 

deveria ser melhor estimulada pelo MEC através de campanhas, distribuição de materiais 

de divulgação e orientação, além do envolvimento ativo da Secretaria Municipal em 

organizar, coordenar e acompanhar a utilização, contudo, destacaram as entrevistadas que 

não haveria eficiência na utilização do instrumento caso não fossem disponibilizados 

mais servidores para atuar nas escolas, além de um processo formativo de capacitação 

geral dos servidores. 

 Dessa forma, as entrevistadas enfatizaram que para a utilização de uma ferramenta 

de monitoramento é necessário que as escolas possuam pessoal qualificado e disponível 

para a execução, acompanhamento e multiplicação de treinamentos a toda a equipe. 

Assim, reforçam os questionamentos sobre fatores essenciais para a utilização de 

instrumentos de avaliação e monitoramento. Em que a falta de pessoal e a qualificação 

das equipes para utilização desses instrumentos são os principais desafios existentes, 

destacando ainda que sem o envolvimento da Secretaria Municipal em dar o suporte e 

acompanhar a utilização esse tipo de ação não traria efeitos duradouros ou mesmo 

garantiria o envolvimento das equipes.  

6.2.4 A compreensão de processos de autoavaliações   

 A compreensão das ferramentas de autoavaliação foi demonstrada de forma 

desigual entre as entrevistadas. Algumas gestoras de escolas demonstraram afinidade e 

simpatia pelos processos de autoavaliação, contudo não especificamente com os 

Indicadores. Essas gestoras consideram que a autoavaliação garante que a visão, 

experiência e realidade vivenciada dentro das escolas sejam mais representadas pelas 
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autoavaliações do que nas realizadas de forma externa ou conduzidas por terceiros. 

Porém, afirmaram ter receio de como as autoavaliações são tratadas e entendidas pela 

gestão municipal, pois não há retorno para a escola, nem a seus dirigentes sobre o 

tratamento dos problemas relatados.  

 Observou-se que as gestoras que atuam nas EMEBs demonstraram não terem 

conhecimentos de ferramentas de autoavaliação, portanto, não souberam opinar sobre os 

pontos negativos desse tipo de avaliação. Dessa forma, constatou-se que as dirigentes de 

escolas exclusivamente da educação infantil estão mais familiarizadas com as ferramentas 

de autoavaliação e, portanto, possuem menor resistência a sua utilização apesar de não 

demonstrarem confiança nos resultados dessas avaliações. 

 Quando questionadas sobre a autoavaliação e se essa ferramenta é suficiente para 

demonstrar a qualidade na educação infantil todas as entrevistadas afirmaram que a 

autoavaliação, de forma isolada não é garantidora da real situação da escola, mas que sua 

utilização garante que a realidade vivenciada na unidade escolar seja representada de 

forma mais fiel. Dentre as entrevistadas, notou-se que as que atuam em creches e escolas 

de educação infantil possuíam mais proximidade com esse tipo de avaliação e maior 

liberdade de falar sobre o assunto. As dirigentes de escolas do ensino fundamental que 

abrigam turmas da educação infantil pouco souberam falar sobre os processos de 

autoavaliação, demonstrando conhecimento apenas de relatórios de gestão e 

acompanhamento de projetos. 

 As entrevistadas que demonstraram conhecimento em autoavaliações, afirmaram 

que apesar dessa forma de avaliação não garantir que as necessidades das escolas sejam 

atendidas estão mais próximas da realidade das escolas, pois são elaboradas com base na 

rotina, dificuldades e experiências dos envolvidos no processo diferentes das avaliações 

por observação realizadas por terceiros. Esse último modelo, conforme relatado pelas 

entrevistadas são realizadas através de visitas, muitas vezes rápidas, em que o avaliador 

não consegue capturar a realidade vivenciada na escola e que sua presença já interfere na 

rotina e comportamento dos colaboradores e das próprias crianças. 

 De acordo com a entrevistada, representando a Secretaria Municipal, a avaliação 

da educação infantil é de competência do MEC e deveria ser realizada pelo ministério 

com a utilização dos Indicadores, ficando sob responsabilidade da gestão municipal um 

processo de orientação e monitoramento das escolas de educação infantil realizado pelos 

assessores pedagógicos através de “fichas de acompanhamento” para relatar as condições 

de cada unidade escolar. Ainda de acordo com a entrevistada, esse processo de avaliação 
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realizada pelos assessores pedagógicos está relacionado, exclusivamente, ao 

acompanhamento pedagógico da escola de educação infantil, tendo como objetos de 

avaliação o cumprimento do projeto pedagógico e práticas em sala de aula. A entrevistada 

afirma ainda que o MEC não realiza, através da intermediação da gestão municipal, 

nenhuma ação de monitoramento da qualidade nas escolas de educação infantil. 

 Considerando que a imposição da Secretaria Municipal é um fator unânime na 

efetiva utilização de outros modelos de avaliação, de acordo com as falas das 

entrevistadas, nota-se que as escolas não possuem autonomia em seus processos de gestão 

e acompanhamento da qualidade.  

 Quando questionadas sobre a possibilidade de punição ou consequências para as 

equipes das escolas dependendo da forma como as autoavaliações sejam realizadas, 

nenhuma das entrevistadas demonstrou tal preocupação. Contudo, duas diretoras de 

EMEBs, que possuem tempo significativamente maior de gestão, afirmaram que quando 

seus relatórios de gestão são mais críticos não recebem retorno, nem possuem suas 

demandas por materiais e investimentos atendidos por parte da Secretaria Municipal. 

Esses apontamentos foram enfatizados pela dificuldade de acesso a reformas, 

estruturação de áreas específicas para atendimento às crianças da educação infantil dentro 

das escolas de ensino fundamental. 

6.2.5 As possibilidades de melhoria na qualidade a partir do uso dos Indicadores

  Ao questionar as entrevistadas se elas acreditam que a utilização do instrumento 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil auxiliaria na construção de uma educação 

de qualidade em sua escola, todas responderam que apesar de não conhecer em 

profundidade o instrumento acreditam sim que esse tipo de instrumento auxiliaria muito 

na implementação de instrumentos garantidores da qualidade.  

 Contudo, as entrevistadas afirmaram que a simples utilização do instrumento não 

garantiria a qualidade, porém poderia ser uma boa ferramenta caso fosse utilizada por 

toda a rede com orientação e acompanhamento da Secretaria Municipal e, principalmente, 

com disponibilização de pessoal e capacitação para as equipes sobre a forma de utilização. 

 Ao sugerir um aprofundamento da visão das gestoras sobre as sete dimensões que 

os Indicadores abrangem, todas as entrevistadas afirmaram que se trata de uma visão 

global da educação infantil e que se todas essas dimensões fossem tratadas de forma 

eficiente pelas ações e direcionamentos de esforços a qualidade na educação infantil seria 

uma realidade na rede municipal. Compreende-se dessa forma que a falta de 
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conhecimento do instrumento aliada a cultura ultrapassada da dissociação entre gestão e 

pedagógico nas escolas representa um entrave nas implementações de políticas de 

qualidade como os Indicadores.  

  Quando questionadas se o resultado obtido da utilização dos Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil representa a real qualidade da educação ofertada pela 

rede, as entrevistadas demonstraram que, por não conhecerem o instrumento, não 

poderiam fazer tal afirmação. Porém, acreditam que o monitoramento de todas as 

dimensões abordadas pela ferramenta e a efetiva adoção e utilização consideram que os 

Indicadores seria uma significativa ferramenta para se garantir a qualidade. Contudo, 

reforçam que ainda faltam ações práticas e básicas dentro das escolas e que deveriam ser 

sanadas as carências atuais para se utilizar um instrumento tão completo como os 

Indicadores. 

 Ao solicitar a opinião das entrevistadas sobre o instrumento Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil, verificou-se que o desconhecimento sobre tal 

instrumento impedia que as entrevistadas fornecessem respostas sólidas sobre os 

Indicadores. Considerando que o instrumento não foi adotado pela gestão municipal para 

utilização na rede e que pouco se sabe sobre tal ferramenta, as entrevistadas em sua grande 

parte consideram que o instrumento pode ser importante para a construção de ações 

sólidas de qualidade, porém que a rede municipal ainda está carente de ações estruturais 

e qualificação, essenciais para que esse tipo de instrumento seja utilizado de forma eficaz. 

 Entretanto, ao aprofundar as entrevistas, citando questões relacionadas a cada uma 

das dimensões existentes nos Indicadores, todas as entrevistadas demonstraram que essas 

dimensões são essenciais para a construção da qualidade na educação infantil e, para a 

melhoria nas condições de trabalho enfrentadas por elas nas creches, pré-escolas e escolas 

de educação básica participantes da pesquisa. Dessa forma, verifica-se por meio das falas 

das gestoras que os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil podem se tornar uma 

ferramenta de gestão eficiente na construção da qualidade da educação infantil pública no 

município. 

6.3 Avaliação dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil a partir dos 
relatos das gestoras 

Demonstrado que todos os problemas relatados pelas entrevistadas são 

contemplados pelo instrumento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, e que por 

se tratar de uma ferramenta de fácil utilização, demonstração dos resultados e 
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diagnósticos das escolas de educação infantil, considera-se que a utilização desse 

instrumento facilitaria o levantamento das informações estratégicas fomentadoras da 

tomada de decisão pela Secretaria Municipal de Educação, proporcionando ações mais 

rápidas, pontuais e assertivas. 

Dentro de cada uma das dimensões dos Indicadores encontra-se espaço para os 

relatos das entrevistadas, demonstrando que os problemas vivenciados pelas equipes 

gestoras das unidades escolares seriam identificados e proporcionaria a oportunidade de 

ações conjuntas dos gestores locais e do município em solucioná-los. 

6.3.1 Avaliação da Dimensão Planejamento Institucional 

Partindo da primeira dimensão dos Indicadores, em relação ao desconhecimento 

dos projetos pedagógicos pelos servidores das escolas seriam identificados e 

proporcionariam que ações específicas fossem realizadas para solução da questão 

apresentada. Além disso, para se fortalecer as ações de planejamento institucional é 

necessário que a construção dos projetos pedagógicos atenda às questões da gestão 

democrática, assim tais normativas necessitam da participação coletiva da rede em suas 

discussões, juntamente com a sociedade, representada pelas famílias e entidades de 

proteção social, conforme descrito na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – observação da Dimensão Planejamento Institucional nas escolas 
pesquisadas 

1 Avaliação da Dimensão Planejamento Institucional  
Indicadores Problemas relatados pelas gestoras entrevistadas 

1.1 Proposta pedagógica 
consolidada 

a - A proposta pedagógica não é algo conhecido por todos os 
profissionais das escolas; 

b -  A proposta pedagógica não foi elaborada nem atualizada 
através de discussões envolvendo os profissionais da escola 
nem as famílias; 

c -  A proposta pedagógica, não foi construída considerando as 
características sociais e culturais da região; 

1.2 Planejamento, 
acompanhamento e 
avaliação 

a - Em algumas escolas, as atividades externas não são 
realizadas por falta de estrutura, ficando as crianças 
limitadas a sala de aula; 

b - Não há materiais suficientes e adequados para que todas as 
atividades planejadas pelas professoras sejam realizadas; 

c - O acompanhamento pela Secretaria Municipal de Educação 
às ações pedagógicas está limitado à avaliação de relatórios, 
sem conhecimento das práticas em sala de aula; 

d - Não há mecanismos de avaliação que envolvam a 
participação das crianças; 
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e - As atividades de planejamento estão limitadas ás estruturas 
das escolas, sendo prejudicadas em algumas unidades; 

1.3 Registro da prática 
educativa 

a - Algumas escolas não possuem os registros atualizados das 
crianças, pela falta de pessoal e materiais; 

b - Não há acompanhamento social das famílias nem de saúde 
das crianças; 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

Outro ganho possível nos aspectos relacionados ao planejamento institucional 

seria o fortalecimento das ações e da equipe de assessoria pedagógica da rede municipal, 

pois o monitoramento já estaria sendo feito através do Indicadores, ficando os assessores 

dedicados às ações de solução dos problemas e acompanhamento dessas ações. 

6.3.2 Avaliação da Dimensão Multiplicidade de Experiências e Linguagens 

Em relação a multiplicidade de experiências e linguagens, segunda dimensão dos 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, o instrumento traz o desenvolvimento das 

crianças como indicador de qualidade. O objetivo desse indicador é identificar em cada 

unidade escolar se o desenvolvimento das habilidades e sociabilidade das crianças estão 

ocorrendo conforme o esperado, fornecendo subsídios aos gestores para ações específicas 

na rede, além de servir de avaliação para os projetos pedagógicos e planos de aulas. 

Assim, conforme demonstrado na Tabela 7, possibilita avaliar se a unidade escolar dispõe 

de todos os instrumentos e materiais necessários, para promover esse desenvolvimento, 

além de organização que favoreça a autonomia das crianças. 

Tabela 7 – observação da Dimensão Multiplicidade de experiências e linguagens nas 
escolas pesquisadas 

2 Avaliação da Dimensão Multiplicidade de Experiências e Linguagens 

 
Indicadores 

 
Problemas relatados pelas gestoras entrevistadas 

2.1 Crianças construindo 
sua autonomia 

a -  As atividades são construídas exclusivamente pelas 
professoras; 

b- As crianças não participam do processo de escolha de 
materiais e atividades educativas; 

c - As atividades são incluídas dentro da rotina, de acordo com 
o tempo disponível nas unidades, que varia de acordo com o 
que a estrutura física permite 

2.2 Crianças relacionando-
se com o ambiente 

natural e social 

a -  Não há espaço, em todas as escolas, para desenvolvimento 
de atividades que necessitem maior atividade física das 
crianças; 

b - Materiais insuficientes e espaços inapropriados para que as 
crianças tenham contato com elementos da natureza e 
animais; 
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c - Estrutura das unidades não permitam que as crianças 
realizem atividades educativas e culturais fora das escolas; 

d - As vivências das famílias não são utilizadas como 
instrumentos educativos em sala de aula; 

e - Os materiais pedagógicos são insuficientes e inadequados 
para que todas as experiências educativas sejam trabalhadas 
com as crianças; 

2.3 Crianças tendo 
experiências 

agradáveis e saudáveis 
com o próprio corpo 

a -  Os cuidados pessoais das crianças estão exclusivamente sob 
responsabilidade das TDIs; 

b - Os espaços de higiêne não são adequados para que se 
incentive a autonomia das crianças; 

c - As creches selecionam as crianças considerando a autonomia 
que já possuem sobre suas necessidades fisiológicas; 

2.4 Crianças expressando-
se por meio de 

diferentes linguagens 
plásticas, simbólicas, 
musicais e corporais 

a -  As escolas não possuem espaço nem materiais próprios para 
estímulos sonoros e musicais das crianças; 

b - As atividades criativas estão limitadas aos poucos materiais 
presentes em sala de aula, além do limite do conhecimento 
das professoras; 

c - As diretoras consideram que as atividades realizadas com as 
crianças são básicas e simples, pela falta de preparo, tempo, 
espaço e materiais disponíveis; 

d - As atividades lúdicas são pouco exploradas pelas 
professoras, pois exigem conhecimento, prática e materiais 
específicos para realizá-las; 

2.5 Crianças tendo 
experiências 

agradáveis, variadas e 
estimulantes com a 
linguagem oral e 

escrita 

a -  Algumas escolas não possuem livros suficientes para que se 
promovam atividades de leitura diversificada e diária com as 
crianças; 

b - As crianças menores não são incentivadas ao manuseio de 
livros; 

c - As atividades de escrita são incentivadas somente com as 
crianças a partir dos 3 anos; 

d - As atividades com as crianças menores estão limitadas ao 
cuidado, devido à falta de espaço e pessoal de apoio; 

2.6 Crianças reconhecendo 
suas identidades e 

valorizando as 
diferenças e a 
cooperação 

a -  A diversidade racial e cultural não é trabalhada 
adequadamente através de materiais apropriados; 

b - Não há ações registradas de combate ao preconceito, racismo 
e bullying nas escolas; 

c - As crianças não são estimuladas a cooperarem umas com as 
outras em atividades educativas; 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

6.3.3 Avaliação da Dimensão Interações 

As interações entre as crianças com os profissionais da educação e o respeito a 

individualidade delas é o terceiro indicador de qualidade existente nos Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil. Embora, aparentemente subjetivo, esse indicador traz os 
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reflexos da estrutura da unidade escolar, do preparo dos professores e TDIs, das questões 

culturais e sociais que envolvem a comunidade e dos materiais educacionais disponíveis. 

Todas essas questões foram relatadas como desafios pelas gestoras entrevistadas, de 

acordo com demonstrado na Tabela 8.  

Observa-se nesse indicador que é através das crianças que se observa a 

comprovação dos problemas da rede municipal e sendo mais uma forma de compreensão 

dos pontos de melhorias e investimentos. 

Tabela 8 –  observação da dimensão interações nas escolas pesquisadas 

3 Avaliação da Dimensão Interações  
Indicadores 

 
Problemas relatados pelas gestoras entrevistadas 

3.1 Respeito à dignidade 
das crianças 

a - As professoras não conseguem intervir com eficiência, quando 
identificam práticas que desrespeitas a integridade das 
crianças; 

b - As professoras têm dificuldade em atuar nos conflitos entre as 
crianças, quando reproduzem comportamentos inadequados 
trazidos do ambiente familiar; 

3.2 Respeito ao ritmo das 
crianças 

a - As atividades pedagógicas são organizadas de forma que 
preencham todo o tempo das crianças, pela falta de outros 
espaços em que poderiam utilizar; 

b - Algumas ações, como ir ao banheiro e repousar, são 
prejudicadas pelas más instalações em algumas escolas; 

c - As crianças pequenas, não possuem espaço para realização de 
atividades recreativas, fora das salas de aula, em algumas 
escolas, pois esses espaços inexistem; 

3.3 Respeito à identidade, 
desejos e interesses 

das crianças 

a - Não foi demonstradas ações de inclusão e reinclusão de 
crianças recém chegadas às escolas;  

b - As professoras relatam despreparo para lidar com problemas 
emocionais, psicológicos e sociais das crianças; 

c - A falta de acessibilidade física das escolas afeta no 
atendimento às crianças que necessitam de apoio 
especializado; 

d - A afetividade entre profissionais e as crianças é uma questão 
combatida entre as professoras; 

e - A relação das professoras com as crianças menores, são 
limitadas pela falta de equipe de apoio, espaços apropriados e 
cultura ultrapassada; 

3.4 Respeito às ideias, 
conquistas e produções 

das crianças 

a - As atividades realizadas com as crianças, limitam-se às 
propostas pelas professoras; 

b - As produções infantis, são pouco expostas às crianças, devido 
a falta de espaços adequados; 

c - Não foram identificadas ações que promovam o envolvimento 
das famílias nas demonstrações das produções das crianças; 

3.5 Interação entre 
crianças e crianças 

a - Os espaços e materiais não permitem que haja uma efetiva 
interação entre as crianças; 



79 
 

b - A interação entre as crianças em idade diferentes é 
comprometida pela falta de espaços apropriados; 

c - A interação das crianças com deficiência com as demais 
crianças é comprometida pela falta de espaços e materiais 
adequados; 

 Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

6.3.4 Avaliação da Dimensão Promoção da Saúde 

 A quarta dimensão trazida pelos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil é 

a promoção da saúde das crianças, aspectos esses de fácil identificação e de recorrente 

relato das entrevistadas. 

Conforme demonstrado na Tabela 9, a atuação da escola em relação a saúde e 

segurança das crianças não pode ser considerada uma atuação isolada e de preocupação 

apenas com as questões que ocorrem internamente em suas rotinas. Faz-se necessário que 

a escola atue junto a rede de saúde e assistência social, mantendo a atenção nas condições 

das crianças e suas famílias, garantindo a identificação precoce de problemas de saúde, 

alimentares e segurança. 

Tabela 9 – observação da Dimensão Promoção da Saúde nas escolas pesquisadas 

4 Avaliação da Dimensão Promoção da Saúde 

 
Indicadores 

 
Problemas relatados pelas gestoras entrevistadas 

4.1 Responsabilidade pela 
alimentação saudável 

das crianças 

a - Algumas escolas não conseguem cumprir o cardápio alimentar 
semanal proposto; 

b - Não há ações de promoção da autonomia alimentar das 
crianças; 

c - Não há ações que incentivem a continuidade do aleitamento 
materno, para as crianças das creches; 

4.2 Limpeza, salubridade e 
conforto 

a -  Na maioria das escolas e creches, os ambientes não atendem 
às questões de conforto acústico, limpeza, ventilação e 
luminosidade adequadas; 

b - Os ambientes de higiene pessoal não apresentam materiais e 
acessórios para a garantia do descarte adequado de materiais e 
promoção da higiene segura das crianças; 

c - Os materiais descartados não são armazenados de forma 
correta para a coleta de lixo; 

4.3 Segurança a - As instalações elétricas, em algumas escolas, não possuem 
proteção ao acesso das crianças; 

b - As instalações de gás, em algumas escolas não são adequadas, 
nem de difícil acesso às crianças; 

c - Algumas escolas não possuem proteção de áreas de risco para 
as crianças; 

d - Não foram identificadas ações de treinamentos para 
emergência entre todos os funcionários das escolas; 

 Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 
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6.3.5 Avaliação da Dimensão Espaços, Materiais e Mobiliários 

 As questões relacionadas aos espaços, materiais e mobiliários são demonstradas 

pelo quinto indicador da qualidade existente nos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil. Além das questões estruturais de espaços, esse indicador demonstra que é 

necessário a existência de mobiliários e materiais adequados às crianças e aos adultos, 

sendo importantes instrumentos para a execução do processo de educação. Não apenas a 

existência desses materiais, mas também a conservação e acesso das crianças são 

considerados, conforme verifica-se na Tabela 10. 

Tabela 10 – observação da Dimensão Espaços, Materiais e Mobiliários nas Escolas 
Pesquisadas 

5 Avaliação da Dimensão Espaços, Materiais e Mobiliários  
Indicadores 

 
Problemas relatados pelas gestoras entrevistadas 

5.1 Espaços e mobiliários 
que favorecem as 
experiências das 

crianças 

a - A maioria das escolas não possuem espaços de leitura, 
equipados adequadamente para uso das crianças; 

b - Não existem livros suficientes para promover a diversidade 
de leitura e atender a todas as crianças; 

c - Algumas escolas não apresentam acessibilidade nos espaços 
de leitura; 

d - Na maioria das escolas, não há sanitários, bebedouros, pias 
e chuveiros suficientes para atender as crianças; 

e - Não foram registradas a presença de espelhos, em locais 
seguros, para a utilização das crianças; 

f - Algumas escolas não possuem mobiliários adequados às 
crianças com necessidades especiais; 

g - Não foram registradas a presença de materiais adequados 
para a utilização das crianças menores nas creches; 

5.2 Materiais variados e 
acessíveis às crianças 

a - As escolas não possuem livros e outros materiais de leitura 
em quantidade suficiente para todas as crianças; 

b - As escolas não possuem brinquedos ou materiais 
pedagógicos suficientes para todas as crianças; 

c - Os materiais pedagógicos adquiridos pela escola, não são 
suficientes para utilização durante todo o ano; 

d - Os materiais de higiene individual não são suficientes nem 
atendem a todas as crianças; 

e - Não há materiais que promovam atividades de inclusão e 
igualdade racial com as crianças; 

f - Algumas escolas não possuem materiais pedagógicos 
adequados às crianças com deficiência; 

g - Não há brinquedoteca ou local similar, para atendimento das 
crianças menores nas creches; 

5.3 Espaços, materiais e 
mobiliários para 

responder aos 
interesses e 

a - Em algumas escolas não há espaço destinado ao descanso 
das professoras e demais servidores; 

b - Em algumas escolas, não há sanitários exclusivos ou 
adequados a utilização dos servidores; 
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necessidades dos 
adultos 

c - Em algumas escolas não possuem espaços destinados a 
acolhimento e atendimento das famílias; 

d - Na maioria das creches, não existem fraldários adequados 
para utilização com segurança das crianças; 

 Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

6.3.6 Avaliação da Dimensão Formação e Condições de Trabalho das Professoras e 

demais profissionais 

 Os Indicadores da Qualidade na educação Infantil trazem em sua sexta dimensão 

a avaliação da formação e condições de trabalho dos professores e demais profissionais, 

nessa dimensão são consideradas as questões de formação inicial, formação continuada e 

as condições de trabalho existentes nas unidades escolares, de acordo com o demonstrado 

na Tabela 11. 

Tabela 11 – observação da Dimensão Formação e Condições de Trabalho das 
professoras e demais profissionais nas escolas pesquisadas 

6 Avaliação da Dimensão Formação e Condições de Trabalho das Professoras e demais 
profissionais 

 
Indicadores 

 
Problemas relatados pelas gestoras entrevistadas 

6.1 Formação inicial das 
professoras 

a - Algumas professoras apesar de ter formação em pedagogia, 
não possuem experiência em sala de aula; 

6.2 Formação continuada a - As escolas não possuem programas de formação continuada 
às professoras; 

b - As ações de formação continuada são isoladas e não 
contemplas as principais deficiências das professoras; 

c - Ações de inclusão de crianças com deficiências, não são 
realizada através de formação continuada; 

d - As professoras não conhecem materiais específicos para 
utilização com crianças com deficiência; 

e - As diferenças humanas não são trabalhadas através de 
formação continuada; 

6.3 Condições de trabalho 
adequadas 

a - As creches não possuem quantitativo de alunos por 
professor, conforme orientado pelo Indicadores; 

b - Não há registro de ações de prevenção da saúde das 
professoras e equipes de apoio na rede municipal; 

 Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

6.3.7 Avaliação da Dimensão Cooperação e Troca com as Famílias e Participação na 

Rede de Proteção Social 

 A sétima e última dimensão trazida pelos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil são as questões de cooperação e troca com as famílias, além da participação na 

rede de proteção social. Destaca-se nessa dimensão, fatores essenciais para a garantia da 
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qualidade na educação infantil, porém pouco relatado pelas entrevistadas. As 

preocupações demonstradas restringem-se ao envolvimento das famílias com a escola e 

ao interesse e acompanhamento do desenvolvimento das crianças, de acordo com 

demonstrado na Tabela 12. Porém, esse indicador traz outras questões e atores também 

essenciais no processo de construção da qualidade. O papel social da escola fica 

evidenciado nessa dimensão através das ações de acolhimento das famílias e das crianças, 

do incentivo ao envolvimento das famílias no acompanhamento das atividades e 

desenvolvimento das crianças. 
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Tabela 12 – observação da Dimensão Cooperação e Troca com as Famílias e 
Participação na Rede de Proteção Social nas escolas pesquisadas 

7 Avaliação da Dimensão Cooperação e Troca com as Famílias e Participação na Rede de 
Proteção Social 

 
Indicadores 

 
Problemas relatados pelas gestoras entrevistadas 

7.1 Respeito e acolhimento a - Não foram registrados padrões de atendimentos às famílias para 
ações de acolhimento e atendimentos especiais; 

b - Alguns profissionais relatam medo e desrespeito por parte de 
alguns familiares de crianças; 

c - Algumas escolas não possuem atendimento em horários 
adequados à participação dos familiares; 

d - Não foi demonstrado que os horários de atendimento e calendário 
letivo são elaborados com a participação das famílias, nem 
considerando as necessidades levantadas por elas; 

e - Algumas escolas não possuem relatório sobre as famílias, nem 
conhecem os familiares das crianças; 

f - Os critérios de garantia de vagas e condições de matrículas não 
são discutidos com a comunidade; 

7.2 Garantia do direito das 
famílias de acompanhar 

as vivências e 
produções das crianças 

a - As reuniões com as famílias ocorrem apenas no início do ano 
letivo; 

b - Não há registro de relatórios próprios para entrega aos familiares 
das crianças, apenas o conjunto de atividades realizadas ao longo 
do ano; 

c - As crianças recém chegadas nas escolas ficam sob cuidado apenas 
dos professores, sem a presença dos responsáveis; 

d - As escolas localizadas em comunidades ribeirinhas não 
apresentaram atividades culturais específicas das comunidades; 

7.3 Participação da 
instituição na rede de 
proteção dos direitos 

das crianças 

a - O acompanhamento da frequência das crianças e superficial nas 
escolas; 

b - Não há relatos de encaminhamentos ao Conselho Tutelar de casos 
não garantia da saúde e segurança das crianças; 

c - As crianças que apresentam problemas de saúde, são 
encaminhadas exclusivamente à família; 

d - Não foi registrada a existência de salas multifuncionais para 
atendimento às crianças que necessitam de atendimento 
especializado; 

 Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

Sabe-se que a rede de proteção dos direitos das crianças é composta por várias 

entidades, sendo a escola apenas um desses atores. Contudo, a escola é a entidade de 

contato diário e direto das famílias e das crianças, sendo assim, a percepção de problemas 

sociais são, de mais fácil identificação dentro das escolas.  

 A proteção social, preocupação dos organismos internacionais na indução de 

políticas públicas dos países é um dos motivadores da busca pela qualidade na educação 

infantil. Nesse ponto, verifica-se que os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 
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em seu sétimo indicador contempla essa preocupação e coloca a escola de educação 

infantil como um agente integrador entre a família e os órgãos de proteção dos direitos 

das crianças e de segurança pública. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conforme já observado na literatura e estudos anteriores, o Governo Federal não 

conseguiu, até o momento, monitorar e avaliar a qualidade do serviço prestado na 

educação infantil no país, sendo este um dos grandes desafios postos ao MEC na função 

de fomentador e legislador da educação, assim como para os governos municipais, que 

executam as políticas e administram a rede de atendimento. Dessa forma, torna-se mais 

evidente que organismos internacionais de proteção à criança e à vida, como UNESCO e 

UNICEF, atuem ativamente no fomento e direcionamento das políticas públicas nos 

países mais pobres.  

 Considerando as políticas públicas existentes e a realidade vivenciada nos 

municípios, encontram-se lacunas ainda sem expectativas de serem resolvidas, 

inviabilizando a garantia da qualidade na educação infantil no país. O município 

pesquisado representa esse cenário de forma fiel, onde encontra-se, ainda insuficiente, 

porém significativo aumento no número de vagas ofertadas para a educação infantil, 

construções de novas pré-escolas e creches com padrões internacionais, trazendo para a 

sociedade a ilusória possibilidade de alcance de uma educação de qualidade, entretanto, 

contrapondo-se a esses investimentos observou-se na rede problemas antigos, culturas 

ultrapassadas e práticas de má gestão. Esse cenário comprova, também, a grande 

contradição do país, avanços em legislações e reconhecimento de direitos, mas pouco se 

garante a efetivação desses direitos e na melhora, de fato, da educação infantil.  

Fomentando a discussão sobre a qualidade na educação infantil, trazidas pela 

vivência das gestoras da rede pública de educação infantil, participantes da pesquisa, 

identificou-se que essas gestoras não compreendem a complexidade da questão da 

qualidade, tampouco seu papel no processo de construção da qualidade na educação 

infantil. Nas afirmações das entrevistadas, em suas falas e relatos, encontram-se o 

despreparo para exercer a função de diretor e, principalmente, a falta de apoio e 

coordenação da Secretaria Municipal de Educação. 

Trazendo como referência o documento Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil, observou-se que ao dialogar com as gestoras apresentando as sete dimensões 

constitutivas da qualidade existentes no documento, as entrevistadas consideraram que 

suas dificuldades em atuação como gestoras estão contempladas no documento.  
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Dessa forma, observando todos os problemas relatados nas entrevistas e 

confrontando-os com cada uma das dimensões dos Indicadores, observa-se que não 

existem lacunas na rede que não possam ser envolvidas pelas sete dimensões da qualidade 

existentes no instrumento, comprovando assim as afirmações das gestoras. 

Considera-se que a utilização dos Indicadores isoladamente não garante a 

qualidade, porém o instrumento demonstra as falhas e problemas existentes na rede de 

educação infantil, identificando quais agentes estão participando dos processos e, onde 

encontram-se as lacunas para ações de melhoria e solução de problemas. De posse desse 

monitoramento, cabe às diretoras das escolas, aos educadores, às famílias, à secretaria 

municipal e às entidades ligadas à proteção social empenharem seus esforços na solução 

dos problemas identificados.  

Considerando o planejamento institucional das escolas de educação infantil, os 

Indicadores demonstraram que as unidades escolares ainda não possuem suas propostas 

pedagógicas consolidadas, não realizam seus planejamentos coletivos, com processos 

internos de acompanhamento e avaliação, além dos registros adequados das práticas 

pedagógicas e desenvolvimento das crianças. Esse monitoramento fornece à Secretaria 

Municipal as informações necessárias para direcionamento das ações pedagógicas e de 

fortalecimento das políticas institucionais da rede.  

 Ao se avaliar a qualidade da educação sob a ótica do entendimento dos 

profissionais em relação às funções de cuidado e educação, observou-se nas entrevistas 

que, principalmente nas creches, o cuidado ainda é tido como função principal das 

profissionais, e que a educação não é compreendida como uma ação fundamental na 

escola, para crianças de zero a três anos. Percebe-se também, nas falas das gestoras que 

as questões relacionadas a limpeza, conforto, segurança e alimentação das crianças, são 

trazidas como preocupações em toda a rede, sendo assim, esse monitoramento demonstra 

quais aspectos estão precisando de maior atenção. Porém, a preocupação com cuidado 

das crianças atendidas, limitam-se às questões de higiene, alimentação e saúde, 

demonstrando que a visão assistencialista e compensatória ainda é forte na rede municipal 

de educação infantil. Essa visão das gestoras faz da pobreza algo intransponível, onde a 

autonomia das crianças e o papel transformador da educação não são fortalecidos. Sendo 

assim, a creche e a pré-escola, que deveriam ser espaços educacionais e sociais universais 

a todas as crianças, continuam sendo restritos a poucos, onde, os mais pobres encontram 

o cuidado básico que não está sendo proporcionado por suas famílias. 
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Verificou-se por meio das entrevistas que, em algumas unidades escolares, a 

higiene das crianças está comprometida pela falta de estrutura e materiais, além da falta 

de segurança que algumas escolas apresentam decorrente da não realização de 

manutenções e reformas, além das instalações físicas não serem adequadas, na maior 

parte das escolas, as entrevistadas relatam que os mobiliários, brinquedos e materiais são 

escassos ou necessitam de manutenção. 

Uma questão importante demonstrada pelo indicador de espaços, materiais e 

mobiliários é a percepção de que cada unidade escolar tem suas necessidades e problemas, 

reflexo da desigualdade estrutural existente na rede. Dessa forma, o monitoramento e o 

direcionamento das ações de melhoria e investimentos se tornariam mais efetivos, pois 

estariam destinados às unidades que mais precisam. 

Em relação a formação continuada das equipes, ficou evidente o despreparo dos 

TDIs ao assumirem suas funções, locais de trabalho inadequados para as equipes 

pedagógicas e de gestão e, a falta de profissionais de apoio, como os TDIs. Considera-se 

que para se ter uma educação infantil de qualidade é essencial a presença de um 

profissional como o TDI em todas as salas de aulas da educação infantil, seja na pré-

escola com as atividades pedagógicas e de apoio, sejam nas creches com o cuidado e 

educação no desenvolvimento inicial das crianças. 

Relacionada a última dimensão, nota-se na pesquisa que o papel da escola na rede 

de proteção dos direitos das crianças não foi trazido como ação existente no município. 

Pode-se pensar que essas ações não existam ou que não façam parte da preocupação das 

gestoras, porém ao analisar a fala da TDI entrevistada percebe-se que os profissionais não 

sabem como agir em caso de negligência desses direitos e que os problemas sociais 

enfrentados pelas crianças e suas famílias não estão sendo pautados nas ações das escolas.  

Entende-se que um instrumento como os Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil necessita de ações sólidas voltadas ao envolvimento das equipes, capacitações e 

assessorias na utilização e, o trabalho de fortalecimento da cultura organizacional da rede. 

Dessa forma, contribuiria com o fortalecimento das ações de gestão democrática e da 

atuação das diretoras e coordenadoras pedagógicas.  

Observou-se que a visão de qualidade na educação infantil das diretoras está 

limitada, essencialmente, às questões de capacitação pedagógica e melhorias estruturais 

das escolas. Essa visão fortalece uma cultura de despreparo, para a atuação como 

diretoras, onde as questões de inclusão social e cultura, a proteção dos direitos das 

crianças, o respeito à diversidade, a democracia e a sustentabilidade não fazem parte do 
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conceito de qualidade na educação, comprometendo qualquer ação de melhoria que seja 

proposta para a rede. 

Apesar da modernização da legislação trazer cada vez mais a inclusão como base 

de sustentação do sistema público de ensino brasileiro, principalmente para a educação 

infantil, a realidade apresentada nas escolas não reflete com eficácia a evolução legal. 

Pois, ao observar uma rede tão ampla, diversa e em fase de reestruturações, observam-se, 

ainda, alguns dos entraves históricos da educação no país. O processo de inclusão fica 

comprometido quando se encontram, em regiões periféricas do município, unidades 

escolares em situação precária de funcionamento, refletindo, naquele espaço “inclusivo” 

a pobreza e a violência da região que a cerca. 

Para diminuir essas distorções no entendimento da qualidade na educação infantil 

é necessário que o poder público municipal destine seus esforços por investimentos em 

estruturas, capacitações e políticas avaliativas, igualmente na rede, atendendo às CMEIs, 

EMEIs e EMEBs, melhorando as condições de trabalho dos profissionais e o atendimento 

às crianças e suas famílias. Com isso, faz necessário que o cuidado e a educação das 

crianças de zero a cinco anos sejam vistos, pelos profissionais da educação, como uma 

ação indissociável. 

 A visão da educação infantil pelas famílias das crianças e da sociedade, relatada 

pelas entrevistadas, assemelha-se à dos profissionais, que atuam nesse nível de ensino, 

refletindo a relação que os profissionais da educação infantil têm com as crianças e suas 

famílias. Com o fortalecimento desses profissionais, dos gestores e as instituições, tende-

se a mudar essa visão, também na sociedade. Considerando que, o envolvimento das 

famílias, será fortalecido e, que a escola de educação infantil deixará de cumprir apenas 

sua função de cuidado, consolidando o processo de educação e acolhimento das famílias, 

como funções tão importantes quanto o cuidado.  

Observou-se através das falas das entrevistadas que as gestoras não demonstraram 

medo na realização de autoavaliações e, que apesar do desconhecimento do instrumento 

Indicadores e de processos de autoavaliação, as resistências ao uso estão restritas à baixa 

autonomia das escolas, a falta de capacitação e apoio da Secretaria Municipal de 

Educação, sendo assim, se o instrumento fosse adotado e fomentado pela gestão 

municipal, suas principais resistências seriam sanadas.  

Conclui-se, portanto, que o fortalecimento da rede de atendimento a educação 

infantil realizado pelas creches e pré-escolas se dará pelo empenho dos agentes públicos 

municipais na melhoria de condições de trabalho dos profissionais, estruturação física das 
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escolas e principalmente na construção de processos democráticos de condução dos 

trabalhos nessas unidades. Esse fortalecimento mudará a visão que a sociedade tem da 

educação infantil e dos profissionais que nelas atuam, consequentemente da configuração 

social que as creches e pré-escolas possuem na atualidade, rompendo com culturas antigas 

e ultrapassadas de cuidado, assistencialismo e ações puramente compensatórias. Culturas 

essas, comprovadas historicamente que não reduzem a pobreza, nem promovem a 

melhoria das condições de vida das crianças e suas famílias. 

Dessa forma, instrumentos como os Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil se tornariam fortes aliados das políticas públicas, de garantia da qualidade na 

educação infantil, da efetivação de direitos fundamentais das crianças e, da melhoria nas 

condições de vida das famílias, consequentemente a qualidade da educação infantil se 

tornaria algo possível de alcançar. 
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APÊNDICES  
 
Apêndice A – Questionário aplicado 
 

 
 

Pesquisa Utilização do Instrumento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (Não Aplica) 

Importante: Todas as informações são estritamente confidenciais e serão acessadas somente pelo pesquisador. 

Eixo 1: Caracterização da Escola 

Escola: ___________________________________________ Cargo: _________________________________________  

Nível: (  ) Creche (  ) Pré-escola (  ) Creche + Pré-escola   (  ) Ens. Fundamental + Pré-escola 

No crianças atendidas na EI: (        ) Creche    (        ) Pré-escola 

Período integral? (   ) Sim   (   ) Não    

Tempo no Cargo: ______________   Tempo na Educação Infantil: ____________  Sexo:______   

Escolaridade: (   ) Médio    (   ) Superior (   ) Especialização   (   ) Mestrado  (   ) Doutorado  Outro: __________ _____  

 

1.1 - Qual o nível de escolaridade predominante dos professores: 

(   ) Médio     (   ) Cursando nível superior   (   ) Nível Superior  (   ) Especialização  (   ) Outros: ______________ 

 

1.2 - Qual o nível de escolaridade predominante dos técnicos: 

(   ) Médio     (   ) Cursando nível superior   (   ) Nível Superior  (   ) Especialização  (   ) Outros: ______________ 

 

1.3 - Quais tipos de ação de formação continuada tem sido oferecidas aos professores e técnicos nos últimos 3 anos? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Eixo 2:  Conhecimento, Qualificação e Aplicação dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

2. 1 – Qual o seu nível de conhecimento dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil elaborado pelo Ministério 
da Educação? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2.2 - Como tomou conhecimento destes indicadores? Você recebeu alguma qualificação ou orientação para utilizá-lo? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

2.3 - Existe algum tipo de estímulo, incentivo, ou cobrança para utilização destes indicadores? Há divulgação, suporte 
e fiscalização pela Secretaria Municipal de Educação para aplicação dos Indicadores da Qualidade na Educação 
Infantil nessa escola? 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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2.4 - Os professores e servidores têm conhecimento desta ferramenta? Foram treinados para utilizarem os 
instrumentos? 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2.5 - A sua escola utiliza os indicadores da qualidade na educação infantil? (   )  Sim    (   ) Não     -   Justifique: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Eixo 3: Responda as perguntas a seguir somente se sua escola NÃO aplica os Indicadores da Qualidade na Educação 
Infantil 

3.1 – Quais os fatores que impedem a utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil em sua escola? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3.2 – Quais os pontos negativos que acredita existir na utilização de uma ferramenta de auto avaliação, como os 
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3.3 – A utilização desse instrumento poderá acarretar em consequências ou punições para a gestão ou equipe de 
trabalho da escola? Quais? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3.4 – Quais fatores ainda são necessários para a efetiva utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 
em sua escola? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3.5 – Você acredita que a utilização do instrumento Indicadores na Qualidade da Educação Infantil auxiliaria na 
construção de uma educação de qualidade em sua escola? Como? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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Eixo 4:  Percepção sobre o Instrumentos da Avaliação da Educação Infantil 

4.1  – Acredita que os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil garantem a qualidade na educação infantil? De 
que forma isso é possível? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.2 – Quais ações poderiam ser adotadas para facilitar a utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 
e quais agentes deveriam se envolver para facilitar essa utilização? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.3 – O resultado dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil representa a real qualidade da educação 
ofertada? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.4 – Quais fatores/aspectos considera importante para que se garanta a qualidade na educação infantil e como 
poderiam ser abordados nas escolas? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.5 – Considerando sua experiência com a educação infantil, a auto avaliação é suficiente para demonstrar a 
qualidade na escola? Caso negativo, quais outras ações poderiam ser utilizadas? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.6 – Qual sua opinião sobre o instrumento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e a forma como é utilizado 
dentro das escolas? 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Espaço para outros comentários/ sugestões: (Se Necessário, Utilize o Verso) 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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Apêndice B – Roteiro de Entrevista 
 

Pesquisa: O trabalho de gestor em escolas municipais de educação infantil e os 
desafios para se ofertar uma educação de qualidade. 

 

 01 – Breve resumo da motivação a pesquisa e da atuação no IFMT – Campus Várzea 
Grande. 

02 - Qual sua compreensão sobre o trabalho de gestor na creche/pré-escola municipal?  

03 – Quais as atividades e rotinas que o diretor e o coordenador pedagógico executam 
na escola? 

04 - De que forma o gestor influencia na qualidade da educação nessa creche/pré-
escola?  

05 – Quais aspectos auxiliam e prejudicam o trabalho na gestão da creche/pré-escola? 

06 – Descreva os aspectos físicos favoráveis e desfavoráveis existentes nessa 
creche/pré-escola? 

07 – Poderia descrever quais as ações existentes de formação pedagógica continuada, 
específicas para a educação infantil no município? 

08 – Poderia descrever quais as ações existentes de formação de gestores para os 
diretores das escolas de educação infantil no município? 

09 – Quais ações essa creche/pré-escola realiza no acolhimento e relacionamento com 
as famílias das crianças atendidas? Quais desafios enfrentam para manter esse 
relacionamento? 

10 – Quais as experiências já utilizadas ou que ainda sejam utilizadas para avaliação da 
qualidade na educação infantil nessa creche/pré-escola? 

11 – Como você descreveria uma educação de qualidade, ofertada para crianças de 0 a 5 
anos? 

12 – Como se dá o desenvolvimento das ações de qualidade demandadas pela Secretaria 
Municipal de Educação? Quem são os agentes que atuam na questão da qualidade 
dentro da rede municipal? 

 


