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editorial
in-fan-cia latinoamericana
A Qualidade na educação infantil

ROSINA VANESSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
      

 

“As crianças sonham e porque sonham é que se 
atrevem a fazer coisas diferentes, nós adultos 

temos que recuperar esses sonhos, essa alegria, 
de ser felizes,sermos capazes de nos abraçar ... 

isso também faz parte da educação infantil”

Ofelia Reveco  
Congresso Internacional de Educação Infantil,  

Barcelona, 2012

A educação infantil, dedicada a meninas e 
meninos com menos de seis anos de idade, é um 
primeiro passo para a aprendizagem cada vez mais 
complexa, é o começo da vida. Este começo deve 
ser uma experiência rica, que permita favorecer seu 
desenvolvimento integral e seu aprendizado. Existem 
muitos atores envolvidos nesse processo.  
Os papéis que correspondem a cada um foram 
definidos pelos sistemas educacionais e pelas 
instituições encarregadas de fornecer este serviço 
em todos os seus estratos. Dada avariedade de 
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orientações pedagógicas, as diferentes características 
culturais e necessidades das famílias e comunidades, 
existem escolas infantis, tão diversas e diversificadas 
como são as crianças.
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No entanto, essa diversidade nos faz penguntar:de 
que forma  essas escolas estariam tendo o mesmo 
fio condutor  que lhes permite promover os direitos 
fundamentais queas meninas  e os meninos  de 
qualquer lugar do mundo deveriam ver salvaguardados 
e colocados em prática? Essa preocupação nos leva 
a pensar em como a proteção dos direitos básicos 
se torna prática nasescolas e centros da educação 
infantil,convertendo-se no que é oferecido para 
meninas e meninos em seu dia a dia, em sua rotina 
de vida ou em seus momentos de exploração do 
mundo que se apresenta para eles.  Portanto, a 
questão centralé o significado de “qualidade”a partir 
de diferentes noções e práticas. Por exemplo, nossa 
abordagem de qualidade baseia-se nos direitos básicos 
das crianças.

Como bem apontam Blanco e Delpiano (2005): “O 
direito à educação não significa apenas acesso a 
ela, mas também que esta seja de qualidade e que 
os alunos aprendem o máximo possível. O direito à 
educaçãotambém é o direito de aprender e desenvolver 
os múltiplos talentos e habilidades de cada pessoa. A 
enorme importância 
do direito à educação 
é que, graças a ela é 
possível efetivar outros 
direitos individuais e 

políticos e, conseqüentemente, exercer plenamente 
a cidadania, que é o fundamento de uma sociedade 
mais justa e democrática.”

Certamente, todos concordamosque, em si,  a própria 
palavra qualidadedesperta suficiente subjetividade e 
que seu significado pode ser polissêmico. Portanto, o 
que cada escola faz para promover uma educação de 
qualidade? Todas as famílias procuram que a escola 
que acolhe seusfilhos ofereça certas características 
do que consideram apropriado ou excelente. Mas, 
provavelmente, cada escola tem sua própria noção do 
que oferece e de sua avaliação. Portanto, nossa visão 
como mães e pais pode se tornar flexível até certo 
ponto e manter um limite daquilo que não aceitamos. 
Mas, esse olhar varia de ator para ator, e certamente 
dependerá do papel desempenhado por cada um no 
processo educacional.

Um olhar a partir da qualidade 
Do ponto de vista da pessoa que monitora um 
programa educacional, é importante, sem dúvida 

alguma, estabelecer um modelo ou 
uma abordagem de avaliação que 
permita a concordância sobre a 
qualidade perseguida pela instituição 
educacional. Moss (em Myers, 2003) 
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afirma que “o processo de compreender a qualidade 
e chegar aos indicadores de qualidade é um processo 
dinâmico e contínuo de conciliação das ênfases dos 
diferentes grupos” (p.6). Isso nos aproxima de uma 
das ideias mais importantes que fundamentam a 
representação da qualidade, aquela relacionada com 
a avaliação, processo que deve ser desenvolvido e que 
deve estar claro para realizar um trabalho sustentado 
ao longo do tempo e com o monitoramento relevante, 
visualizando o que se atingiu versus a estimativa, 
considerando tudo o que precisa ser alterado ou 
melhorado. Essa rota não deve ser complexa, mas sim 
simples e concreta, de modo a permitir que o trabalho 
flua com o tempo.

O que queremos dizer quando falamos  
de qualidade?  
Sem dúvida, o processo de avaliação é importante, 
mas a primeira coisa que deve ser abordada é a 
definição de qualidade para a educação infantil, 
considerando o contexto específico. Para Cryer 
(2006), a definição de qualidade para a educação 
infantil é caracterizada por configurações estruturais 
e pela qualidade do processo: “A qualidade estrutural 
consiste nos insumos do entorno utilizado pelos 
meninos e meninas e do ambiente que os rodeia, tais 
como,a escola e a comunidade. Exemplos de variáveis 

estruturais incluem o tamanho dos grupos, a proporção 
adulto-criança, a formação e experiência dosdocentes 
e gestores de uma instituição educacional. A qualidade 
do processo refere-se aos aspectos que as crianças 
experimentam em seus programas e que incluem 
interações professor-criança, entre meninos e meninas, 
as atividades, as rotinas diárias de cuidado. Esses 
aspectos do processo terão uma influência direta no 
bem-estar e desenvolvimento da criança “(p.10).

Independentemente do nosso papel, como funcionário 
do governo, diretor ou professor da escola, mãe ou 
pai de uma família, a abordagem da qualidade de 
nossas ações estará orientando o objetivo da qualidade 
educacional que sedeseja. 

A Qualidade na educação infantil
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Um olhar da qualidade 
Refletindo sobre as palavras com as quais começamos 
esta secção, que nos deixou nossa querida educadora 
e companheiraOfeliaReveco († 2015), a educação 
infantil é movida pelos sonhos das crianças, por 
seu desejo de viver e aprender, todos nascidos de 
modo espontâneo. Isso deveria motivar os adultos 
a se conectarem com esses sonhos, desfrutando 
do que nossascrianças fazem, sendo parte de seu 
mundo, alimentando-os e vivendo com outros adultos 
permanentemente os passos a seguir, interagindo e 
conectando uns aos outros para que aquilo que faz 
parte do trabalho cotidiano torne-se, por sua vez, o 
motor que alimenta os sonhos das crianças. 

Estamos muito interessados  em incidir no fato de que 
quando falamos de qualidade na educação infantil nos 
referimos precisamente ao que acabamos de apontar 
e que é difícil quantificar. Falar de qualidade pode se 
referir ao essencial da escola. Isso provavelmente não 
se refere apenas à qualidade, mas às qualidades, 
às qualidades das professoras e dos professores das 
diretoras e dos diretores, das mães e dos pais, em 
resumo, da comunidade educacional.

Na verdade,quando falamos em qualidade, há um 
significado particular quando nos referimos à educação 

infantil, pois direcionamos a atenção para elucidar o 
que deve abranger estaetapa educacional. Focar na 
qualidade tem a ver com ser sensível às características 
e potencial de nossas crianças; trata-se de olhar para 
as crianças e focar nelas. Trata-se de ver não apenas o 
“que”, mas o “como”.

Então, buscar qualidade é procurar ser vigilante e 
proteger os direitos básicos de nossas crianças, no 
contexto em que estamos e no papel que temos. E 
como qualquer processo educacional de qualidade 

A Qualidade na educação infantil
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deve ser avaliado para fortalecê-lo, a avaliação será 
um pilar importante a ser considerado.

Esta edição foi intitulada A Qualidade, esperamos 
que você possa ler atenta e entusiasticamente os 
artigos que os diferentes países prepararam para 
vocês, especialmente os professores e as professoras 
dedicados a educar e amar nossas meninas e 
meninos.Desejamos que tenham uma boa leitura e 
compartilhem as informações com seus colegas.

Referências 
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Niñez y Juventud Manizales, Colombia.

Nota del Editor 
A palavra QUALIDADE, com a qual intencionalmente 
denominamos esta edição da revista, em nossa 
língua (espanhola) e em alguns países, implica certa 
DIVERSIDADE de usos. 
 
Por exemplo, há países que usam apropriadamente a 
diferenciação entre cualidad e calidad de acordo com a 
definição do dicionário, ao contrário, em outros países 
eles são usados de maneira intercambiável e em 
outros, apenas um deles é usado.

Essa diversidade de usos tem sido respeitada no 
conteúdo dos artigos desta edição, embora se saiba 
que são duas palavras que indicam DIFERENTES 
CONCEITOS do assunto.

    Rosina Vanessa Sánchez Jiménez 
Coordenadora do Conselho Editorial do Peru 
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 JAVIER ALLIAUME MOLFINO 

Introdução ou o contexto 
Vários estudos baseados em análises estatísticas 
nacionais (OEI, CEPAL, SITEAL, entre outras fontes) 
mostram o aumento sustentado do atendimento das 
crianças pequenas a centros educacionais/creche nos 
países da região latino-americana. 

Há um aumento no número de matrículas em toda 
a faixa etária de 0 a 6-8 anos, além de aumentar os 
percentuais em relação à população dessas faixas 
etárias. 

Cada vez mais, temos mais meninos e meninas 
quefrequentam escolas e centros infantis/creches, 
desde a mais tenra idade. Podemos encontrar várias 
causas para esta situação, brevemente:

• O aumento do emprego e trabalho dos adultos, 
sem dúvida uma das principais causas, bem como 
a ainda reduzida resposta do estado (embora com 
nuances entre países, dentro da região) em termos 

de ‘políticas de conciliação’ (entre o mundo do 
trabalho e o das famílias) como licença materna 
e paterna mais extensa, redução do horário de 
trabalho, etc.

• O aumento da oferta educacional impulsionada 
pelos estados e pelo mercado. Somando a baixa 
idade no início da escolaridade obrigatória, primeiro 
aos 5 anos, em alguns países aos 4 e mesmo a 
partir dos 3 anos (em 4 países é obrigatória a partir 
de 3 anos, em 8 desde os 4 anos, em 6 a partir 
de 5 anos e somente em 1 não há obrigação até 6 
anos). 2

O inegável valor das experiências educativas 
positivas e seu impacto desde os primeiros anos de 
vida é mais uma razão para colocar a “educação nos 
primeiros anos” na agenda da educação regional 
(e, em geral, na agenda política): as crianças estão 
sendo institucionalizadas cada vez menores e cada 
vez em maior número.

8<< >>
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Vamos continuar verificando isso com a seguinte 
questão:que precauções devem ser tomadas de modo 
que as ‘funções e ambiente familiar’ (coletivismo, 
ambiente multi-etário, solidariedade, segurança, 
transmissão de hábitos e padrões de convivência) 
encontrem seu correlato em instituições educacionais 
para a infância?

Alguns (primeiros) nós 
É uma característica comum nos sistemas 
educacionais que eles primeiro se expandam e 
logocomecem os processos de melhoria da qualidade. 
Isso se acentua na primeira infância, já que é uma 
categoria relativamente recente e, em particular, 
a educação infantil como (quase) novidade (pelo 
menos quando se pensa nas crianças pequenas no 
atendimento que atecede a pré-escola).

Devemos instalar o debate em torno da educação 
infantil trazendo as questõessobre como  esses ditos 
sistemas se desenvolvem, destacando o que  os 
centros educacionais /creche oferecem às crianças 
pequenas, às mais novas no mundo, e como o 
oferecem.

Portanto, insistiremos mais uma vez, em pensar 
na qualidade, mas também no acolhimento. A 

questão da qualidade deve ser abordada a partir de 
diferentes abordagens, sem dúvida que não é nossa 
intenção abordá-la a partir da visão mecanicista 
oumercantilista, do mundo dos negócios, em tempos 
em que as agências de crédito internacionais, como o 
BID,continuam “envolvidas na educação.”3

Referimos-nos à qualidade a partir de uma visão plural, 
controversa e complexa; em suma, a partir de uma 
perspectiva pedagógica e filosófica. Aqualidade deve 
ser pensada em várias dimensões e categorias. Esse é 
o primeiro nó:deixar a visão simplista da concorrência 
mercantil e pensar a qualidade a partir de uma visão mais 
universal, de totalidade.

O segundo nó tem a ver com a referência à qualidade 
como uma categoria abstrata (destituída de sua historia 
e espaço). É necessário pensar na qualidade dos serviços 
para a primeira infância do aqui e agora, o que não 
significa que se não possa referir a experiências, modelos, 
diretrizes e até mesmo discursos estrangeiros.Apenas 
se han colocado dos nudos, seguramente pudiéramos 
describir varios más. Pero avancemos. 

Apenas colocamos dois nós; certamente poderíamos 
descrever vários outros, mas vamos seguir em frente.

Ampliando a visão sobre qualidade na Educação Infantil1
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Sobre a qualidade 
O ponto inicial tem a ver com o primeiro dos nós 
indicados. Embora a tarefa de definir qualidade 
seja certamente uma simples utopia, é necessário 
estabelecer alguns critérios para proporcionar 
legibilidade (estabelecer um discurso com critérios de 
racionalidade).

É que o termo qualidade é polissêmico e tem sido 
adotado/ re-significadopor vários discursos. Sim, 
qualidade significa o que é bom, o que é valioso, o 
que é útil, o que é vendável, o que é acessível, o que 
é competitivo, o que é eficiente, o que é lucrativo, o 
que é bem organizado. Por isso, é necessário tomar 
distancia da percepção comum e da visão burocrática.

Embora seja necessário considerar elementos dessas 
duas perspectivas, é necessário pensar a qualidade a 
partir de uma perspectiva profissional-pedagógica.

Incorporar, sim, a disponibilidade de materiais, 
resultados a curto prazo, ordem, a amplitude de 
horários ... elementos que são geralmente associados 
à percepção comum. Assim como os resultados 
medidos através de testes, os aspectos formais ou 
materiais, típicos da visão burocrática.

Mas, também, outros elementos de interesse, por 
exemplo, as concepções de infância,a imagem 
de criança, a concepção de educação, aspectos 
metodológicos (derivados das concepções anteriores), 
a perspectiva de gênero e gerações, a relação e o lugar 
das referências familiares, o nível de satisfação (de 
adultos, mas também e especialmente das crianças), a 
formação inicial e continuada dos educadores e outros 
membros das equipes, o clima e a cultura institucional.

A este respeito, uma das referências na questão da 
qualidade, Miguel Á. Zabalza propõe (e que citamos 
textualmente por sua contundência):

• “uma identificação com valores formativos-chave: 
que está comprometida com os valores educacionais 
que fazem parte do homem no final do século, coma 
contribuição da educação  para o desenvolvimento 
integral das pessoas e da sociedade .

• um processo educacional reconhecível como 
valioso de acordo com os parâmetros aplicáveis ao 
estágio da educação infantil. Atualmente, já existem 
ideias muito avançadas e compartilhadas sobre as 
características básicas de um bom projeto educativo 
para crianças pequenas. E embora possa haver 
diferenças entre diferentes propostas (para o modelo 

Ampliando a visão sobre qualidade na Educação Infantil1
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teórico de desenvolvimento que serve de 
ponto de partida, para a orientação ideológica 
do projeto, para os sistemas regulatórios e 
financeiros disponíveis etc.), acho que há um 
consenso básico sobre certas características 
do que significa e contém um programa de 
educação infantil de qualidade. Na seção 
seguinte, alguns desses conteúdos gerais são 
identificados.

• resultados de alto nível: parece absurdo 
pensar que um processo, qualquer que seja 
sua natureza, possa ser avaliado como de 
qualidade se os resultados obtidos forem 
escassos ou ruins.  Tampouco na educação 
a qualidade está ligada à eficácia. Mesmo 
aceitando que o próprio conceito de eficácia 
é tão ambíguo quanto o de qualidade e 
que requer considerações sutis quandoserá 
projetado em questões educacionais, isso 
não impede que também em questões 
educacionais sejam aplicados critérios de 
controle de eficácia (não apenas econômicos, 
mas também educacional no sentido pleno 
e também em termos de rentabilidade do 
esforço e tempo gasto, a qualidade dos 
produtos, a qualidade dos resultados, etc.).

Ampliando a visão sobre qualidade na Educação Infantil1
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• Mas também, como condição para que tudo isso 
possa se realizar, é necessário considerar outrasérie 
de aspectos que se referem às condições que 
enquadram (como elementos facilitadores ou como 
fontes de dificuldade adicional) o projeto formativo 
ouassistencialao qualse fazreferência nesses 
três pontos iniciais: - infra-estrutura suficiente e 
adaptada às características da situação.”4

A despeito de tudo isso, o que cabe a mim,  
no centro onde trabalho? 
Deve-se levar em conta que a qualidade pode ser 
pensada a partir dos âmbitosdas políticas e, em 
termos concretos, da história da educação recente, 
em termos liberais, de mercado (como foi apontado 
em um artigo “Sobre a qualidade na educação: 
olhando para o fechamento.”5). Portanto, deve-se 
fazer um esforço para pensar e levar o discurso da 
qualidade à prática concreta e real, ao grupo, à sala, 
aos centros, à tarefa cotidiana com as crianças.

Por outro lado, e voltando à polissemia, a qualidade 
é valorizada rapidamente a partir do simbólico, 
como sinal de identidade, como mito; parece mais 
importante persuadir, convencer da qualidade do que 
buscá-la. Em tempos de fetichismo exacerbado, de 
debilidade cultural, essa tentação se torna ainda mais 

presente. É necessário recuperar e lutar pela dimensão 
concreta, real e verificável - o que não é nada fácil, 
como foi dito acima, por sercomplexo e controverso - a 
buscade uma abordagem intersubjetiva e sociocultural.

Um terceiro aviso é que a qualidade não sepossui, não se 
têm, mas é buscada e se vai alcançado. É um processo 
de busca, de mudança permanente, é uma interpelação 
que sedeve perseguir coletivamente, tanto no nível 
central, dos formuladores de políticas, conselheiros, 
supervisores, mas, acima de tudo, das equipes dos 
centros educativos, como nos sugeriram Dahlberg, Moss 
e Pence6 com seu trabalho revolucionário.

Primeiras aproximações ... 
Muito comumente se tenta relacionar as entradas 
do processo com as saídas do mesmo, como forma 
de catálogos/protocolos de condições para obter 
autorização/ habilitação oficial. Em geral, catálogos/
protocolos padronizados, que não estão relacionados 
à realidade concreta, com as condições histórico-
espaciais em que cada centro educacional se constitui.

Embora esteenfoque não tenha encontrado evidências 
empíricas, como a relação entre melhores condições 
iniciais - melhores resultados; não se proclame como 
verdadeira, deve ser considerada a partir dos âmbitos 
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de definição e controle das políticas educacionais 
devido à sua natureza regulatória, performativa. 

Por exemplo: formação e integração das equipes 
de trabalho, infraestrutura fisica, equipamentos dos 
espaços, recursos materiais, proporção adultos-
crianças, definição de um projeto ...

Uma segunda aproximação é a do desenvolvimento 
institucional. Sem dúvidanecessário: elaboração de 
currículos, exigência de projetos institucionais e de 
centros, programas de formação do pessoal etc., mas, 
novamente, essa abordagem é incompleta, pois, os 
processos de melhoria de qualidade não são lineares, 
não são soma dos esforços (que são necessários, mas 
não suficientes).

Um terceiroenfoquese relaciona a envolver várias 
instituições e a comunidade. Nesse sentido, deve ser 
explicitado o que cada agente entende por qualidade. 
A perspectiva ecológica aporta alguns elementos que 
reforçam a ideia de que avanços significativos podem 
ser feitos com o envolvimento de diversos agentes, 
tanto comunitários quanto institucionais.

Mas essa participação deve contar com alguns 
aspectos que possibilitem de certo modo uma certa 

sinergia: presença efetiva no planejamento; formação 
e informação; financiamento adequado; envolvimento 
da comunidade local e, do entorno; possibilidades e 
oportunidades de formação e intercâmbio entre os 
diferentes atores.

Alguns fatores a considerar 7  
Foi dito anteriormente que se trata de instalar uma 
visão complexa, razão pela qual são levantados alguns 
fatores que não podem ser esquecidos: 1- as famílias; 
2- o ambiente institucional; 3- a estrutura curricular 
ou projeto / proposta; 4- os educadores e pessoal de 
apoio.

As famílias: indo além da percepção que elas podem 
ter no nível simbólico, e o quanto elas podem ajudar 
a resolver a tensão entre suas necessidades e as 
de seus filhos, as famílias têm o direito e o dever 
de exigir o melhor para seus filhos no marco da 
Convenção sobre os Direitos da Criança e também da 
Educação para Todos ao longo de todaa vida, a partir 
de uma nova perspectiva de infância.

Assim, os centros devem estar dispostos a abrir as 
portas, ou melhor dizendo, a serem portas abertas. 
Educadores e projetos devem reconhecer e praticar 
a partir da perspectiva da coeducação da criança e 

 https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana


tema

15<< >>

in-fân-cia latinoamericana
 nº18 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2017

                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

Ampliando a visão sobre qualidade na Educação Infantil1

educação compartilhada.Eles devem participar 
e prestar contas às famílias em todos os 
níveis, desde o planejamento, execução e 
desenvolvimento, até a avaliação, inclusive 
da gestão (pelo menos quando se trata de 
centros financiados total ou parcialmente pelo 
tesouro público).

Em particular, a visão das famílias sobre 
qualidade deve ser levada em conta. Isso 
não significa que suas demandas devam ser 
plenamente atendidas, mas essa qualidade tem 
a ver com o desenvolvimento de uma estratégia 
mais ou menos compartilhada em relação ao 
cuidado e educação das crianças pequenas.

O ambiente institucional: esta dimensão 
inclui tanto o material, aspectos de 
infraestrutura do prédio, bem como a gestão e 
organização dos tempos, e a utilização dos recursos.

Deve-se pensar sobre o clima institucional, mas 
também sobre oacolhimento. Gerar ambientes 
ricos em possibilidades, enão agressivos e não 
invasivos,buscando um clima de harmonia que 
possibilite a exploração, o brincar, o desenvolvimento 
da criatividade e da curiosidade. Um ambiente seguro, 

que tem continuidades e algumas poucas rupturas. 
Tudo deve ser organizado de modo a gerar a menor 
quantidade de incerteza, que em crianças pequenas é 
traduzida em angústia e perplexidade.

Combinar espaços abertos e fechados, que permitem 
o trânsito, a opção e, claro, a exploração de diversos 
fenômenos juntamente com a interação com objetos 
animados e inanimados objetivandoa maior liberdade 
de movimento possível.
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A estrutura curricular ou projeto / proposta: 
é essencial ter um guia oficial, o de caráter de 
igualdade, que parte da igualdade das pessoas, como 
sujeitos de possibilidades, necessidades e direitos. 
Crianças potentes, com capacidades expressivas 
muito ricas e diversas.

No entanto, este guia deve ser traduzido e 
enriquecido em cada centro, em cada comunidade, 
contextualizando-o, considerando as características 
da comunidade e doterritório em que o centro 
está inserido para concretizar esse currículo.Debe 
promover la ampliación de las experiencias, abrir 
nuevas posibilidades de expresión, de exploración, de 
interacción e intercambio.

Deve promover a expansão de experiências, abrir 
novas possibilidades de expressão, exploração, 
interação e intercâmbio.

Deve respeitar o princípio da globalidade, as crianças 
aprendem globalmente e, portanto, a proposta 
pedagógica deve dar conta disso.

Deve, além de levar em conta o princípio da 
coeducação, incorporar a continuidadetanto da lógica 
interna dos projetos, unidades, oficinas; bem como 

em relação à vida familiar (isso é especialmente 
importante nos primeiros meses de vida).Se debe 
buscar la interacción positiva, coordinada entre los 
distintos actores.

Educadores e o pessoal de apoio: O trabalho 
coletivo é um valor inegável no campo educacional. 
Portanto, o trabalho deve ser permanentemente 
compartilhado, a partir dos pares ou duplas 
pedagógicas em cada grupo, bem como a 
incorporação no cotidiano de outras figuras, como 
os atelhieristas especializados em áreas expressivas, 
psicólogos, psicomotricistas, nutricionistas.

Deve-se procurar interação positiva, coordenada 
entre os diferentes atores, além de ter horários de 
trabalho para refletir, discutir, construir, analisar as 
práticas e desenvolver estratégias que respondam às 
observações, às múltiplas demandas das crianças, à 
sua curiosidade... 
 
Outro aspecto dentro dessa dimensão é a formação. 
Como ponto de partida, a formação inicial dos 
educadores e de toda a equipe, mas também como 
prática e atitude permanente. Os trabalhadores devem 
fazer parte de processos contínuos de formação, 
pesquisa a partir das turmas e para as turmas.
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Notas: 
1. É preciso salientar que em toda a secção é feita 
referência dos 0 aos 6 anos de idade, subscrevendo 
assim os critérios estabelecidos pela Convenção sobre 
os Direitos da Criança e as recomendações do Comité 
Internacional dos direitos da criança. 
2. São tomados como referência  os países da 
América Latina. 
3. O jogo de palavras se refere ao texto “El Banco 
Mundial metido a educador” de Miguel Soler Roca, 
1997, e o interesse atual demonstrado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, que publicou 
recentemente“¿Cómo se midelacalidad de losservicios 
de cuidado infantil?”, 2016, e“Los primeros años: El 
bienestar infantil y el papel de las políticas públicas”, 
2015. 
4. “Criterios de calidad en la Educación Infantil”. 
IV Congresso Mundial de Educação Infantil, AMEI 
Dezembro de 1998, Madrid, Miguel A. Zabalza. 
5. “De la calidad en educación: buscando en la 
cerrazón”, de Juan Bernassa, In Revista de la 
Educación del Pueblo, nº117. 
6. “Más allá de la calidad en educación infantil. 
Perspectivas posmodernas” Biblioteca de Infantil 
Nº10, Dahlberg, Gunilla; Moss, Peter y Pence, Alan 
(2005), Graó, Barcelona 
7. Ídem.

Para concluir 
Como foi anunciadono início, a proposta deste artigo é 
instalar a discussão da qualidade na educação infantil 
desde uma perspectiva profissional-pedagógica, que 
rompa com os enfoques técnicistas, mercantilista, mas 
também com os burocráticos-administrativos.

Esperamos pelos ecos e, humildemente, propomos a 
tarefa de pensar a partir das práticas concretas nas 
dimensões esboçadas. Continuaremos, porque temos 
a certeza de que todos nós, comprometidos com a 
promeira infânciae a educação infantil buscamos, em 
nosso trabalho, a realização profissional que não pode 
ignorar a análise de qualidade de sua materialização.

    

 
    JAVIER ALLIAUME MOLFINO 
Professor, Formador de Educadores na Primeira 
Infância no CenForEs-INAU e na II.NN.-CFE-ANEP, 
Coordenador Pedagógico do Centro de Educação 
Infantil, mestrando em Direitos da Infância e Políticas 
Públicas-UdelaR. Uruguay jalliaum@adinet.com.uy
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CONSELHO EDITORIAL DO PERU

Educadora da educação básica formada pela Pontifícia 
Universidade Católica do Peru (PUCP) e doutora em 

educação pela UNED da Espanha, ocupou diferentes 
cargos de direção no Instituto Pedagógico de Educação 

Básica, no Ministério da Educação do Peru, em projetos 
e como consultora internacional. Atualmente, preside a 
Rede Nacional para a Promoção da Infância, é membro 

do Grupo de Estímulo ao Investimento pela Infância 
da Rede da Menina Rural e professora titular do 

Departamento de Educação da PUCP.  
 

“Para crianças com idade entre 3 e 5 anos, 
deveríamos, antes de tudo, banir as “tarefas”  

na escola e promover, dentro de uma abordagem 
holística, as vivências e o brincar, a observação e 

a experimentação que favoreçam  
o desenvolvimento integral”.

 
O que significa para você a qualidade  
da educação infantil? 
Seguindo o dicionário, defino como qualidade o conjunto 
de propriedades ou características que tem um objeto, 

18<< >>

serviço, processo, situação, pessoa e que permite 
avaliá-lo positiva ou negativamente. Quando falamos 
de qualidade para a primeira infância, referimo-nos 
às características dos serviços prestados às crianças, 
que efetivamente evidenciam que atendem suas 
necessidades e promovem seu potencial, dependendo 
de sua idade e de suas características individuais, 
sociais e culturais, tendo em conta que é um direito 
inalienável de todas as crianças, sem exceção.

A qualidade para o cuidado da primeira infância pode ser 
compreendida do ponto de vista macro ou micro. A partir 
do nível macro, nos referimos a políticas relacionadas 
com a primeira infância. Elas têm qualidade se abordam 
o problema nacional desta faixa etária, de acordo 
com certos princípios consensuados, com a visão de 
criança e com os avanços da ciência pedagógica atual 
e se consideram dimensões como acesso, equidade, 
permanência, acolhimento e inclusão. Derivam das 
políticas e são condições para o estabelecimento de 
planos de desenvolvimento, planos de investimento, 
normas específicas e um currículo consensuado no nivel 
nacional e diversificado no nível regional.
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“Qualidade na educação 
seriam as políticas 
relacionadas com a 
primeira infância.  
O nivel macro”
Do ponto de vista do micro, são aquelas qualidades 
dos serviços concretos nas instituições educativas 
(IE) ou programas que estão dirigidos a satisfazer as 
necessidades das crianças e propiciar, mediante as 
condições de gestão dos serviços e especialmente de 
desempenho dos docentes e dos outros profissionais, 
o desenvolvimento infantil integral (físico, intelectual, 
emocional, social e espiritual) por meio de um 
ambiente acolhedor e de um trabalho articulado 
com as famílias. Uma avaliação da qualidade no 
nivel micro requer especificar as características 
das IE ou programas que levam as crianças a 
esse desenvolvimento integral e que tenham sido 
consensuadas dentro de uma comunidade educativa. 

“Qualidade refere-se 
aos serviços concretos 

instituições ou pessoas. 
O nível micro” 

Se tivéssemos que atender como professoras a 
alguns aspectos básicos da educação infantil no 
país, o que deveríamos priorizar para crianças 
entre 0 e 3 anos e entre 3 e 5 anos? 
 
De acordo com a idade de desenvolvimento, 
deveríamos priorizar:

1. Em crianças de 0 a 3 anos, o desenvolvimento 
do vínculo afetivo entre a criança e a mãe e as 
pessoas que a cuidam e educam, para criar 
um sentimento de segurança, de identidade 
e de auto-estima que são a base de todas as 
outras dimensões. Os aspectos nutricionais, de 
saúde e segurança também são essenciais para 
o bom crescimento e desenvolvimento físico e 
intelectual e, por isso, devemos enfrentar, a partir 
da educação inicial e por meio de programas de 
nutrição infantil, os problemas de desnutrição 

Maria Elena Valdiviezo Gaínza
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(400.000 crianças em todo o país) e anemia (1 
milhão de crianças) que afetam aos menores de 
5 anos e têm repercussões muito negativas no 
desenvolvimento, na aprendizagem e, mais tarde, 
na vida adulta. 

 
Outro aspecto fundamental neste ciclo é o estímulo 
precoce que garante o desenvolvimento de todas as 
potencialidades cognitivas infantis, especialmente a 
linguagem (receptiva e expressiva), o conhecimento de 
seu ambiente e do mundo por meio da brincadeira e 
das experiências vivenciais diárias apropriadas a esta 
idade.

Maria Elena Valdiviezo Gaínza

2. Em crianças com idade entre 3 e 5 anos, o 
desafio maior é, antes de tudo, banir as “tarefas” 
nas salas de aula e promover, numa perspectiva 
holística, as atividades experienciais e a brincadeira, 
a observação e a experimentação que favorecem 
um desenvolvimento integral. Nesta idade, 
todos os aspectos, dimensões e potencialidades 
são importantes. Assim, temos o aspecto 
psicomotor (promover o conhecimento e domínio 
do corpo), a linguagem oral, as experiências 
plásticas (as outras linguagens das crianças), as 
experiências científicas que ajudam a desenvolver 
as diversas competências, o pensamento e o 

desenvolvimento de funções executivas 
que promovem um melhor trânsito 
para o ensino fundamental, bem como 
a criatividade em todos os aspectos 
de sua vida, incentivando seu espírito 
inovador e empreendedor. A narração 
pelas próprias crianças e a leitura 
de histórias são fundamentais para 
desdobrar a imaginação, o raciocínio 
e o desenvolvimento de atitudes e 
valores através dos quais as crianças 
aprendem a ser compassivas, tolerantes, 
solidárias, honestas e justas. Todas estas 
são características que precisam ser 
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formadas desde a primeira infância para promover, 
mais tarde, cidadãos responsáveis integrados 
na vida social, econômica e política do país, que 
contribuam para o desenvolvimento sustentável e a 
erradicação da pobreza.

 
3. Sobre a experiência das meninas e dos 
meninos na educação inicial, que tipo de 
atividades você acha que devemos priorizar? 
Embora a questão esteja respondida de alguma 
forma acima, posso acrescentar que sou 
favorável a 100% da interação da criança com 
outras pessoas e crianças, pois, devido a essa 
interação, a criança aprende por imitação e 
progressivamente, a linguagem (a escutar e 
expressar suas ideias e sentimentos aumenta 
seu vocabulário) e isso advêm do contato com 
os adultos, que enriquecem sua linguagem 
oral. Também importantes são as canções e as 
histórias, que a fazem cientes dos valores. Ela 
também aprende a partir dos objetos que manipula 
(variedade, qualidade, quantidade, relevância 
cultural), sejam estes objetos comuns (tais 
como cestas, tecidos, embalagens, pompons), 
ou materiais comerciais bem selecionados. 
Estes materiais e brinquedos são especialmente 

Maria Elena Valdiviezo Gaínza

concebidos para desenvolver certas habilidades, 
com as quais contam os filhos de família com 
melhores recursos, enquanto outros não as têm, 
gerando assim uma lacuna desde a primeira 
infância.

4. Quais você considera que sejam os 
principais avanços educacionais na primeira 
infância? Há esforços para melhorar a 
qualidade educacional? 
Os avanços educacionais que valorizo são as 
propostas da abordagem construtivista, presentes 
nas propostas do currículo criativo, do High 
Scope e de Reggio Emilia. De acordo com estes, 
a criança é o principal ator e protagonista de 
sua aprendizagem. Ela aprende ativamente, 
interativamente, participando, perguntando, 
observando, manipulando, transformando, (Piaget) 
respondendo aos desafios, trabalhando em equipe, 
investigando, experimentando, descobrindo e 
refletindo sobre o que ele faz (Bruner). Considero 
também importante a valorização do brincar e acho 
importante também que se tenha muito claro o 
papel mediador do adulto (Vigotsky). Este não é um 
simples observador, mas planeja as situações e os 
desafios que apresenta para a criança, porque há 
muitas coisas que a criança não descobre por si 
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Maria Elena Valdiviezo Gaínza

(por exemplo, os hábitos de higiene e de saúde) 
e alguém tem que lhe apresentar. Considero 
importante também observar que, nesta fase da 
vida, começa o desenvolvimento do pensamento 
formal, das funções executivas, da capacidade 
de concentração para uma aprendizagem mais 
reflexiva e abrangente, bem como o controle da 
vontade, para a autorregulação do comportamento 
e o desenvolvimento da autonomia.

Penso que é necessário envidar mais esforços para 
iniciar os novos professores nestas discussões. 
Eles também devem programar unidades e projetos 
que conduzam a criança às funções superiores da 
mente e do autocontrole e também aprendam a 
serem responsáveis por si mesmos e pelos outros, 
pelos menores, pelos mais fracos e pelos que 
necessitam de sua ajuda. Que aprendam a cuidar 
de si mesmos, a cuidar dos outros e a cuidar 
do ambiente em que vivem, da natureza e dos 
animais do entorno.   

5. Quais seriam os principais desafios que 
temos de enfrentar como país? 
Os desafios que enfrentamos como país são: 
1. A tomada de consciência das autoridades e 
da sociedade em geral, da importância desta 

primeira idade, que é a base do desenvolvimento 
humano e de suas capacidades, bem como o 
desenvolvimento sustentável e equitativo dos 
povos. 
2. Com base nisso, a formulação de políticas 
e planos estratégicos para a primeira infância, 
especialmente o primeiro ciclo: crianças menores 
de 3 anos, que são excluídas dos serviços, com 
uma porcentagem mínima de  cuidados (5,6% no 
MINEDU – Ministério da Educação - e outros no 
MIDIS – Ministério do Desenvolvimento e Inclusão 
Social),  enquanto o segundo ciclo se aproxima da 
universalização com um atendimento de 85%. 
3. A elaboração de um currículo nacional relevante 
para a nossa sociedade e de um programa 
curricular para o nível inicial que seja claro, 
compreensível, consensual, com uma abordagem 
holística, intercultural e inclusiva e, acima de 
tudo, formulada de acordo com a idade das 
crianças atendidas, com suas necessidades e suas 
potencialidades. 
4. A necessidade urgente de cuidar dos filhos 
das mães trabalhadoras urbanas (empregadas e 
operárias), que não têm lugar para deixar seus 
filhos enquanto trabalham. São necessários 
serviços municipais gratuitos, próximos das casas 
das crianças.
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Maria Elena Valdiviezo Gaínza

5. A melhoria da qualidade dos serviços em ambos 
os ciclos, através de monitoramento permanente, 
formação efetiva e avaliações de qualidade que 
levem a projetos de melhoria.

6. O estabelecimento de metas definidas e 
sequenciadas para a formação e capacitação de 
professores, auxiliares e promotores especializados 
na educação infantil, que garantam o direito à 
educação de qualidade em ambos os ciclos: de 0 
a 2 e de 3 a 6 anos.

CONSELHO EDITORIAL DO PERU 
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A propósito da cultura, arte e literatura

ANA TACURI VELASCO

Desde as diversas arestas do mundo da educação, a 
cultura se vê expressa e matizada em representações 
através da estética. Se revisarmos alguns grupos 
sociais que vivem diferentes expressões culturais tais 
como a família, a escola, a empresa, a vizinhança 
são esses coletivos que se inserem nas festividades 
que marcam o calendário – dos dias dedicados ao 
país, celebrações religiosas, aniversário - e vivem a 
expressão cultural através da interpretação de canções, 
jogos, dramatizações ou poesia. Dessa maneira 
experimentam a presença da fantasia e realidade, 
as quais se fundem gerando diversão, renovação de 
espírito, educação, conectando grupos, misturando 
sentimentos e, realmente, expressando sentimentos.

Nesta aldeia global em que o mundo se converteu, 
atrevo-me a dizer que hoje em dia é proibitivo não 
fazer parte de nenhuma experiência cultural, as 
crianças pequenas independentemente de suas 

24<< >>

condições sociais, religiosas, econômicas e antes 
de seu nascimento são introduzidas por seus pais a 
experimentar poesia, história, música.

A educação infantil é, ou deveria ser, o momento mais 
afortunado do desenvolvimento porque é uma etapa 
onde a fantasia e realidade estão unidas; o refrão 
musical, o pular corda, a história antes de ir dormir, 
o jogo verbal, estão impregnados de magia fazendo 
as crianças viverem e desfrutarem da arte, ou ainda 
cultivarem a arte. Assim, adultos, pais e professores, 
são responsáveis por sustentar viva a cultura, poesia, 
música, dança, teatro, arte.

A escola infantil no Equador foi nutrida pela presença 
de vários autores, entre eles Francisco Delgado 
Santos, um escritor ilustre que dedica com grande 
esforço sua valiosa produção de poesia infantil. Os 
programas promovidos por agências governamentais, 
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editores, rádio e até mesmo umacátedra universitária 
foram e são espaços através dos quais seu trabalho 
é promovido, porém, em suas próprias palavras, ele 
considera a tradição oral como a estratégia mais 
interessante para aproveitar a poesia e as demais 
artes.De acuerdo con el escritor, las aulas infantiles 
son testigos  y actores de como la tradición oral 
respecto de la poesía,  es la fuente que refresca la 
historia de un pueblo, es un sistema de transmisión de 
saberes heredado y practicado, es un auténtico museo 
viviente, es el hilo que atraviesa el tiempo. Cuando 
el adulto recuerda el aula escolar y la poesía hecha 
canción por la maestra, viene a la memoria aquello 
que aparece recopilado en la obra de Delgado Santos 
en su colección “Matapiojito”[CITATION Del96 \t  \l 
12298 ]:

Sempre estive convicto de que a primeira grande 
literatura que devemos dar às crianças é aquela que 
vai de boca em boca; as que cantam e contam as 
avós, mães, babás, professoras de berçário; aquela 
que subsiste na memória e no coração do povo; 
aquele que vem da tradição oral”. (Delgado Santos, 
Blog Francisco Delgado Santos, 2012)

Segundo o escritor, escolas das crianças são 
testemunhas e atores como tradição oral 
especialmente a poesia, é a fonte que refresca a 

história de um povo, é um sistema de transmissão de 
conhecimentos herdado e praticado, é um museu vivo, 
é o fio que atravessa o tempo. Quando o adulto se 
lembra de uma canção da sua sala de aula e poesia 
tornada canção pelo professor, vem à memóriaaquilo 
que aparece recompilado na obra de Delgado Santos 
em sua coleção “Matapiojito” (Delgado Santos&Mena, 
1996):

 
 

A propósito da cultura, arte e literatura

Sapito Sapón 
Sapito Sapão, 

coloque suas calças 
-Eu não consigo não 
Porque eu sou um 

bobalhão 

(http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/novio_caricatura.html, s.f.)
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A propósito da cultura, arte e literatura

Uma rosa caiu do céu

Uma rosa caiu do céu 
Minha mamãe pegou, 
Ela colocou na minha cabeça 
quão bonita ficou
(http://www.bbmundo.com/, s.f.)

 
 
É domingo 
Amanhã é domingo 
Se casa o vizinho  
Atrás da porta 
De santo Domingo

 
 
Essa criança linda 
Essa criança linda 
que nasceu à noite 
querem que o leve 
a passear de bote

O senhor  Pato  Vem da  feira,traz
debaixo   das asas,   uma cesta 
cinza.

O senhor 
Pato chega 
na lagoa, 
a água 

fresquinha 
o convida a 

nadar.

(https://es.pinterest.com, s.f.)

(https://es.pinterest.com, s.f.)

O Senhor Pato

  (http://www.imagenzone.net/, s.f.)
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A propósito da cultura, arte e literatura

Essa criança linda 
Essa criança linda 
que nasceu à noite 
querem que o leve 
a passear de bote

Essa criança fofa 
Essa criança fofa 
Que nasceu de dia 
Eles querem que eu o leve  
Na doceria.

As salas de aula da universidade, onde futuros 
educadores infantis são formados, é outro cenário com 
potencial para criar e recriar a poesia. A experiência 
de Denise Barrionuevo professora da Universidade das 
Forças Armadas ESPE, através de oficinas, consegue 
produzir uma série de versos que fascinam a escutar 
edeclamar versos que encantam as crianças. Esta é 
uma amostra:

Conjurosssssssss
 

Gotitas de limón 
Plumas de gallina 
Ojos de serpiente 
Que me salga un 
diente 

 

 

Gotitas de limón 
Plumas de gallina 
Ojos de serpiente 
Que me salga un 
diente 

 

 

Gotitas de limón 
Plumas de gallina 
Ojos de serpiente 
Que me salga un 
diente 

 

Geovanna Pachacama
Nataly Orbe

Cinthya Zapata

(https://es.dreamstime.com, s.f.)

(https://es.dreamstime.com, s.f.)

Gotinhas de limão
Penas de galinha
Olhos de serpente
Que me nasça    um dente 

Polém de uma flor
Rabo de rato
Semente de limão
Que não dói mais
este coração

Rabinho de cachorro
Penas de papagaio
Cabeça de elefante
Que apareçauma    menina muito elegante
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Pajarito, pajarito 
¿Por qué te ves tan chiquito? 

Si a la sombra de la luna 
Te ves como un leoncito 

 
 

Luna 
Hermosa como ninguna 
Jugosa como una tuna 

Y en forma de una cuna 

Estrellita, estrellita 
Dame, dame lucecita 

Para ir a mi casita 
Después de la escuelita 

 

A propósito da cultura, arte e literatura

Nataly Orbe

Geovanna Pachacama

Elizabeth Reyes

 Compro, compro ¿Qué puedo comprar? 
Una cebolla., que me haga llorar... 

Beso, beso ¿qué puedo besar? 
A un sapito que sepa trotar 

Canto, canto ¿qué puedo cantar? 
Una melodía fácil de imitar 

Llevaré,  llevaré ¿Qué llevaré? 
Un poema que les recitaré. 

 
Cinthya Zapata 

O tema da música como uma expressão cultural 
não é estranho para o ambiente escolar, eu diria 
que na educação infantil a poesia é música, neste 
espaço se aprende, se repete, se recriam as canções. 
Professoras e as crianças se tornam compositores. 
Como a poesia as canções iluminam o espírito das 
crianças, levam-nas a cenários fantásticos e ao 
nível da aprendizagem, fomenta valores, desenvolve 
a linguagem ou simplesmente aprecia-se o som 
musical. Juntos, a músicas e as canções infantis são 
a plataforma vital para o movimento, não há música 
sem movimento e a infância é movimento.

‘’ Poemas Malucos ‘’

Recitando Verbos 

Passarinho, passarinho 
Por que és tão pequenininho? 

Se na sombra da lua 
Vemos-te como um leãozinho

Lua 
 Bonita como ninguém 

Delicada como um beijo 
Com formato de queijo

Estrelinha, Estrelinha 
Dá-me, uma luzinha 

Para ir a minha casinha 
Depois da escolinha

Compro, compro O que posso comprar?
 Uma cebola, que me faça chorar...   Beijo, beijo O que posso beijar? 

Um sapinho que saiba pular   Canto, canto. O que posso cantar?
Uma melodia fácil de imitar 

Levarei, levarei O que levarei?
Um poema que recitarei
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cultura e expressão
A propósito da cultura, arte e literatura

Eu sou um coelho que eu vivo pulando.
Eu pulo e brinco numa diversão sem fim.

Dou saltos longos e outros mais curtos.
Dou mil piruetas e até um trampolim 

Saltos para frente um, dois, três 
E para trás um, dois, três 

Para a direita um, dois, três 
Para a esquerda um, dois, três

  
O aspecto lúdico da linguagem é muito importante, 
especialmente na educação, porque “o jogo é o 
que nos introduz na cultura” (Janer Manila, 1992). 
Portanto, a família, e sobretudo a escola, deve assumir 
a responsabilidade de viver a cultura através da 
música e da poesia e, claro, sem negligenciar outras 
produções literárias, como os contos, estar ciente do 
grande valor da tradição oral e fazer destes recursos 
um mundo mágico onde não há nenhuma obrigação 
de ler, mas apenas desfrutar do imaginário, conseguir 
que as crianças se tornem atores e autores de 
pequenas produções literárias.  

 
    ANA TACURI VELASCO 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
Equador
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Essas experiências nos dão duas perspectivas diferentes. A primeira discuteuma experiência realizada no Paraná, 
Brasil e trata da avaliação a partir de uma perspectiva qualitativa, baseada na participação, no diálogo, na reflexão, 
enfim nas práticas democráticas, onde as equipes devem tomar decisões e se comprometer com as práticas.A 
segunda experiência discute como a brincadeira pode ajudar as famílias na prevenção da violência nos lares e foi 
realizada em uma região de mineração peruana. Os espaços e tempos de brincadeiras compartilhadas, especialmente 
com as mães, e o apoio da comunidade fornecem ideias a serem consideradas.

ELENA VELAOCHAGA

Brinquemos em Família >>
>>

ANGELA SCALABRIN COUTINHO 

  Avaliação de Contexto
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ANGELA SCALABRIN COUTINHO 

   

O tema da avaliação na área da educação 
infantil é complexo e controverso. Isso 
se deve às perspectivas avaliativas que 
coexistem e competem por um lugar 
tanto nas políticas de avaliação de 
sistemas, bem como na avaliação no nível 
institucional e, mais especificamente, na 
avaliação da aprendizagem das crianças. 
Reconhecendo essa complexidade, este 
artigo tem como objetivo abordar uma 
perspectiva de avaliação de contexto que 
tem sido disseminada no Brasil e tem como 
proponentes um grupo de pesquisadores/as italianos/
as da Universidade de Pavia. Essa perspectiva baseia-
se no entendimento de que o processo de avaliação 
deve ter como princípios a participação, o diálogo 
democrático, a reflexão e a mudança para melhorar a 
qualidade.

A qualidade negociada
Segundo Anna Bondioli (2004), para desenvolver um 
processo de avaliação é necessário ter clareza sobre 
o seu propósito, que dependerá do que se pretende e 
como os resultados serão direcionados, de acordo com 
o qual a avaliação terá certas características. Nesse 
sentido, quando o que está em jogo é a melhoria da 

Avaliação de contexto
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qualidade, EgleBecchi (2000) defende uma avaliação 
baseada em uma “qualidade transitiva”, resultado de 
um trabalho de negociação. Bondioli (2004a, p.14) 
aponta que os traços característicos desta perspectiva 
são: “A qualidade tem caráter transacional; a qualidade 
tem um caráter participativo; a qualidade tem uma 
natureza auto-reflexiva; a qualidade tem um caráter 
plural e contextual; a qualidade é um processo; a 
qualidade tem um caráter transformador”. Essa 
concepção é a base de uma perspectiva de avaliação 
de contexto que considera os sujeitos diretamente 
envolvidos no processo de construção de uma 
qualidade negociada.

A riqueza dessa concepção de avaliação está no fato 
de que é um exercício sistemático e democrático de 
consciência e decisão. Há uma conscientização porque 
todo o processo de avaliação implica que aqueles 
que constituem o contexto educacional e estão 
dispostos a avaliá-lo, precisam mudar de posição e 
distanciar-se do que fazem para pensar “o que, por 
que e como fazer”, desenvolver uma análise cuidadosa 
e de confronto em uma atitude reflexiva. Bondioli 
(2004, p.161) argumenta que “não há necessidade 
de refletir as práticas quando elas são vistas como 
simples aplicações de regras e modelos pré-definidos”. 
Assim, assumir essa perspectiva significa assumir uma 

concepção de educação infantil, na qual se reconhece 
a intensidade das relações educativas com as crianças 
pequenas, com suas famílias e a comunidade, e a 
importância da reflexão por parte dos profissionais.

A tomada de consciência leva a decissões que 
envolvem o planejamento de ações, de maneira 
coletiva, em relação ao que merece atenção. Aqui 
o termo coletivo é claramente importante: expressa 
a valorização do “interno”, dos atores diretamente 
envolvidos no projeto educativo em curso e que estão 
comprometidos em melhorar a qualidade da educação 
desenvolvida.

Todo esse processo deve ser baseado em indicadores 
de qualidade, que têm o papel de promover análises 
e debates sobre a realidade avaliada. Tais indicadores 
expressam concepções consensuadas de uma 
determinada ideia de qualidade. No que diz respeito 
ao confronto,a perspectivaé que cada pessoa que 
observe a realidade guiada pelos indicadores possa 
expressar seu ponto de vista, que será objeto de 
reflexão do coletivo e permitirá um rico debate e, 
consequentemente, a transformação da realidade. 

A dimensão da negociação, elemento essencial da 
proposta, ganha vida com a triangulação que consiste 

Avaliação de contexto
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em: (a) “indicadores”, (b) “observação da realidade”; 
c) “confronto de pontos de vista” que acontecem por 
meio do diálogo. Nessa perspectiva, o diálogo é de 
confronto de ideias, o que nos permite explicar as 
concepções individuais e avançar na direção de uma 
ideia coletiva de qualidade.

Avaliação como processo formativo
Os conceitos aqui apresentados sustentam um 
processo que, por sua característica de participação 
em que cada um tem direito à voz, é constituído como 
formador. A dinâmica para a avaliação de contexto 
apresentada neste documento consiste em expressar 
a necessidade de avaliar um  determinado contexto; 
especificar e negociar os objetivos da avaliação e 
o que deve ser avaliado; negociar o instrumento 
com indicadores que permitam uma leitura crítica 

da realidade; observar a realidade; confrontar as 
observações através de pequenos grupos de trabalho, 
nos quais todos podem falar e ser ouvidos; desenvolver 
um plano para melhorar a qualidade; avaliar o processo 
de avaliação (BONDIOLI, Savio, 2015).

Esta dinâmica possui alguns requisitos, dentre os quais 
se destacam: i) a natureza volitiva da participação 
no processo de avaliação, ou seja, a avaliação 
implica disponibilidade e comprometimento com 
o desenvolvimento de cada etapa, por isso, fazer 
voluntariamente é crucial; ii) a figura do coordenador, 
que tem a função-chave de mediar o debate e provocar 
a manifestação dos pontos de vista, mantendo-se 
o mais neutro possível, mas gerando questões que 
permitam avançar nas reflexões; iii) tempo para 
desenvolver todas as etapas, um elemento desafiador 
nas instituições educacionais infantis, que tendem 
a ter rotinas intensas e extensas e uma relação 
adulto-criança desfavorável, apenas para citar duas 
características que dificultam a realização do direito a 
contexto dos profissionais.

Dos requisitos mencionados acima, discutirei o papel do 
coordenador ou do responsável pela avaliação, levando 
em conta sua relevância para o desenvolvimento da 
rota de avaliação. Os coordenadores são responsáveis   

Avaliação de contexto
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pelo processo. Essa pessoa pode ser alguém dentro 
da instituição ou alheia a ela, mas é necessário ter a 
capacidade de facilitar a comunicação e um profundo 
conhecimento das questões relacionadas ao contexto 
educativo. De acordo com Bondioli (2013, p 43), o 
coordenador tem que desenvolver algumas tarefas, 
como o recrutamento, isto é, identificar as pessoas que 
participarão do processo de avaliação e ver qual será 
sua participação; dar voz, isto é, mostrar os pontos de 
vista dos envolvidos no processo de avaliação; restituir 
aos sujeitos suas ideias e convicções, a fim de promover 
a descentralização e destacar os aspectos comuns 
e contrastantes entre as diferentes perspectivas; 
facilitar o diálogo e a negociação, numa perspectiva de 
cooperação; atribuir um sentido e propor umadireção, 
a partir dos aspectos mais comuns e contrastantes, o 
responsável negocia “com os participantes, uma leitura 
interpretativa do que veio à luz, decide os rumos a seguir 
e os projetos de intervenção” (ibid).

Levar em conta os requisitos de um processo de 
avaliação formativa e transformadora nos permite 
refletir sobre os desafios da avaliação de contexto, 
levando em conta que, além de superar uma cultura 
de resistência aos procedimentos de avaliação, que 
muitas vezes não dependem do desenho que as 
sustenta, ainda é necessário criar condições favoráveis   

para o seu desenvolvimento, pois avaliar é uma atitude 
eminentemente política.

Assumir a avaliação a partir dessa perspectiva permite 
um posicionamento crítico frente à realidade e ocupar 
um lugar de autoria nos processos de formação e no 
projeto educativo da instituição.

A caminho da conclusão
A finalidade de revelar a avaliação de contexto 
reside na possibilidade de avançar na compreensão 
do que é a qualidade educativa, bem como em 
reconstruir desde “dentro” a concepção de avaliação. 
Tal medida parece essencial, já que todos os 
dias,encontramosdiscursos e posturas que mostram 
resistência aos processos de avaliação. Mas, de que 
avaliação estamos falando?

Em primeiro lugar, não se trata de uma avaliação 
que mede o rendimento, classifica e faz ranking, ao 
contrário, é uma perspectiva de avaliação situada 
socio-culturalmenteque valoriza a auto-reflexão e a 
consideração de todas as dimensões que constituem o 
contexto da educação.

Nesse sentido, olhar para as crianças, seus cursos 
e experiências educativas pode ser situado de 

Avaliação de contexto
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forma mais contextualizada, visto que ao analisar 
as concepções, as experiências educativas, as 
relações com as famílias e a comunidade, a garantia 
para o desenvolvimento do trabalho, entre outras 
dimensões, é possível considerar as crianças no 
centro da dinâmica institucional, o que cria uma 
condição favorável para a construção de uma visão 
única de/com cada criança. Portanto, o contexto da 
avaliação não substitui a avaliação das atividades 
realizadas pelas crianças, mas cria uma base rica e 
poderosa para a consideração de cada experiência 
particular.

Por outro lado, a avaliação de contexto dialoga com 
as políticas de avaliação da educação infantil em 
relação à avaliação de sistemas, uma vez que o que 
se vive dentro das instituições está relacionado às 
condições de oferta e manutenção da educação 
infantil.

Por fim, o potencial de desenvolvimento de um 
caminho de avaliação de contexto decorre da decisão 
dos indivíduos de avaliar o que fazem, ou seja, é um 
processo que, desde o seu surgimento, se revela 
democrático, participativo, dialógico e, portanto, 
altamente formativo.

Avaliação de contexto
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ELENA VELAOCHAGA

Situações de maus tratos a crianças constituem 
formas educativas e padrões de educação 
baseados em modelos socioculturais de aceitação 
da violência física e emocional. Nessas situações, 
muitas crianças são submetidas a abusos físicos e 
psicológicos, bloqueando o seu desenvolvimento, com 
consequências temporárias ou permanentes à sua 
saúde física e mental.

Pesquisas sobre os efeitos de programas de 
prevenção de maus-tratos na infância (Morales e 
Costa, 2001) mostram que a atenção contínua às 
crianças e famílias pode reduzir o risco de repetição 
do abuso e minimizar suas consequências. No 
entanto, é possível evitar maus-tratos infantis antes 
que isso ocorra. Para isso, foi implementado o 
Projeto Juguemos en Familia, que busca proporcionar 
conhecimentos e modelos de ações parentais 
positivas para mães e pais, além de permitir 

36<< >>

Brinquemos em família

experiências e vínculos afetivos com seus filhos 
através do brincar.

Antecedentes
Huachocolpa, distrito onde o projeto interveio, é uma 
comunidade rural localizada a 4.000 metros acima do 
nível do mar e como atividade principal a mineração. 
Faz parte da região de Huancavelica, uma das mais 
deprimidas e vulneráveis   do Peru. De acordo com o 
Mapa da Pobreza do Instituto Nacional de Estatística 
e Informática do Peru (2014), 68,7% da população 
de Huancavelica é considerada extremamente pobre. 
Além disso, Huancavelica é uma das regiões que 
reporta as maiores taxas de violência infantil no país.

O uso da punição como medida corretiva dentro 
da educação. No discurso das famílias, identifica-se 
uma espécie de contradição em relação às percepções 
sobre as consequências da punição e os efeitos 
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que elas teriam na saúde integral de seus filhos. As 
famílias referem-se aos efeitos negativos da punição, 
no entanto, continuam a empregá-la, evidenciando que 
não possuem recursos para prosseguir sem agressão.

Recursos disponíveis e tempo dedicado à 
brincadeira na educação. A brincadeira é percebida 
como uma perda de tempo, especialmente nas áreas 
de maior acesso, como Alto Sihua e Yanaututo; 
principalmente por causa do enorme fardo associado 
ao trabalho doméstico e ao trabalho dos homens fora 
de casa.

Escassez e / ou falta de serviços especializados 
para prevenção e atenção a casos de violência.  
No distrito de Huachocolpa, destaca-se a escassa 
atenção que a violência infantil merece nas políticas 
públicas e a limitada cobertura dos serviços existentes.  
No distrito de Huachocolpa não há Defensoria 
Municipal de Crianças e Adolescentes (DEMUNA).

Modelo de intervenção
O projeto Juguemos en Familia, promoveu por meio de 
experiências lúdicas nas brinquedotecas Huachocolpa, 
a construção e fortalecimento de vínculos afetivos 
entre pais e filhos menores de 5 anos, o que permitiu 
a empatia, a compreensão do desenvolvimento infantil 

e o aumento de recursos e respostas positivas para 
uma parentalidade com bom tratamento, como uma 
alternativa ao padrão de abuso enraizado nas relações 
familiares.

Envolveu a concepção de uma brinquedoteca na 
comunidade de Huachocolpa, que foi transportada, de 
forma criativa, por meio de um veículo rural, para 3 
de suas comunidades rurais: Alto Sihua, Corralpampa 
e Yanaututo, sob a denominação de brinquedoteca 
itinerante, composta por brinquedos contextualizados, 
próprios da região. Nas brinquedotecas fEsse espaço 
lúdico constituiu um ponto de encontro para mães 
e filhos e contribuiu para o desenvolvimento das 
crianças, não apenas afetivamente, mas também social 
e intelectualmente. Proporcionou uma infraestrutura 
lúdica rica em materiais pedagógicos e recreativos, 
disponível para crianças menores de 5 anos de idade. A 
brinquedoteca foi distribuída em 5 áreas de brincadeira: 
Casa, Atividades Físicas/Esportivas, Construção, 
Música e Histórias.oram implementadas sessões 
lúdicas e de conversações, em que cada criança teve 
a oportunidade de dar ‘rédea solta’ ao seu espírito 
livre através de brincadeiras, partilhadas e carinhosas 
com a mãe ou pai; além disso, os familiares trocaram 
experiências e informações sobre padrões parentais 
saudáveis.

Brinquemos em família
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Esse espaço lúdico constituiu um ponto de encontro 
para mães e filhos e contribuiu para o desenvolvimento 
das crianças, não apenas afetivamente, mas 
também social e intelectualmente. Proporcionou uma 
infraestrutura lúdica rica em materiais pedagógicos 
e recreativos, disponível para crianças menores de 
5 anos de idade. A brinquedoteca foi distribuída em 
5 áreas de brincadeira: Casa, Atividades Físicas/
Esportivas, Construção, Música e Histórias.  

Os elementos ou brinquedos para cada área foram 
selecionados de acordo com a idade das crianças 
e foram dispostos de forma acessível. Além disso, 
o projeto propunha reforçar sua intervenção com 
famílias que tinham condições de vida mais difíceis 
e que enfrentavam situações sociais e de abuso 
preexistentes em sua família de origem. A estratégia 
de abordagem utilizada foi a visita domiciliar a essas 
famílias.

 

Brinquemos em família

Uma mãe brinca com os fantoches com o filho.
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Ao mesmo tempo, foram feitos esforços para organizar 
as autoridades comunitárias em comitês de vigilância, 
responsáveis   por elevar a consciência  contra a 
violência em suas comunidades de origem e monitorar 
a diminuição de sua ocorrência, identificando e 
derivando situações alarmantes de violência infantil, 
com base nos relatórios feitos a partir das visitas 
domiciliares, transferindo esta informação para as 
autoridades distritais e permitindo uma intervenção 
eficaz e oportuna. O projeto foi organizado em três 
componentes de intervenção:

Abordar o problema da violência e associá-lo aos 
saudáveis   vínculos que podem ser fomentados 
no espaço lúdico, gerado especialmente a partir 
da relação mãe-filho constituiu-se em importante 
alternativa para gerar uma dinâmica familiar mais 
saudável. No início do projeto, 64% das mães e pais 
exerceram algum tipo de violência contra seus filhos, 
esse percentual diminuiu para 20%. É importante 
ressaltar que quase 80% dos adultos privilegiam 
a explicação e a conversa sobre o uso de práticas 
violentas, recebendo um tratamento amável e sem 
gritos.

Brinquemos em família

Uma mãe brinca com os bonecos com seu filho

Mães brincando em Huachocolpa
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Resultados
Abordar o problema da violência e associá-lo aos 
saudáveis   vínculos que podem ser fomentados no 
espaço lúdico, gerado especialmente a partir da 
relação mãe-filho, constituiu-se importante alternativa 
para gerar uma dinâmica familiar mais saudável. No 
início do projeto, 64% das mães e pais exerciam algum 
tipo de violência contra seus filhos, esse percentual 
diminuiu para 20%. É importante ressaltar que quase 
80% dos adultos privilegiam a explicação e a conversa 
sobre o uso de práticas violentas, 
recebendo um tratamento amável 
e sem gritos.

Os espaços lúdicos foram uma 
importante contribuição para 
a primeira infância em áreas 
remotas, não apenas como 
um local de brincadeiras, mas, 
sobretudo como um lugar 
de encontro amoroso entre 
filhos, filhas, pais e mães. O 
reconhecimento dos pais em 
relação à brincadeira como 
condição que ajuda a estabelecer 
interações familiares diferentes, 
positivas, calorosas e afetuosas 

Brinquemos em família

Uma mãe assistindo  
seu filho brincar

com as crianças foi uma conquista importante para 
o projeto. No final da intervenção, perto de 50% dos 
adultos expressavam seu amor por seus filhos e filhas 
através de abraços, beijos e carícias, ao contrário de 
13% que o fizeram no início do projeto.

As experiências dentro das famílias podem ser 
modificadas através de intervenções que, como as 
conversas, tiveram implicações para mudar as práticas e 
crenças arraigadas da criação adulta em Huachocolpa. 

A tarefa de transformar essas ideias 
herdadas e destrutivas em métodos 
positivos e construtivos para criar 
e educar requereu um trabalho de 
sensibilização e fortalecimento emocional 
das mães e dos pais da família.

A concepção das brinquedotecas, 
considerando suas diferentes áreas: 
psicomotricidade, casa, histórias, 
música, arte e construção, permitiu 
que as crianças tivessem acesso a 
uma gama de possibilidades para o 
seu desenvolvimento cognitivo, afetivo 
e emocional, favorecendo ao mesmo 
tempo um espaço de socialização 
afetiva entre pais e filhos.
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Ao final da intervenção, nenhuma mãe e pai de 
família de Huachocolpa considerou a brincadeira de 
pouca ou nenhuma importância, ao contrário, todos 
reconheceram sua importância em criar crianças 
menores, incrementando a brincadeira em casa, 
com a fabricação de brinquedos para seus filhos e 
atribuindo um espaço para a brincadeira em casa.

O projeto assegurou à criança que ela passasse a 
ser alimentada com amor, levada no tempo certo a 
seus controles médicos e a morar em um local seguro 
e limpo. Evidenciou-se menos tolerância social às 
ideias aceitas no início do projeto, como certas pelos 
pais: “A comida do pai é mais importante que a da 
criança”, “Não há problema em faltar à escola se for 
para ajudar os pais”, “A brincadeira não é importante, 
brincar é perda de tempo”, “As crianças são inferiores 
aos pais”, entre outros.

Lições aprendidas
• É possível mudar a dinâmica do vínculo mãe-pai-filho 
por meio de estratégias lúdicas que permitam:
    • Gerar uma interação entre mãe e filho diferente: 
trata-se de dar-lhes a oportunidade de brincar juntos, 
e também permitir que adultos possam reconhecer 
na brincadeira uma condição que ajuda a estabelecer 
diferentes interações familiares.

Brinquemos em família

• As mães (mais que os pais) puderam experimentar 
os seguintes resultados:
    • Contar com um espaço para seus filhos brincarem
    • Ser capaz de interagir com seus filhos e, acima de 
tudo, brincar com eles
    • Reconhecer que podem haver interações 
benéficas
    • Perceber melhorias em seus filhos em aprender 
a falar, interagir, interagir, melhorar sua auto-estima e 
autonomia, etc.
• A oportunidade para as palestras não foi apenas um 
espaço informativo, mas também conseguiu:
    • fazer com que todas as mulheres encontrassem 
um espaço especialmente para elas, que lhes 
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permitisse expressar suas dúvidas e sentimentos.
    • dar oportunidade de conversar e compartilhar 
constitui um espaço de certo modo “terapêutico”, 
considerando que as mulheres afirmaram no Estudo 
de Base (2013) que suas práticas parentais eram 
muito impulsivas e a violência era geralmente utilizada 
porque eram com uma família “sobrecarga” e 
responsabilidades.

   • os tópicos desenvolvidos com as mães nas 
discussões ajudaram a saber que existem outras 
maneiras de educar e corrigir os filhos e que punições 
não devem necessariamente ser usadas.
    •  reconhecer que a impulsividade ao reagir quando 
as crianças fazem algo de que não gostam, não ajuda 
a estabelecer relações harmoniosas e, acima de tudo, 
formadoras.
• No caso dos homens, que não participaram das 
discussões porque foram realizados nos dias de 

semana, foi decidido convocá-los em seus próprios 
centros de trabalho. Vale destacar a disposição 
da Minera Kolpa (empresa responsável pelo 
financiamento do projeto) de disponibilizar espaços 
de treinamento para seus trabalhadores durante o 
horário de trabalho. A estratégia de trabalhar com 
os homens no mesmo local de trabalho foi um 
importante sucesso do projeto. Destinaram-se1.000 
horas por homem  de acordo com Kolpa para 
sensibilizar os trabalhadores da empresa.

• O projeto tem permitido tornar “mais visíveis” as 
situações de violência que ocorrem dentro da família, 
possibilitando não só a identificação mas acima de 
tudo, tenham a capacidade de falar e de se darem 
conta de quando são apresentados esses tipos de 
comportamentos na família.
• A identificação de famílias em risco de violência 
é possível de ser feita em áreas rurais como algo 

Brinquemos em família
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Brinquemos em família

vinculado aos programas de cuidados infantis, uma 
vez que permitem estabelecer estratégias que ajudam 
a enfrentar esse tipo de situações para uma posterior 
atenção dentro de uma perspectiva profissional.
• A visita domiciliar como estratégia representou a 
oportunidade de monitorar as famílias em risco e, ao 
mesmo tempo, tem sido um espaço para a equipe 
do projeto, oferecer informações para o benefício da 
família.
• Em relação à implementação e articulação de um 
sistema de proteção comunitária, os comitês são uma 
estratégia que ainda requer reforço para que tenham 
maior liderança. Esses comitês tem proporcionado 
à população a oportunidade de informar-se sobre as 
instância em que é possível denunciar situações de 
violência familiar.

ELENA VELAOCHAGA
Diretora do Programa Social RumRum El Explorador
Asociación Educativa Caritas Graciosas. Peru
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Estamos oferecendo uma educação inicial de qualidade?

ERIKA DUNKELBERG

Os benefícios de frequentar um programa de 
educação inicial para o desenvolvimento da criança 
não acontecem em um programa de baixa qualidade 
(Harvard Center for Developing Child at Harvard 
University 2016, BID 2015). Uma escola, uma 
classe, um professor que ofereça uma educação 
inicial de baixa qualidade não somente NÃO oferece 
as oportunidades para que seus estudantes se 
desenvolvam cognitiva e sócio emocionalmente, 
como também podem gerar um impacto negativo 
na aprendizagem do estudante, mais ainda em se 
tratando de crianças pequenas que provêm de lares de 
baixa renda.  

Se não oferecemos um serviço de educação inicial 
de qualidade, perdemos uma grande oportunidade: 
a de reverter os efeitos negativos da pobreza e de 
potencializar o desenvolvimento cognitivo, social e 
emocional das crianças, sobretudo, as que veem 
de lares de baixa renda. Como docentes e diretores 

de programas educativos, devemos então nos 
perguntar: Como sei se estou oferecendo um serviço 
de adequada qualidade? Como faço para ofertar um 
melhor serviço? Como 
gestores de programas 
e projetos educativos 
públicos e privados 
deveríamos nos fazer 
essas perguntas 
constantemente.

Como sei se os 
programas que 
gerencio são de 
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boa qualidade? Como fazemos para garantir que os 
programas de educação inicial ofereçam um serviço de 
qualidade?  ou O que podemos fazer para evitar que 
existam serviços ou programas de baixa qualidade?

Como sei se estou oferecendo um bom serviço?

Um primeiro passo é refletir sobre nossa função como 
professor na classe e fazer-nos algumas perguntas, 
tais como: Conheço todas as crianças da minha 
classe? Meus alunos se comportam mal ou se 
mostram desinteressados? Se sentem livres para se 
expressar e comunicar suas ideias e pensamentos? 
Dou oportunidades 
a meus alunos de 
escolher de que 
querem brincar, 
com o que querem 
brincar e com quem? 
Elas conhecem 
a sequência de 
atividades ao longo 
da jornada diária? Eu 
os faço esperar com 
os braços cruzados 
sentados em suas 
carteiras enquanto 

listo os materiais para a atividade seguinte ou esperam 
que seus companheiros terminem? Antecipo as 
atividades, lhes aviso sobre as atividades que vêm a 
seguir? Faço-lhes perguntas e escuto suas respostas 

Estamos oferecendo uma educação inicial de qualidade?
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e repito as mesmas perguntas? Respondo a todas 
suas perguntas? Planejo as atividades que vão realizar 
com antecipação? Sou afetuosa com eles? Conheço 
os seus pais e o contexto familiar? Estas perguntas 
não são as únicas que podemos nos fazer, porém são 
perguntas relevantes que nos conduzirão ao tipo de 
reflexão que devemos fazer sobre nossa prática, para 
nos aproximar um pouco mais da nossa realidade na 
classe.

Como professores, também podemos fazer 
perguntas sobre como preparamos nosso espaço 
de trabalho. Os pesquisadores fazem referência 
a dois elementos da qualidade. Os processos 
(interações), assim como os elementos estruturais, 
a infraestrutura, os espaços, etc. Apesar dos 
estudos demostrarem que são os processos que 
possuem uma influência direta na aprendizagem da 
criança, todo profissional necessita trabalhar em 

um contexto que reúna as condições ambientais 
necessárias, já que um bom ambiente contribui 
para uma melhor qualidade nos processos. Então, 
como professores, podemos nos perguntar sobre 
elementos relacionados ao espaço físico de nossas 
aulas: o mobiliário está organizado de tal forma que 
não dificulta os deslocamentos dentro da classe? 
Os materiais estão visíveis e acessíveis às crianças 
de tal forma que promova a autonomia (que possam 
tirar e guardar materiais independentemente e com 
facilidade, sem ajuda), estão bem organizados e 
etiquetados? As exposições de trabalhos e materiais 
em minha classe estão relacionados aos conteúdos 
trabalhados em sala, de tal maneira que reforço 
mensagens dadas? São trabalhos elaborados pelas 
próprias crianças criativamente, sem seguir padrões 

Estamos oferecendo uma educação inicial de qualidade?
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(de tal maneira que as crianças sintam que se 
valoriza sua individualidade e criatividade e reforçam 
a autoestima, a sensação de conseguir)? Conto com 
um espaço cômodo que convide ao relaxamento, ao 
qual as crianças possam acessar quando necessitem 
um tempo sozinhas, para se tranquilizar ou se 
afastar do barulho da aula? Conto ou preparei um 
espaço para atividades ao ar livre? Conto com um 
setor de leitura que está aberto às crianças a todo 
momento e ao qual meus estudantes acorrem? 
Incluem materiais que refletem a diversidade de 
minha região e país?

Devemos examinar quais foram nossas respostas 
para as perguntas formuladas anteriormente. Se 
respondemos corretamente às perguntas formuladas, 
estamos num melhor caminho que se respondemos 
que não a muitas delas.

Como faço para oferecer um melhor serviço?
Geralmente quem tem um maior número de respostas 
negativas muitas vezes costuma cometer quatro erros 
que devem ser corrigidos para promover uma melhor 
qualidade. O primeiro erro é não conhecer TODAS 
as crianças da classe. Normalmente, conhecemos 
aqueles que são inquietos ou os que se destacam 
academicamente, porém, conhecemos todas as 

crianças de nossa sala? Sabemos o que motiva e 
interessa a cada criança? Que habilidades possuem 
e quais estão desenvolvendo? Sabemos como é 
seu contexto familiar? Ou nossa atenção está posta 
nas crianças inquietas, travessas, ou nas crianças 
que conhecem as respostas de nossas perguntas, 
que são hábeis e aprendem rapidamente o que 
ensinamos? Um professor deve saber não somente 
os nomes de todos seus alunos, mas deve poder 
descrevê-los, identificando seus pontos fortes e suas 
debilidades. Existem alguns instrumentos, como o 
EDI (Early Development Instrument, elaborado por 
Janus e Offord, 1997) que ao ser aplicado (pela 
própria professora) para cada una das crianças da 
sala, permitem à professora conhecer melhor e 
integralmente (desenvolvimento emocional, social, 
cognitivo e físico) cada criança. Muitos dos problemas 
que encontramos hoje em dia nas salas, ao lidar 
com o clima da sala e as atividades pedagógicas, 
partem de não conhecermos todas nossas crianças 
e o nível de desenvolvimento no qual se encontram. 
Fazer uso de instrumentos que não se concentram 
na aprendizagem das crianças e sim em conhecer 
seu nível de desenvolvimento dão elementos às 
professoras para planejar melhor suas atividades. A 
razão de ser dos professores é ajudar os alunos a 
alcançar todo seu potencial.
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O segundo erro é se concentrar quase que 
exclusivamente no que diz respeito à aprendizagem, 
em ensinar o conceito ou noção matemática, de 
comunicação etc. Nos esquecemos que não somente 
a atividade pedagógica é pedagógica, como também 
todas as vivências ou experiências da criança na sala, 
desde que seus pais o deixam na escola até que 
termina a jornada escolar, têm um valor formativo, 
são igualmente importantes para a criança e seu 
processo de desenvolvimento. A criança vivencia uma 
série de experiências na sala desde que a deixam na 
escola até que a apanham, onde todas as experiências 
possuem um valor educativo e formativo a nível 
cognitivo, de aprendizagens e emocional. Portanto, 
como professores devemos estar alertas para que 
toda atividade na classe possa ser empregada para 
desenvolver aprendizagens cognitivas e acadêmicas. As 
crianças nos estão observando e aprendendo não só 
pelo que dizemos como também pelo que fazemos.

Um terceiro erro é nos esquecer da relevância 
das aprendizagens para toda a vida, incluindo o 
desenvolvimento dos bons hábitos e as habilidades 
sócio emocionais. Durante a primeira infância, as 
crianças desenvolvem hábitos que, se são reforçados, 
as acompanharão pelo resto de suas vidas, hábitos 
como a limpeza, o asseio pessoal, a ordem. Na escola, 

as crianças desenvolvem a tolerância, o respeito 
pelo outro, a autoconfiança, põem em prática a auto 
regulação (a capacidade de monitorar e dirigir a 
própria conduta para se adequar a uma resposta social 
aceitável). A escola forma o futuro cidadão. As rotinas 
ou hábitos de cuidado que temos que fortalecer, se 
não se desenvolvem na primeira infância, então, 
quando? Esse é o papel transformador da educação. 
A capacidade de auto regular a conduta começa a 
se desenvolver a partir dos 3 anos, quando se dá um 
desenvolvimento exponencial do córtex pré-frontal. O 
nível inicial é quando mais se deve ajudar as crianças a 
ir adquirindo estas habilidades, capacidades e hábitos.
Estas habilidades e capacidades devem ser 
fomentadas adequadamente. O apontar e rotular 
frequentemente a conduta negativa (por exemplo 
“Mateus, deixa de gritar!”) tem um efeito nocivo no 
desenvolvimento da capacidade de auto regulação, 
na autoestima da criança, na confiança em si 
mesma e no adulto. Não fortalecemos a criança 
emocionalmente. A imagem que construímos 
como professores da criança é baseada em 
elementos negativos (criança desobediente, 
inquieta, malcriada). A criança, por sua vez, 
constrói sua imagem de estudante com base no 
retorno que recebe da professora e, portanto, será 
uma imagem negativa. Muitas vezes, as condutas 
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consideradas negativas surgem porque as crianças 
não se beneficiam de um ambiente estimulante e, 
portanto, essas condutas nós, as professoras, as 
causamos. Ao não ter um bom manejo da sala nem 
criar objetivos cognitivos de acordo com o nível de 
desenvolvimento, as crianças ficam entediadas e 
surgem as condutas negativas. Antes de disciplinar 
e corrigir a conduta incorreta, devemos refletir 
sobre o que poderíamos estar fazendo na sala para 

produzi-la e, por outro lado, corrigir a mesma. O 
foco de uma docente que oferece um serviço de 
qualidade está na disciplina positiva, em assinalar 
o positivo e construtivo da conduta e a atitude das 
crianças. Então, no nível inicial, e inclusive nos 
primeiros anos da escola primária, mais importante 
que a aprendizagem formal, é ajudar a criança 
a desenvolver confiança em si mesma, uma boa 
autoestima e a capacidade de auto regulação, que 

são elementos chave 
para o êxito posterior na 
escola e na vida.  

O quarto erro que 
incorremos é o de não 
avaliar a nossa própria 
prática pedagógica 
na perspectiva dos 
estudantes: como 
estamos sendo percebidos 
pelas crianças? Elas 
estão compreendendo 
o que queremos 
comunicar? Nós os 
estamos motivando 
e interessando? Quer 
dizer, devemos nos 
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descentrar e nos auto observar. Estão participando? 
Estamos escutando os nossos alunos e respondendo 
as suas perguntas ou dominamos a conversação com 
instruções e indicações? Estamos respondendo as 
suas perguntas com as mesmas perguntas?  Uma 
professora que oferece um serviço de qualidade não 
olha a má conduta da criança ou as dificuldades 
delas em aprender como um problema da criança 
e sim como um problema relacionado aos insumos 
que proporciona como professora e seu manejo da 
sala. Pensa que talvez não lhe está oferecendo as 
oportunidades de interagir constantemente com 
material ou realizar atividades disciplinadoras. Talvez 
tenha demandado maior capacidade de atenção e 
concentração do que poderia dar. Talvez a criança 
já domine as noções ou conceitos que queremos 
transmitir e, portanto, ao não exigir algo mais 
estimulante, ela perde o interesse. Talvez estão 
cansados e saturados, com fome, com sono, ou talvez 
com sua conduta nos transmitem que algo não está 
bem em seu entorno.

Adicionalmente, se queremos melhorar nossa 
prática docente, além de refletir sobre esses erros 
podemos recorrer ao coordenador pedagógico ou 
ao diretor da instituição educativa. Um observador 
externo pode obter informações sobre a qualidade 

do serviço que estamos oferecendo. Existem alguns 
sinais no momento de observar as crianças interagir 
com o material, com a professora e entre eles, que 
nos dão alguns indícios sobre como é o programa. 
Por exemplo, em um programa de baixa qualidade, 
usualmente os estudantes esperam sentados sem 
fazer nada, sem interagir com um material concreto, 
entre eles ou com a professora. Não se lhes permite 
brincar livremente com o material disponível na sala. 
O material, porém, não está acessível às crianças, 
devem pedir licença para usá-lo e se limita o tempo 
e o tipo de material a utilizar. Se observa a crianças 
entediadas, que logo caem nos padrões de conduta 
negativos, se comportando mal, se distraindo. Por 
sua vez, a professora aponta a conduta negativa, 
e não reforça a positiva. Em vez de dizer “Que 
concentrada trabalhas, Maria” enfoca a conduta 
negativa, dizendo “Marta, não converses tanto!”. 
Geralmente, taxa a conduta das crianças fazendo 
comentários generalizadores como “Juan, sempre 
te comportas mal”. O interesse da professora está 
em disciplinar. Não permite às crianças se expressar 
com liberdade. Costumam ser aulas onde as 
crianças são muito passivas. A professora é quem 
fala a maior parte do tempo e lidera as atividades e 
as crianças não propõem atividades,  
não perguntam, não respondem.
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Como em toda atividade profissional, o retorno que 
recebe um profissional é chave para saber como ele 
vem desempenhando o seu papel. É a partir desse 
retorno que o profissional pode melhorar seu produto 
ou serviço. No caso de uma venda de insumos, o 
retorno se dá sobre o produto e suas qualidades. 
Quando se oferece um serviço, o retorno se refere 
à pessoa que oferece o serviço e à metodologia 
que emprega. É similar na educação. A escola e a 
professora especificamente são os que oferecem o 
serviço e necessitam receber retorno. Assim como um 
psicólogo clínico leva seu caso à supervisão de outro 
psicólogo para identificar como conduziu a sessão, 

Estamos oferecendo uma educação inicial de qualidade?

um professor necessita o olhar de outro professor 
sobre seu desempenho em sala. É necessário mais 
que uma observação pontual breve. No nível inicial, 
a observação deve abranger toda a experiência na 
sala, toda a jornada. Esse terceiro deve observar a 
docente na classe ao longo da jornada escolar. Ainda 
melhor se é uma pessoa capacitada que emprega 
um instrumento padronizado, já que o registro da 
observação vai estar menos enviesado.
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Como sei se um programa é de alta ou baixa 
qualidade?
Existem instrumentos válidos em termos 
psicométricos e amplamente utilizados que nos 
permitem abordar um número de indicadores 
relacionados com a qualidade de maneira confiável. 
Estes instrumentos se centralizam em uma ou duas 
das grandes variáveis relacionadas com a qualidade, 
as variáveis estruturais e de processo. As variáveis 
estruturais se referem aos recursos de que dispõe 
a escola e a professora que vão permitir que o 
processo educativo aconteça. As variáveis estruturais 
incluem a formação, o salário, a experiência do 
professor, a infraestrutura da escola, o currículo, 
o número de alunos por classe, os materiais 
educativos, entre outros. Estes elementos são o 
equivalente à estrutura de uma casa, os cimentos, as 
colunas e paredes e o mobiliário. No entanto, o uso 
que se faça dos recursos do lar e o tipo de relações 
que se estabeleça entre os membros do lar são os 
que vão determinar que exista um lar ou não. Algo 
similar sucede na educação. A qualidade do processo 
pedagógico vai depender em grande medida das 
relações e interações entre o professor e as crianças, 
entre as crianças e o uso que se faz do ambiente e 
dos recursos disponíveis. Estas são as variáveis do 
processo.

Muito da pesquisa recente focou em medir estas 
variáveis de processo e estruturais utilizando diversos 
instrumentos1. A escolha de um tipo de instrumento 
para avaliar a qualidade deve considerar o propósito 
pelo qual se realiza a avaliação. Em uma primeira 
avaliação da qualidade é importante abordar aspectos 
relacionados ao entorno e às condições mínimas, 
porém, em posteriores medições foi constatado que é 
principalmente a interação do professor com a criança 
que favorece o desenvolvimento de habilidades e 
competências.

Antes de empregar alguma escala ou sistema de 
qualificação existente para determinar se uma série 
de programas alcançam os níveis ótimos, devemos 
ter claro qual é o propósito ou fim da educação 
inicial, e logo qual é o padrão ao qual almejamos.

Por que e para que educar no nível inicial?  A 
educação é um catalizador para alcançar o 
desenvolvimento econômico e social dos países. 
A educação é o instrumento essencial para obter 
o desenvolvimento do indivíduo como ser humano 
reflexivo e criativo. É um direito fundamental 
que toda criança deve exercer. A educação 
de qualidade é um dos mecanismos chave na 
redução da pobreza, permite à criança aceder a 
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uma série de oportunidades que do contrário não 
poderia. Esta discussão marca toda conversação 
sobre qualidade educativa. Se o fim supremo é 
formar um indivíduo, dá-lhe oportunidades a que 
de outra maneira não teria acesso, possibilitar 
que ele adquira competências para fazer frente 
a novos conhecimentos e relações, então o 
centro do processo educativo é a criança e suas 
necessidades. Por isto, como educadores devemos 
conhecer como é o processo de desenvolvimento 
das crianças, que o caracteriza, e conhecer também 
a individualidade de cada criança de nossa sala 
de aula. Esse conhecimento nos permitirá adequar 
nossa infraestrutura, nossa classe e materiais e 
nosso currículo às necessidades das crianças da 
classe. Se deve, portanto, empregar um sistema de 
avaliação que parta das experiências da criança no 
programa.

Resumindo
Um programa de educação inicial de qualidade, 
diante de um observador, se vê da seguinte maneira: 
as professoras deveriam conhecer todos os seus 
alunos, promover o desenvolvimento de hábitos e 
habilidades socioemocionais nos alunos, reconhecer 
que as atividades e ações que geram uma resposta 
nas crianças e que todas as experiências, não 

somente as nitidamente pedagógicas, possuem um 
valor por si mesmas e para o desenvolvimento de 
seus alunos. No momento de interagir com seus 
alunos, a professora possui todo este conhecimento 
com ela e esta atitude, que lhe permite gerar 
um bom clima de aula, afetivo, que conduz a 
aprendizagem e desenvolvimento. Em um programa 
de alta qualidade, o tempo efetivo da criança 
interagindo com material ou com o professor e 
colegas é alto. Não há tempos de espera, sem fazer 
nada, observando como os companheiros realizam 
alguma atividade ou manipulam o material, não 
há períodos de espera na carteira com os braços 
cruzados sem fazer nada.  As transições entre as 
atividades são fluídas, termina uma atividade e 
passa para a seguinte seguindo seu próprio ritmo. As 
crianças necessitam interagir; do contrário, surgem 
desinteresse e os problemas de conduta. Por isto, é 
necessário movimento, versatilidade de atividades, 
alternando atividades para que realize só e atividades 
com um grupo pequeno de alunos, e poucos 
momentos de atividades grupais com todos da sala. 
Na jornada diária, deve-se dar um tempo para a 
brincadeira livre, dentro e fora da sala. Um tempo 
em que a criança possa optar sobre o que brincar, 
com que brincar e com quem brincar, onde tenha o 
controle da experiência.
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de Aula, ou a escala em processo de desenvolvimento, 
graças a Brookings Institute e a fundação Gates 
Measuring Early Learning and Quality Outcomes 
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LIC. GABRIELA GONZÁLEZ TISCORDIO

Resumo: Desde a promulgação da Lei Geral de 
Educação Nº 18.437 de 2008, a Educação Infantil, 
de 0 a 3 anos, é reconhecida como o primeiro nível 
educacional das pessoas. A partir deste momento, 
cria-se a possibilidade de construir uma identidade 
própria, que se afaste da subvenção das políticas 
sociais e dos níveis seguintes da Educação e, a partir 
daí, construa critérios de Qualidade. No entanto, este 
processo é ameaçado por diferentes razões que são 
analisadas neste artigo e que põe em dúvida o Direito 
à Educação Infantil e o direito a uma educação de 
qualidade.

Na América Latina e na Europa, muitas vozes 
se levantam em favor da Qualidade deste nível 
educacional. Há um consenso e uma preocupação 
crescente para o desenvolvimento e educação 
da primeira infância como uma fase, que, por 
sua natureza, oferece a possibilidade de reverter 
as desigualdades sociais, promovendo, além do 

A qualidade na educação da primeira infância no Uruguai: um debate pendente

desenvolvimento das crianças, o de toda a família; 
capaz de articular três aspectos: o institucional, o 
familiar e o comunitário. Há consenso de que isso 
só é possível com instituições e propostas de alta 
qualidade e que deve ser uma prioridade nas políticas 
públicas socioeducacionais.

Mas é necessário definir o que se entende por 
qualidade para não cair na mera retórica sempre 
presente nos debates atuais, sem conceituar, como 
apontam Dhalberg; Moss e Pence (1999, p. 17)

“É necessário definir o que se entende por qualidade” 

Parece que alguma qualidade existe, na forma como 
se pensa e se propõe as políticas de educação no 
Uruguai em um “discurso politicamente correto”, mas 
vazio de conteúdo e significado, somado, ainda, ao 
fato de que para este tema convergem diferentes 
práticas e conhecimentos, do qual participam 
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diferentes organizações e agentes variados, que muitas 
vezes nem são “especialistas” no assunto, mas que 
podem determinar o campo institucional, os corpos 
normativos e influenciar as práticas que finalmente se 
concretizam. De que perspectiva teórica e conceitual 
a Qualidade está sendo considerada? O país tem um 
acordo político e programático sobre esse conceito? 
Como e o que seriam esses “Centros de Qualidade”? 
Quem define “Qualidade”? Estas são as perguntas que 
devem ser feitas antes de definir qualquer critério.

O conceito de Qualidade está geralmente associado 
à eficiência, à eficácia e à obtenção de certos 
resultados, muitas vezes com recursos mínimos. Mas 
este critério não deve ser aplicado à Educação, pois 
envolve múltiplas variáveis: contextuais, individuais, 
culturais, conceituais, etc. Os autores consultados 
(Zabalza; Blanco; Dalhberg, e outros), concordam com 
a dificuldade que existe para definir Qualidade, uma 
vez que esta pode ter várias leituras, dependendo dos 
contextos em que se pensa. Apresenta-se como um 
conceito dinâmico e flexível, sendo fundamental partir 
das concepções de criança, de educação, das diferentes 
abordagens à aprendizagem e ao desenvolvimento e 
dos objetivos que se pretendem alcançar e, acima de 
tudo, incluir a abordagem dos Direitos que promovam a 
desenvolvimento integral dos sujeitos.

“Qualidade, pode ter várias leituras” 

O Uruguai vem aumentando o investimento na 
construção de infraestrutura, construindo novos 
Centros com projetos que respeitam as características 
das crianças. Embora haja um consenso de que este 
é um indicador indispensável de qualidade, não pode 
ser reduzido apenas a isso: deve-se pensar que a 
qualidade é projetada para práticas cotidianas, para 
como esses espaços são organizados e utilizados. De 
nada servem edifícios adequados, se não se reflete 
sobre sua ambientação, sua diversificação e sobre o 
efeito disso no desenvolvimento da autonomia e da 
aprendizagem das crianças.

“De nada servem edifícios adequados  
se não se reflete” 

Outra variável fundamental é a proporção de crianças 
por educador - definição que ainda gera diferenças. 
Está regulada por decreto para a esfera privada, mas 
não para a esfera pública, o que significa que existem 
diferenças notáveis   entre os próprios centros. 

Há uma orientação sugerida, mas como não está 
legislada, permite que alguns Centros que recebem 
verbas do Estado estejam mais preocupados em 
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aumentar o número de crianças para que também 
aumentem a contrapartida financeira. Embora sejam 
supervisionados por agentes do Estado, muitas vezes, 
em certos contextos, a pressa ou a situação social das 
crianças faz com que este critério seja deixado de lado. 
Isso também afeta as interações com as crianças e 
as condições de trabalho dos educadores que neste 
tipo de centro em uma jornada de 8 horas (dividida 
em dois turnos de 4) interajam em um único dia, com 
cerca de 30 crianças , em diferentes grupos, inclusive  
de diferentes idades. Que custos emocionais isso tem 
para as crianças e para a Educadora? Ela pode dar 
atenção individual a cada criança com esses números? 

Tampouco se contempla dentro das horas de trabalho, 
tempo para o planejamento, para intercâmbio com 
colegas, ou para encontro com as famílias. Isso 
significa que sejam outros os agentes que planejam 
para que as Educadoras “executem”, algo que muitas 
vezes não tem nada a ver com as crianças com quem 
trabalham. A auto-estima e a satisfação com a tarefa 
que realizam têm um impacto sobre a qualidade da 
educação que podem oferecer.

“Dentro do horário de trabalho, não há hora de 
planejamento de intercâmbio com colegas ou com as 
famílias” 

O reconhecimento da figura do Educador passa 
também pelas condições (objetivas e subjetivas) 
de trabalho: não basta a formação, se o tempo 
que está com as crianças não é organizado de 
forma responsável ou se o trabalho é realizado em 
duplas, considerando que isso facilita a atenção 
individualizada. Essa modalidade que historicamente 
tem caracterizado os centros estatais tende a 
desaparecer, sob o argumento de que representa 
“um luxo”, que em tempos de urgência política 
(pelos números) não pode ocorrer. Como a tarefa 
pode ser profissionalizada se não se consideram 
esses aspectos? Como eles podem assumir a 
tarefa com compromisso, com critérios éticos, com 
responsabilidade?

Há uma preocupação em resolver a pressão social para 
ampliar a cobertura, o que a torna uma das questões 
mais importantes, deixando, muitas vezes, as ações 
educacionais de lado. Nesse sentido, por iniciativa do 
programa “Uruguai Cresce Contigo” (2012) e CCEPI, 
assume-se apoiar a revisão do atual desenho curricular 
oficial: “Projeto Currículo Básico” (MEC, 2006) para o 
ciclo de 0 a 36 meses e o “Programa de Educação Inicial 
e Primária” (ANEP-CEIPI, 2008), para crianças de 3, 4 e 
5 anos. Esta medida surge com o objetivo de promover 
uma política de equidade e qualidade voltada para os 
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diferentes serviços que são desenvolvidos no país “para 
que toda criança uruguaia receba atenção oportuna 
e pertinente às suas características, necessidades e 
potencialidades” (Victoria Peralta, 2014).

A elaboração e publicação do “Marco Curricular para o 
cuidado e a educação das crianças uruguaias” (2014) 
significa um grande avanço para o desenvolvimento da 
Educação Infantil, integrando os dois ciclos, em busca 
da continuidade educacional. Este documento propõe 
uma revisão do enfoque de direitos, a concepção 
da criança, a concepção de educação infantil com 
suas características próprias; a co-responsabilidade 
da Família como primeira educadora, a importância 
dos contextos comunitários e o valor da cultura 
local na aprendizagem. Propõe, ainda, o papel e o 
compromisso dos educadores e outros profissionais 
que trabalham no campo da primeira infância; o 
desenvolvimento de competências de acordo com 
a idade, o valor dos ambientes como cenários de 
aprendizagem, entre outros. O fato de este documento 
ter o caráter de um “Marco” o torna mais amplo que os 
desenhos curriculares anteriores, permitindo a projeção 
de outros instrumentos como indicadores e critérios 
de qualidade, instrumentos de avaliação, ferramentas 
de desenvolvimento e critérios únicos de supervisão. 
Mas sua validade ainda é duvidosa e surge um certo 

“medo” de afastar-se dos currículos anteriores, como 
se isso tornasse as ações “menos educativas”. O 
Marco Curricular com essas características representa 
uma oportunidade altamente significativa para a 
construção de uma Educação de Qualidade para toda 
a Primeira Infância; representa uma oportunidade 
para os diferentes atores, profissionais, mães, 
pais e famílias, envolverem-se em processos de 
reflexão participativos e democráticos que permitam 
compreender a profundidade do documento quanto ao 
estabelecimento de ações e estratégias pedagógicas, 
coerentes e contínuas no desenvolvimento e nas 
aprendizagens das crianças.

É uma oportunidade para propor e definir critérios de 
qualidade e indicadores baseados na compreensão 
dos significados da educação para essas idades; uma 
oportunidade para avaliar as enormes capacidades 
das crianças nos estágios iniciais de suas vidas 
e deveria ser incluída nas grades curriculares 
de todas as carreiras relacionadas à Educação 
Infantil. Acima de tudo, é uma oportunidade de 
assumir a responsabilidade como sociedade, em 
reconhecimento do direito à educação infantil, e exigir 
o papel do Estado como fiador, como um fornecedor 
de instituições públicas em quantidade, mas em 
condições de equidade e qualidade.
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“Uma oportunidade para valorizar as enormes 
capacidades das crianças nos primeiros estágios de 
suas vidas”

Isso abriria a possibilidade de definir o que se entende 
por educação na primeira infância, quais seus 
objetivos, princípios orientadores, características, 
especificidade, que metodologias, que aprendizagens 
se esperam, quem são as crianças, quem são as 
Educadoras e que práticas devem ser construídas para 
que respeitem o estágio mais importante da vida das 
pessoas. Acima de tudo, abre-se a possibilidade de 
construir um modelo de instituição próxima, amiga 
das crianças, famílias e comunidades: instituições 
que possuem identidade própria e que deixam de 
ser subsidiárias de outros ciclos e outras políticas, 
diferentes das educacionais.

“Acima de tudo, abre-se a possibilidade de construir um 
modelo de uma instituição próxima, amiga das crianças, 
das famílias e das comunidades”. 

Poderíamos pensar nas instituições, como modelos 
socioeducacionais, “(...) entendendo que a educação 
é também uma experiência social, na qual a criança se 
conhece, enriquecendo suas relações com os outros, 
adquirindo as bases do conhecimento teórico. e 

prático” 1, que considerem três dimensões: Educação, 
Cuidado e Proteção de Direitos, onde os beneficiários 
sejam crianças, famílias e a comunidade. 

O Uruguai avançou muito, mas, às vezes, parece que 
“coloca a carroça na frente dos bois”, pulando as 
definições mais importantes: o direito à educação 
infantil e sua identidade. Corre o risco de voltar atrás 
no que foi avançado quando não se concentra nas 
crianças, mas foca nas necessidades dos adultos, 
relegando a educação a “serviços de cuidados” 
mascarados em falsas premissas educacionais. Este 
deve ser um alerta que nos permita pensar sobre a 
perpetuação da desigualdade e da injustiça social, 
já que aqueles que possam pagar terão acesso a 
propostas educacionais e aqueles que não, terão 
acesso aos “serviços de cuidado”. 

Devemos reconhecer que a Educação da Primeira 
Infância (0 a 3) representa algo novo para o país, pois 
está em construção (isso não significa não reconhecer 
que existem experiências que historicamente 
contribuíram para o seu desenvolvimento atual), 
que como “novo”, precisa ser conceitualizado, mas 
também precisa de ações políticas e sociais e, acima 
de tudo, precisa de ações legislativas que garantam 
o alcance de todas as crianças de acordo com os 
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princípios de igualdade e justiça social consagrados na 
Declaração de Direitos da Criança.

Para definir e construir critérios de qualidade é 
necessário resolver esses debates, ainda pendentes e 
urgentes.

Nota:  
1. UNESCO, Relatório Delors
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NATHALIE HERRERA SHIELL

 

O trabalho por projetos, além de ser uma poderosa 
ferramenta de motivação, é uma marca característica 
de socioconstrutivismo, uma vez que permite que as 
crianças se coloquem em ação e interação e, por meio 
desse proceso, confrontem seu conhecimento anterior 
e construam novos. O adulto como mediador, e o 
aluno, como protagonista, podem visualizar cada uma 
das etapas dessa construção e observar a maneira 
como interagimos para alcançar o que queremos. 

Desta vez, começamos o projeto com uma visita à 
vizinhança da escola, onde encontramos várias lojas que 
nos oferecem vários serviços. Foi assim que percebemos 
a importância do trabalho do padeiro, do dono da 
mercearia, do varredor, do sapateiro, da costureira, da 
cabeleireira, do cozinheiro e dos garçons, do veterinário, 
entre otros. Nos perguntamos o que aconteceria se não 
tivéssemos essas pessoas em nossa comunidade e as 
crianças expressaram idéias concretas sobre o quão 
importantes são cada uma delas.

Projeto: Pizzaria La Piccolina…sua pokeparada
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Durante essa visita, as crianças entrevistaram os 
trabalhadores sobre suas horas de trabalho, as 
atividades que fazem, como se sentem no trabalho e, 
especialmente, se gostam do que fazem. As crianças 
recolheram essas respostas e depois falaram sobre 
elas, sobre como achava que seria se fizessem as 
mesmas coisas que as pessoas que visitamos. Então, 
a ideia de transformar nossa sala em uma dessas 
lojas é apresentada a eles. Neste momento, surgem 
conflitos e o professor deve cuidar para que as ideias 
de todos sejam respeitadas e consideradas. Em alguns 
momentos, aconteceu de transformamos nossa sala 
em duas ou três lojas. Desta vez tivemos sorte, e 

depois de uma votação 
quase unânime, todos 
concordaram em 
transformar a sala em 
uma pizzaria, que foi 
um dos lugares que 
lhes havia chamado 
a atenção. Também 
recebemos a visita de 
dois veterinários e seus 
animais de estimação 
para satisfazer outros 
interesses no grupo.

Projeto: Pizzaria La Piccolina…sua pokeparada
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Após este processo de eleição, pasamos a elaborar 
uma tempestade de ideias onde as crianças 
apontaram todas as coisas que poderíamos necessitar 
para que a nossa Pizzaria estivesse pronta. Uma vez 
pronta a lista de necessidades - lista de ingredientes, 
produtos, cardápios, materiais para a montagem do 
restaurante, dinheiro para fazer as compras, caixa 
registradora, propaganda, etc. – passamos a nos 
organizar colocando as tarefas pendentes em um 
calendário dos dias em que vinhamos à escola. Assim, 
essa tempestade de ideias foi resolvida nos dias 
seguintes, deixando os dias finais apenas para o gozo 
da brincadeira.

Em seguida, aconteceu um outro momento importante 
para todos - a escolha do nome da pizzaria. 
Novamente, as crianças aproveitaram todas as 
possibilidades para soltar sua imaginação e mencionar 
os possíveis nomes para pizzaria: outro ponto de 
inflexão para o moderador, uma vez que dada a 
situação, de acordo com idéias preliminares, a nossa 
pizza poderia ter sido chamado de Pikachu ou Pokemon 
e as nossas pizzas, talvez, se chamassem como um 
dos 250 Pokemons. Mas, depois das primeiras idéias, 
comentamos com as crianças que com tais nomes, 
parecería mais um aplicativo do Pokémon e não uma 
verdadeira pizzaria. Então começamos uma segunda 

rodada de propostas, quando os nomes estavam 
mais de acordo com o que é uma pizzaria. Finalmente 
votamos e ficamos com pizzaria “La Piccolina”, e não 
abandonar os “pokefans”, a nossa pizza assumiu como 
slogan: Pizzeria “La Piccolina” ... Sua Pokeparada.  

Então fizemos cartazes de decoração, banners 
promocionais, os cardápios, o dinheiro com o qual 
iríamos comprar, o dinheiro para a caixa registradora, a 
decoração para o restaurante. Eles também trouxeram 
utensílios de casa para complementar: toalhas de 
mesa, flores, velas, guardanapos. Em todas essas 
atividades, eles tiveram que se desafiar para tentar 
escrever, desenhar números, desenhar gráficos e 
deram asas à imaginação. Em cada uma dessas 
atividades, as professoras incentivavam e monitoravam 
aprendizados específicos, muitos dos quais emergiam 
como possibilidade na conversa que acontece no 
trabalho em grupo.

Finalmente, chegamos ao momento de brincar: metade 
das crianças atendia na pizzaria, como cozinheiros, 
garçons, garçonetes e caixa. A outra metade dos 
meninos e meninas eram clientes que vinham ao 
restaurante, seguindo os protocolos já conhecidos 
por eles mesmos, mas sobre os quais, refletiram e 
aprenderam mais. Eles receberam e anotaram os 

Projeto: Pizzaria La Piccolina…sua pokeparada
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pedidos, apresentaram as contas, contaram suas 
notas e moedas, esperaram para sentar-se às mesas, 
serviram aperitivos enquanto os clientes esperavam 
a pizza. Desenvolveram um novo vocabulário, outras 
formas de dizer coisas (formalidades e sinônimos), 
melhoraram sua escrita para anotar os pedidos, 
descobriram algumas estratégias para fazer as contas 
e dar troco, entre outras coisas. Cada um desfrutou 
do papel que escolheu.

Foi um projeto cheio de expectativas, de grande 
emoção no processo de desenvolvimento de 
cada uma de suas etapas. O projeto encheu de 
satisfação os meninos e as meninas por verem 
materializado em cada área da sala o que haviam 
planejado. Construíram tudo o que haviam 
planejado. Eles brincaram felizes e aprenderam 
coisas diferentes enquanto faziam isso.

Projeto: Pizzaria La Piccolina…sua pokeparada

    NATHALIE HERRERA SHIELL
Tutora dos primeiros anos, Colegio Trener
Perú
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BUENOS AIRES
Patricia Redondo
Stella Maris Bellone
Margarita Botaya
Elisa Castro
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María Ana Manzione
Cristina Ángela Martínez
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Patricia Lande
Viviana Rancaño
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Sandra Regina Simonis Richter
Susana Fernandes
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Catarina de Souza  
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Alejandra María Restrepo
Alejandra Cardona Castrillón
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Yor Mary Taborda
Magdalena Cartagena
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Patrica Alvis Orjuela
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Vilma Patricia Cano Ramírez
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Olga Franco Garcia 
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