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RESUMO

NASCIMENTO, Aline D. Autoavaliação Institucional Participativa: uma
experiência em duas creches da Rede Municipal de São Paulo. São Paulo: 2016.
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em
Educação: Currículo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
A dissertação descreve e analisa uma experiência de autoavaliação participativa
envolvendo dois Centros Municipais de Educação Infantil – CEIs de São Paulo, que
recebem crianças entre zero a três anos de idade, situados em bairro popular da
zona sul da capital, sendo uma unidade pública e uma unidade conveniada. A
experiência partiu de um processo de aplicação da versão preliminar do documento
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana, preparado a partir do
documento publicado pelo MEC em 2009, Indicadores da Qualidade na Educação
Infantil. A metodologia do documento prevê a presença de todos os envolvidos –
família, comunidade e equipes escolares – nas reuniões de autoavaliação e de
elaboração do plano de ação, na busca de melhoria da qualidade no atendimento
em unidades educacionais. O estudo procurou compreender como a autoavaliação
institucional participativa, proposta no documento, contribuiu para o processo
coletivo de discussão sobre a qualidade da educação infantil nas duas creches. A
metodologia da pesquisa, de cunho qualitativo, apoiou-se no ambiente como fonte
direta de dados, possibilitando um retrato da vivência real local. Utilizou-se das
observações das reuniões de autoavaliação para analisar como os sujeitos
participam e suas percepções do processo de discussão coletiva. Na análise das
descrições da aplicação da autoavaliação foram utilizadas categorias embasadas
em dois autores que definem aspectos importantes que influenciam a participação
dos sujeitos. Licínio Lima (2011) atribui ao envolvimento dos sujeitos tipos de
participação relacionados às atitudes demonstradas no grupo. Bordenave (1994)
defende que há forças atuantes capazes de influenciar na dinâmica participativa,
entre as quais os estilos de liderança dos coordenadores ou animadores, e estes
geram uma atmosfera podendo afetar o grau de satisfação e responsabilidade do
grupo. Somada às observações, a pesquisa de campo incluiu a utilização de
questionários com as gestoras, professoras e mães das duas unidades para
averiguar o significado atribuído à autoavaliação da qualidade na própria creche. O
contexto de aplicação avaliativa permitiu analisar, além das percepções e
expectativas dos indivíduos, a influência do ambiente e a mobilização dos sujeitos
em relação à proposta de discussão sobre a qualidade com apoio na metodologia
proposta nos Indicadores. Os resultados mostram que, apesar das limitações
observadas nas duas unidades, e levando em conta as diferenças entre as
experiências analisadas, a proposta de autoavaliacão participativa oferece um
potencial importante para estimular a construção de uma qualidade negociada, que
inclui a presença atuante dos familiares na creche, o que confirma as concepções de
Bondioli (...) sobre a natureza da qualidade na educação infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil. Creche. Autoavaliação Institucional. Indicadores
de Qualidade.

ABSTRACT

NASCIMENTO, Aline D. Quality assessment with a participative methodology: an
experience with two day care centers in São Paulo, Brazil. São Paulo: 2016. (Master
Degree Dissertation. Graduate Program on Education: Curriculum, Catholic
University of São Paulo)
The dissertation describes and analyzes an experience of participative institutional
assessment involving two Municipal Child Care Centers in São Paulo, for 0-3 years
old children, located in a popular district at the South region of the city, one public
center and a contracted private not for profit center. The experience consisted in the
implementation process of the draft document Quality Indicators for the São Paulo
Early Childhood Education System, adapted from the Ministry of Education (MEC)
document published in 2009, Quality Indicators for Early Childhood Education. The
methodology of the document provides for the presence of everyone involved family, community and school teams - in meetings of a participative self-assessment
and preparation of the action plan for quality improvements in the early childhood
centers. The study sough to understand how this self-assessment participative
process, as proposed in the document, contributed to the collective discussion about
the quality of early childhood education in the two day care centers. The research
adopted a qualitative methodology focused on the environment as a direct source of
data, enabling a picture of the real local experience. The observations of the selfassessment and preparation of action plans meetings show the subjects kind of
involvement during the collective discussions. In the data analysis classification
categories from two authors were used: to Licinio Lima (2011), the subject’s levels of
involvement are related to their attitudes demonstrated in the group; Juan Bordenave
(1994) argues that there are active forces that influence the participative dynamic,
and these generate an atmosphere which can affect the degree of satisfaction and
the group responsibility. The research also included the use of questionnaires
applied to the principals, pedagogic coordinators, teachers and mothers at the two
centers with questions about their perceptions and expectations on the selfassessment process in each of the day care centers. to ascertain the meaning given
to self-assessment of quality in own day care center. The analysis shows the
influence of the environment and of the kind of mobilization observed on the
discussions about the quality of education in each center. The results show the
limitations observed in these experiences, but also the important potential that this
kind of participative methodology offers, which gives a special role for parents and
teachers in the collective construction of the early education quality, adopting the
concept of early childhood quality presented by Bondioli (…).
Keywords: Early Childhood Education, Day Care Centers, Quality Indicators,
Participative Institutional Assessment.

LISTA DE ABREVIATURAS

ADI

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

CEB

Câmara de Educação Básica

CEI

Centro de Educação Infantil

CEU

Centro Educacional Unificado

CEP

Comitê de Ética em Pesquisa

CNE

Conselho Nacional de Educação

DCNEI

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil

DOT-EI

Diretoria de Orientação Técnica em Educação Infantil

DRE

Diretoria Regional de Educação

ECA

Estatuto da Criança e do Adolescente

EMEE

Escola Municipal de Educação Especial

EMEF

Escola Municipal de Educação Fundamental

EMEFM

Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio

EMEI

Escola Municipal de Educação Infantil

INDIQUE

Indicadores da Qualidade na Educação

IQEI

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil

LDB

Lei de Diretrizes e Bases

MEC

Ministério da Educação

MIEIB

Movimento de Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

PCN

Parâmetros Curriculares Nacionais

PDI

Professor (a) de Desenvolvimento Infantil

PMSP

Prefeitura Municipal de São Paulo

PNE

Plano Nacional de Educação

PNUD

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PPP

Projeto Político Pedagógico

PUC

Pontifícia Universidade Católica

RCNEI

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil

SAS

Secretaria de Assistência Social

SEB

Secretaria de Educação Básica

SME

Secretaria Municipal de Educação

UE

Unidade Educacional

UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina

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

Fundo das Nações Unidas para a Infância

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 -

Evolução das matrículas por etapa e modalidade de ensino no
município de São Paulo – 2001 a 2011......................................

49

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -

Plano anual do trabalho pedagógico da creche B....................

Quadro 2 -

Tempo previsto e tempo utilizado para a autoavaliação e o

70

plano de ação nas creches A e B.............................................

79

Quadro 3 -

Tipos de participação por segmento na creche A.....................

93

Quadro 4 -

Tipos de participação por segmento na creche B.....................

94

Quadro 5 -

Qual foi a reação da equipe em relação à utilização do
Indique?.....................................................................................

111

Quadro 6 -

Sua UE já conhecia o documento nacional?............................

111

Quadro 7 -

Que estratégias foram usadas para a mobilização?.................

112

Quadro 8 -

Quais os segmentos que participaram?....................................

113

Quadro 9 -

Tipo de participação predominante por creche e segmento,
segundo diretoras e vice-diretora da creche A.........................

114

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -

População total e matriculada em unidades escolares no
município de São Paulo, por faixa etária..................................

Tabela 2 -

Porcentagem de cobertura da creche e pré-escola em
distritos selecionados da capital (2011)....................................

Tabela 3 -

Apresentação

da

estrutura

funcional

das

51

creches

pesquisadas..............................................................................
Tabela 4 -

51

62

Organização da creche A por faixa etária e número de
crianças atendidas por módulo.................................................

67

Tabela 5 -

Estrutura curricular da creche A................................................

68

Tabela 6 -

Instalações correspondentes à estrutura física da creche B....

69

Tabela 7 -

Organização da creche B por faixa etária e número de
crianças atendidas por módulo.................................................

70

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -

Vista do parque e frente para a rua onde se localiza a Creche
A................................................................................................

Figura 2 -

63

Vista do parque e frente para a rua onde se localiza a Creche
B................................................................................................

64

Figura 3 -

Entrada principal da Creche A..................................................

66

Figura 4 -

Entrada principal da Creche A..................................................

68

Figura 5 -

Mobilização para a autoavaliação.............................................

72

Figura 6 -

Mobilização para a autoavaliação.............................................

73

Figura 7 -

Cartões para a atribuição de cores...........................................

73

Figura 8 -

Cartaz informativo para a mobilização da autoavaliação..........

75

Figura 9 -

Texto introdutório de cada dimensão........................................

77

Figura 10 -

Pôster apresentado em seminários de relato de experiência
que

Figura 11 -

documenta

o

trabalho

realizado

na

primeira

autoavaliação pela creche B.....................................................

83

Tipologia da participação..........................................................

92

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO..................................................................................

18

1

A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO......................................................

24

1.1

A qualidade da Educação Básica......................................................

24

1.2

A qualidade da Educação Infantil......................................................

27

1.3

A qualidade da Educação Infantil nas pesquisas e nos documentos
oficiais brasileiros..............................................................................

30

1.4

Participação como elemento constitutivo da qualidade.....................

34

2

INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL........

38

3

A

PROPOSTA

DE

AUTOAVALIAÇÃO

DA

EDUCAÇÃO

INFANTIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
SÃO PAULO.....................................................................................

48

3.1

A Rede Municipal de Educação Infantil de São Paulo......................

48

3.2

A experiência de utilização dos Indicadores da Qualidade na
Educação Infantil em unidades municipais de São Paulo.................

52

4

O CAMINHO DA PESQUISA............................................................

55

4.1

Questões e objetivos da pesquisa.....................................................

55

4.2

O caminho da pesquisa.....................................................................

57

5

A EXPERIÊNCIA DE AUTOAVALIAÇÃO NAS DUAS CRECHES
OBSERVADAS.................................................................................

62

5.1

Caracterização das duas creches pesquisadas................................

62

5.1.1

A creche A.........................................................................................

64

5.1.2

A creche B.........................................................................................

68

5.2

Descrição das reuniões de autoavaliação realizadas nas duas
creches..............................................................................................

71

5.2.1

Creche A............................................................................................

71

5.2.2

Creche B............................................................................................

75

5.3

Tempo utilizado nas reuniões de Autoavaliação e do Plano de

5.4

Ação nas duas creches.....................................................................

78

Estilos de liderança observados nas duas creches...........................

81

5.5

Tipos de participação dos diversos segmentos envolvidos na
autoavaliação....................................................................................

5.6

Comentários gerais sobre o processo de autoavaliação observado
nas duas creches...............................................................................

6

91

104

A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS SOBRE A EXPERIÊNCIA DE
AUTOAVALIAÇÃO PARTICIPATIVA REALIZADA NAS DUAS
CRECHES.........................................................................................

6.1

Entrevistas

com

diretoras,

vice-diretora

e

108

coordenadoras

pedagógicas......................................................................................

110

6.2

Entrevistas com as professoras.........................................................

118

6.3

Entrevistas com as mães...................................................................

122

CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................

128

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................

132

APÊNDICES......................................................................................

137

ANEXOS............................................................................................

152

18

INTRODUÇÃO

A qualidade das condições de oferta da educação infantil fez parte dos
estudos e debates durante o período de minha graduação em pedagogia na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no município de Florianópolis,
concluído no ano de 1996. Nesse processo da formação inicial, contemplaram-se as
discussões a respeito da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.
9.394 de 1996.

Esses documentos ratificam a educação infantil como dever do Estado e
como um direito social da criança, ampliando e consolidando o meu entendimento
sobre o currículo escolar, no sentido de abarcar diversas dimensões da realidade
escolar: as questões do conhecimento, das relações humanas e sociais, da
formação de professores, da gestão democrática, dos alunos, familiares e da
comunidade. Esse entendimento tem sido importante, para mim, principalmente no
trabalho profissional, quando é preciso compreender e superar os possíveis entraves
que hábitos tradicionais e práticas arraigadas muitas vezes trazem para dentro das
instituições escolares.

Surgiu então, na época de estudante, a oportunidade de fazer parte de um
projeto no qual a Universidade estava engajada, no sentido de subsidiar os
professores de uma escola da Rede Municipal local com informações sobre a
procedência dos alunos, para então, entender e intervir no âmbito escolar. O
elevado número de faltas, chegadas tardias e desinteresse dos alunos, detectados
pelos professores em classes de primeira série (segundo denominação anterior),
preocupavam a todos os docentes que faziam parte daquela equipe.

Os dados oriundos de tal pesquisa mostraram que a maioria das crianças
ausentava-se no período inicial do ano letivo para ajudar na renda familiar com a
venda de jornais e principalmente de picolés. Ao ouvir os pais das crianças, levamos
ao conhecimento da direção e professores os dados das entrevistas, mostrando que,
apesar dessas dificuldades causadas na frequência escolar das crianças, a
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expectativa das famílias sobre a escola era muito boa, pois lhe atribuíam a única
possibilidade de futuro, de “ser alguém na vida”. Essa informação foi de fundamental
importância para o trabalho de avaliação com a equipe gestora e professores da
escola participante da pesquisa.

O desafio de adotar estratégias metodológicas que dialogassem com a
realidade dos alunos, reconhecido pela comunidade escolar, suscitou uma reflexão
mais aprofundada. A falta de acolhimento da necessidade dos pais e o
desconhecimento sobre a realidade das crianças evidenciavam a impossibilidade de
avançar rumo à perspectiva participativa, mantendo-se uma concepção padronizada
de currículo. O currículo, pensado numa abordagem mais dinâmica e participativa,
deveria ser fundamentado no conhecimento da realidade vivida pelas crianças,
suscitando temas para um caminho formativo nos espaços pedagógicos, onde as
ações dos professores pudessem se ampliar para além dos “conteúdos a serem
ministrados”, e onde a escola deveria estimular a participação das crianças, da
família e da comunidade na programação das atividades.

Ao ingressar no curso de Mestrado do Programa de Estudos Pós-Graduados
em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2014,
busquei nas leituras e propostas temáticas proporcionadas pelas disciplinas
esclarecer e indagar o lugar que a família ocupa na educação escolar das crianças e
ainda como esse espaço escolar pode se abrir ao respeito às diferenças e à
participação dos sujeitos.
Neste ínterim, a convite da minha orientadora 1 para participar do projeto em
que ela atua como assessora da Divisão de Orientação Técnica de Educação Infantil
(DOT-EI), da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), passei a
acompanhar o trabalho do grupo coordenador do projeto de aplicação dos
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil na rede municipal, na qualidade de
bolsista de pós-graduação, e participar das etapas já em curso naquele momento.

1

Professora Dra. Maria Machado Malta Campos.
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Inicialmente, procurei conhecer o conteúdo do documento Indicadores da
Qualidade na Educação Infantil, objeto de estudo e mobilização da rede municipal
de São Paulo nesta administração (2012/2016). Publicado em 2009 pelo Ministério
da Educação (MEC), e enviado a todas as creches, pré-escolas e centros de
educação infantil, públicos e conveniados com o poder público, e aos órgãos
municipais de educação do país, esse documento vem sendo utilizado por diversas
redes em todo país nos últimos anos.

Em seguida, passei a fazer parte dos seminários descentralizados e
encontros com a equipe responsável pelo projeto, acompanhando de perto o
desenvolvimento da primeira fase do trabalho, na qual as unidades que
voluntariamente aderiram à proposta de autoavaliação, com a utilização do
instrumento do MEC, realizavam essa experiência. Durante os seminários de relatos
de experiência, em que as unidades que haviam realizado a autoavaliação
apresentaram pôsteres que documentavam o trabalho realizado, fiquei conhecendo
a diretora de uma creche conveniada situada na zona sul, que abriu a possibilidade
de uma visita à sua unidade e, posteriormente, permitiu a realização de minha
pesquisa nessa creche. A partir desse contato, foi localizada outra unidade próxima,
um Centro de Educação Infantil (CEI) municipal direto, cuja direção autorizou
também a realização da pesquisa. Assim, foram selecionadas duas unidades de
creche, que atendem crianças de zero a três anos de idade, uma conveniada e outra
direta, situadas no mesmo bairro, para a realização da pesquisa de campo.

Meu projeto de pesquisa, assim, foi elaborado no contexto de uma proposta
muito mais ampla de autoavaliação da educação infantil, em desenvolvimento na
rede municipal de São Paulo. A oportunidade de acompanhar a realização da
autoavaliação em dois CEIs apresentou-se durante o acompanhamento desse
trabalho no ano de 2014 e concretizou-se no ano seguinte. O fato dessa
metodologia de autoavaliação prever a participação dos familiares, tanto no
diagnóstico, como no plano de ação resultante, despertou meu interesse, pois
parecia uma resposta a minhas inquietações anteriores sobre a relação das escolas
com as famílias.
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Para o ano de 2015, a Secretaria Municipal de Educação previu a realização
da autoavaliação institucional participativa em todas as unidades de educação
infantil, diretas e conveniadas. Foi publicada uma Portaria (PMSP/SME/DOT, 2014)
que fixa os períodos do ano em que as unidades deverão agendar dias de parada
pedagógica para a realização da autoavaliação (primeira quinzena de maio) e para a
elaboração do plano de ação, baseado no diagnóstico que resultou da avaliação
(primeira quinzena de junho). Essa iniciativa configurou-se como uma oportunidade
importante para a realização de uma pesquisa com o objetivo de descrever e
analisar esse processo nas duas unidades. Esse contexto favorável ajudou a definir
o escopo e os objetivos da pesquisa. A familiaridade adquirida durante o processo
de acompanhamento das atividades do ano anterior facilitou essa aproximação e os
contatos realizados viabilizaram a entrada em campo nas duas unidades.

Na autoavaliação de 2015, as unidades utilizaram a versão preliminar do
documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana, adaptado do
documento original do MEC por um Grupo de Trabalho (GT) constituído por
representantes das diversas regiões da capital: supervisoras, coordenadoras
pedagógicas, diretoras e professoras da rede municipal. Esse documento encontrase em fase de revisão no momento de redação desta dissertação.

A pesquisa apresentada nesta dissertação desenvolveu-se no Programa de
Pós-graduação em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC/SP), na linha de pesquisa em Políticas Públicas e Reformas
Educacionais e Curriculares. O projeto foi elaborado e discutido em disciplinas do
Programa e apresentado em evento de pesquisa organizado pelo Programa na
PUC/SP, no ano de 2015.

Objetivamos verificar como a autoavaliação institucional participativa, proposta no
documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana (SME / DOT,
2015), contribui com o processo coletivo de discussão sobre a qualidade do
atendimento em unidades de creche. Com respaldo nesse objetivo, e levando em
conta as possíveis variáveis de um processo participativo in loco com todos os
sujeitos envolvidos, foram traçados alguns objetivos específicos, balizadores do
percurso:
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 Descrever o processo observado em cada unidade, de forma a ressaltar como
ocorreu a participação dos diversos segmentos envolvidos nessas duas
experiências;
 Conferir visibilidade aos significados atribuídos pelos envolvidos ao processo
de autoavaliação da qualidade do trabalho educativo;
 Mencionar eventuais diferenças entre as duas unidades observadas e
analisadas durante a pesquisa.

A dissertação está organizada em seis capítulos.

O primeiro capítulo aborda a qualidade da educação, comentando alguns
autores que debatem as diferentes abordagens que esse tema tem suscitado na
área da educação básica. Em seguida, o capítulo trata mais especificamente da
qualidade da educação infantil, reservando um foco especial para a relação entre
qualidade e participação.

O segundo capítulo aborda os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil,
apresentando os documentos que antecederam sua publicação e a relevância da
proposta metodológica. Mostra as pesquisas empíricas que avaliaram experiências
realizadas com os indicadores de qualidade na educação no país, que abordam
seus principais potenciais e limitações.

O contexto da rede municipal é apresentado no terceiro capítulo, mostrando
como está estruturada, sua origem, e o período de transição da Secretaria da
Assistência Social para a responsabilidade da Secretaria da Educação. Os dados
trazidos apontam para os desafios da política educacional no município de São
Paulo, no que se refere ao acesso, principalmente no segmento da creche. O
capítulo aborda a experiência de utilização dos Indicadores da Qualidade na
Educação Infantil na rede municipal de São Paulo, a qual partiu da ampliação nas
discussões sobre avaliação no âmbito da Secretaria Municipal. Um de seus
desdobramentos se traduz na elaboração, a partir do documento adaptado e
complementado para essa rede, dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil
Paulistana.
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O quarto capítulo detalha o caminho da pesquisa, que adotou uma
abordagem qualitativa. Apresenta as questões e objetivos da pesquisa, as etapas
percorridas em sua realização e as opções adotadas para viabilizar a coleta de
dados nas duas creches observadas.

No quinto capítulo, descreve-se o processo de autoavaliação institucional
participativa realizado nas duas unidades, abordando diversos aspectos desse
processo, com base nas observações realizadas: o tempo utilizado em cada uma, o
tipo de participação observado por parte de cada segmento participante e estilo de
liderança.

Finalmente, no sexto capítulo são apresentados os dados colhidos por meio
de questionários aplicados às participantes do processo, onde se analisam suas
percepções e expectativas em relação à proposta de discussão sobre a qualidade
com apoio na metodologia proposta nos Indicadores.

As Considerações Finais procuram refletir sobre o que foi observado nesse
processo, apontando questões que ainda necessitam ser melhor exploradas.
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1 A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

1.1 A qualidade da Educação Básica

Na última década do século XX em diversos países, espaços de discussões
sobre qualidade na educação fizeram parte de um contexto de reformas
educacionais. Segundo Dahlberg, Moss e Pence (2003), a questão da qualidade
está inserida em vários âmbitos da sociedade; esses autores ressaltam que a “era
da qualidade” permeia a vida das pessoas, das instituições e dos serviços. Grande
parte das pesquisas, estudos e artigos sobre as instituições dedicadas à primeira
infância trazem o tema qualidade.

Terezinha Rios (2010) pondera que quando pensamos numa educação de
boa ou má qualidade, necessitamos refletir sobre os valores que a qualificam. Assim
uma educação que impõe os conhecimentos e valores, e ignora as características
dos alunos, pode ser considerada de má qualidade, e aquela onde se valoriza o
diálogo na construção da cidadania, entenderemos como uma boa educação, se
esses são valores que nos fundamentam. A autora chama atenção para o fato de
que toda a educação tem qualidades, que são marcadas por variáveis sociais,
históricas e culturais. Segundo essa autora, o que se almeja é “uma educação da
melhor qualidade, que se coloca sempre à frente, como algo a ser construído e
buscado pelos sujeitos que a constroem” (2010, p. 74).

No Brasil, as últimas décadas assistiram a uma grande expansão de
matrículas na Educação Básica, com alunos de classes populares conquistando o
acesso à escola. As preocupações com qualidade passaram a se concentrar não
somente na democratização do acesso, mas cada vez mais na permanência e na
aprendizagem dos alunos advindos das classes menos favorecidas.

A esse respeito, Cortella (2011) fortalece a percepção de que os paradigmas
pedagógicos são insuficientes para dar conta plenamente do significado desse
direito social e democrático. Neste contexto há que se superar a dicotomia entre
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qualidade e quantidade, e a democratização do acesso e da permanência deve ser
absorvida como um sinal de qualidade social, entendida por este autor, como “uma
sólida base científica, formação crítica de cidadania e solidariedade de classe social”
[...] “se não se tem quantidade total atendida, não se pode falar em qualidade.”
(2011, p. 14 -15).

Porém, como analisa Lima (2012), esse período foi caracterizado por
importantes reformas educacionais, influenciadas pelas orientações de um modelo
de Estado gerencial. Historicamente, o momento era de grande pressão no que se
refere à gestão dos recursos para a educação com medidas rígidas centradas na
eficiência. Medidas estas, amparadas por exigências dos órgãos internacionais, que
segundo Lima (2012), vem produzindo e divulgando estudos sobre educação, na
comparação de avaliações e testes com foco em resultados. Concepções advindas
do mundo empresarial foram adotadas, se disseminando na área educacional:
valorização das “escolas eficazes”, “gestão da qualidade total em educação”,
“lideranças individuais”, “regulação pela avaliação”, “orçamentos competitivos”, entre
outros parâmetros (2012, p. 82).

Estas tendências são focalizadas por alguns estudiosos de maneira a analisar
criticamente tais relações na educação. Casassus (2002) e Enguita (2001) reforçam
a atenção para o predomínio equivocado na ideia de qualidade no lugar de
igualdade, tendo em vista as desigualdades sociais e a exclusão que permanecem
nos sistemas e na sociedade.

Outros autores discutem outra abordagem para a discussão da qualidade na
escola, apontando para a importância do protagonismo dos atores que ali atuam e o
papel que podem assumir na construção de uma educação de qualidade.

Apple (2006) analisa como a escola não é um espelho passivo, mas uma
força ativa, que pode também servir para legitimar as formas econômicas e sociais e
as ideologias tão intimamente conectadas a elas. Apple e Beane (1997) defendem
uma concepção de escola democrática e seu papel “na disseminação do modo de
vida democrático.” Reconhecem que esse ideal enfrenta “tempos difíceis”, mas
advogam o retorno a essa concepção, citando Dewey. Para eles, muitas das
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reformas educacionais que focalizaram exclusivamente questões de eficiência e
produtividade colaboraram para que esse sonho ficasse “meio esquecido.” (APPLE;
BEANE, 1997, p. 9 - 43). Nesse texto, os autores ligam essas questões ao debate
sobre o currículo, apresentando as principais orientações que devem presidir a
formulação de um currículo democrático.

Thurler (1998) mostra o potencial da escola no sentido de uma transformação,
considerando as pessoas envolvidas na instituição como sendo, a priori, as mais
capacitadas para julgar e reconhecer o que precisa ser melhorado e/ou mantido.
Essa autora, no artigo intitulado “A eficácia das escolas não se mede: ela se
constrói, pratica-se e se vive”, esclarece o que vem a ser a eficácia na escola de
acordo com sua concepção:

Resulta de um processo de construção, pelos atores envolvidos, de
uma representação dos objetivos de sua ação comum. Assim, a
eficácia não é mais definida de fora para dentro: são os membros da
escola que, em etapas sucessivas, definem e ajustam seu contrato,
suas finalidades, suas exigências, seus critérios de eficácia e, enfim,
organizam seu próprio controle contínuo dos progressos feitos,
negociam e realizam os ajustes necessários (1998, p. 176).

O texto da UNESCO (2008) reproduzido a seguir direciona a discussão da
qualidade numa perspectiva de direito à educação para todos, e as proposições
apontam critérios importantes para sua definição:

A eficácia e eficiência são dois atributos básicos da educação de
qualidade para todos os que haverão de constituir-se em foco da
ação pública no terreno da educação. É preciso identificar em que
medida se é eficaz na conquista de aspectos que traduzam em
termos concretos o direito a uma educação de qualidade para toda a
população. É necessário analisar em que medida a operação pública
é eficiente, respeitando o direito do cidadão para que seu esforço
material seja adequadamente reconhecido e retribuído. A eficiência
não é um imperativo economicista, senão uma obrigação derivada do
respeito à condição e direitos individuais universais. (UNESCO,
2008, p. 14).

Portanto, a questão da qualidade não se restringe a responder como ela pode
ser mensurada, ou como garanti-la externamente, com base em instrumentos de
controle voltados a resultados medidos por testes padronizados. Numa concepção
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mais ampla, a qualidade diz respeito a relações em busca do sentido que lhe é
atribuído através dos anseios, interesses e necessidades da comunidade escolar.

Como mostram Apple e Beane (1997, p. 17), uma das principais dimensões
de uma escola democrática é a participação de todos os envolvidos, pois “esse
modo de vida se aprende pela experiência”. Para eles, as condições para que a
escola contribua para um modo de vida democrático são: 1) o livre fluxo de ideias; 2)
fé na capacidade das pessoas resolverem problemas; 3) uso da reflexão e da
análise crítica; 4) preocupação com o bem comum; 5) preocupação com a dignidade
e os direitos humanos; 6) compreender que a democracia precisa ser vivida; 7) “A
organização de instituições sociais para promover e ampliar o modo de vida
democrático”.

Como se verá adiante, a proposta dos Indicadores de Qualidade é bastante
coerente com esses princípios, na medida em que confere um papel importante para
a avaliação das escolas pela própria comunidade escolar, a qual, de forma
cooperativa, reúne-se para realizar um diagnóstico sobre sua realidade e propor
mudanças.

1.2 A qualidade da Educação Infantil

O debate sobre a qualidade na educação infantil seguiu um rumo próprio no
Brasil e em outros países. O foco adotado para definir critérios de qualidade, até
recentemente, apoiou-se muito mais em concepções de direitos da criança e no
respeito a características da faixa etária atendida do que em medidas de resultados
de aprendizagem (CAMPOS, 2013).

O objeto das discussões na educação infantil vem sofrendo mudanças ao
longo da sua história. De fato, as preocupações com a qualidade passam a entrar
em pauta com a significativa presença das crianças pequenas no ambiente
educacional. As modificações estão diretamente ligadas ao contexto social, político e
econômico, refletindo nas práticas pedagógicas direcionadas em períodos distintos.
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As tendências educacionais ora se preocupam com aspectos da promoção do
desenvolvimento infantil, ora com a prevenção de problemas de aprendizagem nas
etapas seguintes.

Inicialmente, de ordem psicológica, as preocupações foram marcadas pelos
possíveis malefícios causados à criança quando deixada pela mãe na creche,
quando havia o foco em possíveis riscos para seu desenvolvimento afetivo. A partir
da década de 1960, o foco direcionou-se para o aproveitamento futuro na
escolarização formal, dando prioridade aos aspectos cognitivos do desenvolvimento
infantil. Algumas experiências, principalmente nos Estados Unidos, trouxeram
argumentos comprovados em pesquisas para justificar a ampliação da oferta de
educação pré-escolar.

As contribuições dos debates possibilitaram relativizar as críticas ligadas a
aspectos prejudiciais da separação da criança e sua mãe. A valorização do papel da
mulher na sociedade, assim como as novas perspectivas sobre o potencial da
educação das crianças pequenas, levaram a mudanças nas concepções sobre a
qualidade dessa etapa da educação. (MEC, 2006)

Zabalza (1998), partindo da realidade da Espanha, em um momento de
introdução de reformas educativas, defende que os desafios da educação infantil se
encontram hoje na qualidade.

É justamente o reconhecimento de que se tem avançado de uma
maneira espetacular durante os últimos anos, mas que ainda há
muito a fazer e melhorar, que nos coloca diante do verdadeiro
desafio da Educação Infantil no final do século: o desafio da
qualidade. Parece, hoje mais do que nunca, “não haver dúvida
alguma sobre a importância que os aspectos qualitativos adquirem
no âmbito da educação. E, mais ainda, quando se trata de dar
atendimento a crianças pequenas. (1998, p. 9).

O autor destaca três dimensões básicas que norteiam o conceito da
qualidade: os valores, a efetividade e a satisfação dos envolvidos no processo.
Quanto aos valores, focaliza como principais dilemas, aqueles que identificam entre:
cuidar e educar; público e privado; a atenção à infância e a igualdade entre os
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sexos; o direito ao trabalho dos pais e a atenção à criança pequena; parâmetros
quantitativos e estimativas qualitativas (ZABALZA, 1998).

A partir dessas considerações, Zabalza (1998) propõe dez aspectos-chave de
uma educação infantil de qualidade. São eles: organização dos espaços; equilíbrio
entre iniciativa infantil e trabalho dirigido; atenção aos aspectos emotivos; linguagem
enriquecida; atividades que abordam todas as dimensões do desenvolvimento
infantil;

rotinas

estáveis;

materiais

diversificados

e

polivalentes;

atenção

individualizada; acompanhamento e avaliação global do grupo e individual; trabalho
com os pais e o ambiente (social e natural).

Esses aspectos refletem uma determinada visão de criança, de educação e
de currículo para a educação infantil. Outras abordagens, descritas pelos demais
autores que participam do livro organizado por Zabalza (1998) mostram visões em
parte convergentes e em alguns aspectos diversas da proposta por esse autor.

Em debate durante o II Congresso Paulista de Educação Infantil, (COPEDI)
realizado em 2000, Peter Moss (2002, p. 20-21) assim sintetizou a questão:

A qualidade é um conceito relativo, baseado em valores; definir qualidade é
um processo importante por si mesmo, oferecendo oportunidades para compartilhar,
discutir e entender valores, ideias, conhecimentos e experiências; o processo deve
ser participativo e democrático, envolvendo grupos diferentes, que incluem alunos,
famílias e profissionais; as necessidades, as perspectivas e os valores desses
grupos podem divergir; portanto, definir qualidade é um processo dinâmico,
contínuo, requer revisões e nunca chega a um enunciado definitivo.

Contribuições convergentes sobre a natureza da qualidade verificam-se nas
experiências das escolas italianas descritas por Anna Bondioli (2004):

A qualidade tem uma natureza transacional; a qualidade tem uma
natureza participativa; a qualidade tem uma natureza auto-reflexiva;
a qualidade tem uma natureza contextual e plural; a qualidade é um
processo; a qualidade tem uma natureza transformadora. (2004, p.
13-14).
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Ao discorrer sobre os aspectos que qualificam a creche, a autora menciona a
qualidade educativa numa perspectiva abrangente, não só como oferta do serviço à
família, mas no sentido público desta oferta, enquanto responsabilidade coletiva.
Agregada a esta premissa se refere a uma qualidade ‘intrínseca’:

[...] refiro-me ao conjunto de aspectos próprios de uma creche que a
qualificam como ambiente educativo, um ambiente particular que tem
como objetivo a garantia de condições positivas de crescimento e de
desenvolvimento para as crianças que nele são recebidas e que
fornecem às famílias garantias justamente em relação a esse
desenvolvimento (BONDIOLI, 2004, p.142).

1.3 A qualidade da Educação Infantil nas pesquisas e nos documentos oficiais
brasileiros

No período entre a promulgação da Constituição Federal (1988) e a
aprovação da Lei de Diretrizes de Base (1996), o Ministério da Educação (MEC),
desempenhou importante papel na formulação de diretrizes e orientações para a
educação infantil, publicando documentos, promovendo estudos e debates,
elaborando propostas curriculares e apoiando as mobilizações da área em diversos
espaços (CAMPOS, 2000).

A Constituição e a LDB definiram a educação infantil como a primeira etapa
da educação básica, composta pela creche, para as crianças de 0 a 3 anos e a préescola, para crianças de 4 a 6 anos. Portanto, pela primeira vez, a legislação
integrou a creche no sistema educacional e reconheceu a educação infantil como a
primeira etapa da Educação Básica. Até esse período, a creche estava a cargo de
outras áreas sociais, como a assistência social, por exemplo.

Outro documento legal que confere à criança o direito a educação, é o
Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado não antes da LDB, que define esse
direito em seu Artigo 54, Inciso IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças
de zero a seis anos de idade (Lei n.8.069 de 1990).
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Publicado também antes da LDB, o documento Critérios para um atendimento
em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças (MEC, 2009b), traz
em seu conteúdo subsídios práticos na abordagem de problemas constatados em
creches conveniadas do Município de Belo Horizonte, numa experiência de
assessoria e intervenção. Esse documento revela a preocupação com a qualidade
de uma forma de atendimento até então pouco priorizada pelas políticas sociais.

Outro documento importante com textos sobre aspectos como espaço físico,
saúde, formação dos profissionais que trabalham com a educação de crianças
pequenas, entre outros, foi Subsídios para credenciamento e funcionamento de
instituições de educação infantil (MEC, 1998b). A publicação foi preparada para ser
uma referência para as regulamentações a serem adotadas pelos conselhos
municipais e estaduais de educação para autorizar e orientar o funcionamento das
instituições de educação infantil em seus estados e municípios.

Nesse sentido, os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação
Infantil (MEC, 2006), previstos no primeiro Plano Nacional de Educação, sintetizam
as principais normas legais e orientações que devem ser seguidas pelos sistemas de
educação na organização e oferta da educação infantil. Seus dois volumes contém
prescrições detalhadas sobre critérios e princípios a serem adotados pelas redes,
inclusive quanto às construções, equipamentos e materiais que devem ser
garantidos às unidades de creche e pré-escola.

Uma revisão de pesquisas sobre a qualidade da educação infantil no país,
que cobriu os resultados de pesquisas empíricas relacionadas à qualidade da
educação infantil (1996-2003), realizada por Campos, Füllgraf e Wiggers (2006)
constatou problemas e deficiências graves nos seguintes aspectos: profissionais de
educação infantil e sua formação; propostas pedagógicas e currículo; condições de
funcionamento e práticas educativas no cotidiano das instituições e relações com as
famílias.

Segundo análise de Campos , Füllgraf e Wiggers (2006), os dados revelaram
que as creches foram as que apresentaram maior vulnerabilidade, “adotando rotinas
rígidas baseadas quase exclusivamente em ações voltadas para a alimentação,
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higiene e contenção das crianças” (2006, p. 117); em contrapartida, a pré-escola
conta com melhores condições, mas ainda apresenta rotinas pouco flexíveis,
“focalizadas em atividades de cunho escolar” (2006, p. 118). No que se refere às
condições

de

funcionamento,

se

repetem

as

deficiências,

nas

creches,

principalmente as comunitárias e conveniadas, nos aspectos de saneamento e
adequação à faixa etária. Na realidade da pré-escola, foram encontradas restrições
em atividades que desenvolvam a autonomia das crianças.

Em relação à formação de professores, o desafio ainda se encontra numa
formação específica de creche e pré-escola. Os resultados das pesquisas mostram
que as educadoras sentem dificuldade em superar rotinas antigas vinculadas
apenas ao cuidado das crianças; as autoras ainda consideram o baixo nível de
formação e a concepção negativa que as educadoras possuem das famílias.

O estudo aponta para uma situação dinâmica, mas ainda contraditória,
revelando a distância entre as metas legais e a situação vivida pela maioria de
crianças e adultos no cotidiano das instituições de educação infantil. A dificuldade se
revela na relação conceitual e teórica refletindo nas práticas.

Em relação às condições de funcionamento das instituições que atendem a
esta faixa etária, o Censo Escolar de 2006 (BRASIL, 2011) mostrou que 55,1% das
crianças matriculadas na educação infantil frequentavam estabelecimentos que não
possuem parque infantil e 44,4% das crianças estavam em unidades sem sanitários
adequados.

A realização da Consulta sobre Qualidade da Educação Infantil (2011),
desenvolvida em quatro estados com apoio da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, do Movimento Interfóruns de Educação Infantil (MIEIB) e da Fundação
Carlos Chagas, procurou captar nas vozes dos pais, professores, diretores,
funcionários e crianças a representação do que concebem como uma educação de
qualidade para as crianças pequenas. Esse estudo mostrou que os critérios de
qualidade não são iguais para todas as pessoas, e como os diferentes segmentos
elegem critérios distintos para defini-la. Essas conclusões coincidem com o
entendimento de Bondioli (2004), sobre a ideia de que qualidade tem uma natureza
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negociável ou transacional, onde cada ator social “propõe um ponto de vista próprio
em relação à qualidade da creche, a partir da própria ótica e age dentro da creche
de acordo com fins e modalidades nem sempre sinérgicos”. Bondioli (2004, p. 16)
esclarece que “o compartilhar fins e valores, pressuposto de uma ação sinérgica na
busca de qualidade, não contrasta com essa natureza plural”, mas contribui para
enriquecer as características de natureza contextual, valorizando histórias, tradições
e realidades locais.

Ao longo desse período, desenvolveu-se também um debate sobre as
propostas curriculares para a educação infantil. Após a publicação, pelo MEC, dos
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998), especialistas e
militantes da área publicaram diversas críticas ao documento (CERISARA, 2005).

Entretanto, segundo pesquisas recentes, essa proposta continua sendo a
mais conhecida e utilizada no país.2

Conforme sua prerrogativa legal, o Conselho Nacional de Educação (CNE)
publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em 2009 e
2010. Esses documentos são importantes norteadores para as propostas
pedagógicas adotadas nos sistemas e unidades de educação infantil, possuindo um
caráter mandatório, ou seja, devem ser seguidos por todas as instituições de
educação infantil, tanto creches como pré-escolas, públicas, conveniadas e
particulares. De acordo com as Diretrizes anteriores, o documento vigente define os
seguintes princípios que devem ser respeitados pelas propostas pedagógicas:
princípios éticos, políticos e estéticos. O documento define dois eixos para o
currículo: interações e brincadeiras.

Os Indicadores da Qualidade, apresentados no capítulo seguinte, completam
esse conjunto de documentos oficiais que tocam nos aspectos de qualidade da
educação infantil e na sua avaliação.

2

No momento de finalização desta dissertação, encontra-se em fase de consulta pública o
documento Base Nacional Comum Curricular, elaborado pelo MEC, onde se encontra uma proposta
curricular para a educação infantil.

34

1.4 Participação como elemento constitutivo da qualidade

A concepção de escola democrática defendida por Apple e Beane (1997),
confere grande relevância à participação como condição para o desenvolvimento de
um currículo democrático. Segundo esses autores, “os ativistas comunitários e
outros cidadãos têm o direito de estar bem informados e de ter uma participação
crítica na criação de políticas e programas escolares para si e para os jovens (1997,
p. 18-20)”. Para isso, eles propõem que as escolas desenvolvam um “planejamento
cooperativo”.

Considerando a especificidade da educação infantil, uma autora e seus
colegas têm se destacado ao abordar a participação como elemento constitutivo da
qualidade, entendida em seu sentido amplo. Anna Bondioli (2004) tem desenvolvido
e publicado estudos importantes sobre os processos vividos em regiões do norte da
Itália que utilizam metodologias participativas na avaliação da qualidade de centros
de educação infantil públicos. Esses estudos ocorrem de forma colaborativa entre as
equipes que trabalham nas unidades e na gestão dessas redes e pesquisadores da
universidade.
Segundo Bondioli (2004, p. 14-15): “Perseguir a qualidade implica uma forma
de negociação entre atores sociais, com vistas a um acordo que resulte em um
trabalho produtivo.” [...] “Não há, portanto, qualidade sem participação. [...] Definir e
produzir qualidade são uma tarefa política, um trabalho democrático”.

As considerações feitas à luz dos estudos e das experiências educacionais
realizadas na Itália têm inspirado as brasileiras, em pesquisas, na elaboração de
documentos oficiais, nos estudos em seminários nas universidades e em algumas
iniciativas práticas.

Sobre a colaboração entre as creches e as famílias, que devem compartilhar
a educação e o cuidado das crianças pequenas, as experiências analisadas pelos
autores italianos trazem contribuições muito significativas para a realidade brasileira.
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[...] mesmo em situações assimétricas como as que acontecem entre
educadores e pais nos contextos educativos – (as decisões) podem
ser assumidas em conjunto, encontrando formas e modalidades
capazes de compor os diversos pontos de vista e valorizar as
potencialidades implícitas em toda mudança.
[...] os pais, em contextos adequados, sabem exprimir competências
altas, ou seja, sabem exprimir o seu saber educativo, fazendo-o
emergir daquela dimensão implícita que faz com que permaneça não
dito, não encontre as palavras, não possa sair da contingência e do
âmbito privado para se tornar patrimônio comum. (BONDIOLI;
SAVIO, 2013, p.59).

Neste sentido, a creche é um lugar de formação, onde não só os educadores
aprendem com suas experiências, mas com a presença e participação dos pais.
Com efeito, os professores tem um potencial de aprendizagem na observação de
como os pais se relacionam com os filhos no interior das unidades. Os funcionários
também aprendem nas relações que estabelecem com a equipe gestora e com as
parcerias da comunidade no entorno. Neste aspecto, Bondioli (2004, p. 15) propõe
uma concepção de qualidade que tem uma natureza formadora:
A qualidade é educação, dos grandes com os pequenos e dos
grandes entre si. A aquisição da consciência, a troca de saberes, o
confronto construtivo de pontos de vista, o hábito de pactuar e
examinar a realidade, a capacidade de cooperar constituem,
igualmente, aspectos da ‘transformação para melhor’. (2004, p. 15)

Na perspectiva do trabalho compartilhado, essa perspectiva possibilita o
entendimento dos aspectos integrados à realidade das famílias e acolhe as culturas
familiares junto aos saberes construídos na creche. A identidade da comunidade
escolar se constrói nessa interação.

A qualidade tem, também, uma natureza formadora, de acordo com Bondioli
(2004). Ao examinar a realidade e promover uma transformação para melhor, o
debate sobre a qualidade estimula “a aquisição da consciência, a troca de saberes,
o confronto construtivo de pontos de vista, o hábito de pactuar e examinar a
realidade, a capacidade de cooperar”, ou seja, o “fazer a qualidade” (2004, p. 17).
Segundo Bondioli (2004), “fazer” a qualidade é refletir as práticas, os
contextos, os projetos e as tradições de um programa educacional, é refletir sobre o
seu uso e verificar a validade atribuída aos seus objetos. Para a autora, a qualidade
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na educação está atrelada a participação porque “é a sinergia das ações dos
diversos atores ao buscar fins compartilhados que torna efetiva a possibilidade de
realizá-lo” (2004, p.15).

Nessa proposta, então, não se espera uma participação de forma simples e
consensual, pois ao rever práticas educacionais, os sujeitos intrinsecamente ativam
seus valores, objetivos, prioridades e as tradições construídas por vezes em
ambientes de debate e muitas vezes sem esses espaços de discussão.

A autora defende que a qualidade esperada por todos os envolvidos direta ou
indiretamente com a creche diverge no sentido de que cada sujeito traz a sua
expectativa, e “propõe um ponto de vista próprio em relação à qualidade da creche,
a partir da própria ótica – qualidade não é a mesma coisa para um pai, para um
educador, para um político” (BONDIOLI, 2004, p. 14), portanto suas ações nem
sempre coadunam umas com as outras. Buscar a qualidade conjuntamente nos
espaços coletivos implica uma forma de negociação com os sujeitos, com vistas em
ações que permitam um trabalho produtivo.

A ideia de que qualidade tenha uma natureza negociável, nos estudos da
autora, significa não legitimar um ponto de vista em detrimento de outro, mas
reconhecer a natureza valorativa da qualidade, considerando que para isso o
embate de ideias deve ser um recurso construtivo para os participantes e não leve a
constrangimentos.

Esse processo está atrelado à busca de melhoria tanto do ambiente que
caracteriza a unidade de educação para crianças pequenas, bem como das relações
que se estabelecem para responder as questões vindas das próprias experiências,
possibilitando a aprendizagem aos envolvidos. Além disso, a participação
caracteriza-se pela responsabilidade dos sujeitos que se interessam em buscar para
si e para os que dela usufruem o bom atendimento, a boa escola, “que levem em
consideração e respeitem a finalidade própria de tais instituições, a de serem lugares
de vida, de cultura, de ‘cuidados’” (BONDIOLI; SAVIO, 2013, p. 17).
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Essa abordagem é coerente com a concepção de escola democrática,
apresentada por Apple e Beane. Além disso, por estar fundamentada em
experiências realizadas por longos anos em diversas redes do norte da Itália, traz
contribuições significativas para o aprimoramento da qualidade da educação e do
cuidado em instituições de educação infantil.

Os estudos e a proposta metodológica para a avaliação da qualidade
confirmam sua importância na perspectiva dos estudos e experiências com a
primeira infância desenvolvida pela autora e seus colaboradores, oferecendo
subsídios investigativos para a aplicação dos processos avaliativos nos contextos
brasileiros, no sentido sugerido de tornar a avaliação a serviço da participação, e
“fazer” a qualidade avaliando de forma participativa.
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2 INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Este documento possui dois antecedentes: primeiro, a publicação dos
Indicadores da Qualidade na Educação (2004), voltado principalmente para o ensino
fundamental; segundo, os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação
Infantil (2006), publicados pelo MEC, que já previam a necessidade de se definir
indicadores de qualidade que pudessem ser utilizados em avaliações das condições
necessárias para a oferta da educação infantil nos estabelecimentos educacionais.

O documento Indicadores da Qualidade na Educação (2004), voltado para o
Ensino Fundamental, foi desenvolvido inicialmente por Ação Educativa, Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e ainda, com a
colaboração de diversas organizações atuantes no campo educacional, como
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Cenpec, CNTE, Consed, Fundação
Abrinq, Fundescola-MEC, Seif-MEC, Caise-MEC, IBGE, Instituto Pólis, Ipea, Undime
e Uncme. Participaram também secretarias de educação, pesquisadores (as),
ativistas de movimentos de educação e profissionais de escolas de diversas regiões
do país.

Na ampla parceria realizada com todas essas organizações, o documento foi
criado com o objetivo principal de “ajudar a comunidade escolar na avaliação e na
melhoria da qualidade da escola” (2004, p. 5).

O documento propõe uma metodologia de autoavaliação escolar que reúne
um conjunto de indicadores educacionais qualitativos de fácil compreensão, capazes
de mobilizar a participação dos diferentes atores da escola – estudantes, crianças
(através de desenhos e/ou rodas de conversa) professores/as, gestores/as,
familiares, funcionários/as e integrantes da comunidade, de forma a ter:
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[...] um quadro de sinais que possibilita identificar o que vai bem e o
que vai mal na escola, de forma que todos tomem conhecimento e
tenham condições de discutir e decidir as prioridades de ação para
melhorá-lo. (2004, p. 7).

Em conformidade à sua proposta, as informações da autoavaliação são de
interesse apenas da escola e a metodologia não prevê que seus resultados estejam
expostos para análise pelas instituições participantes da iniciativa. Esses dados
podem ser compartilhados com a Secretaria de Educação, para que os problemas
educacionais enfrentados não sejam só de responsabilidade das escolas, possam
receber apoio na busca da melhoria da qualidade da escola. Neste sentido, o próprio
documento, ressalta que “a decisão de utilizar os indicadores e de compartilhar os
resultados da avaliação é da escola, sua adesão a iniciativas coletivas é voluntaria”
(2004, p. 7).
No tópico A Qualidade da Nossa Escola o documento define que “qualidade é
um conceito dinâmico, reconstruído constantemente” (2004, p. 5), e nesse sentido a
escola tem autonomia para fazer deste conceito o norte para as suas reflexões e
ações em busca da qualidade no âmbito da própria instituição. Elaborado com base
em elementos da qualidade, as dimensões propõem um conjunto de indicadores
para avaliar de forma ampla o que se julga ser fundamental para buscar qualidade
na escola. Neste sentido, a concepção de qualidade deste documento foi traduzida
em sete dimensões: ambiente educativo; prática pedagógica e avaliação; ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita; gestão escolar democrática; formação e
condições de trabalho dos profissionais da escola; acesso e permanência dos
alunos na escola; ambiente físico.

A metodologia prevê que, a partir das discussões, as diversas opiniões sobre
cada indicador sejam sintetizadas por atribuição de cores, ou seja, se a ação da
escola está boa, (verde), se está média, (amarelo), e se está ruim (vermelho).
Estabelece ainda, a continuidade nos debates para que a sistematização das
prioridades (as problemáticas) possam se traduzir no foco de um quadro-síntese,
que sirva de base para a elaboração do plano de ação. É nele que estará refletida a
qualidade dos encaminhamentos pelo coordenador e relator, mas também o
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comprometimento dos participantes, no sentido de se responsabilizarem pelas
melhorias da escola.

O documento faz considerações reconhecendo a importância da avaliação da
aprendizagem dos alunos, mas justificando a necessidade de uma avaliação mais
ampla, envolvendo toda a comunidade escolar, “para que a avaliação seja um
instrumento participativo para a melhoria da qualidade da escola” (2004, p. 27).

Experiências com o uso de indicadores de qualidade já foram documentadas
em algumas pesquisas desenvolvidas em estados e municípios brasileiros.

Ribeiro, Ribeiro e Gusmão (2005) descrevem e analisam as origens e as
orientações adotadas na elaboração dos Indicadores de Qualidade na Educação,
partindo de uma crítica aos sistemas centralizados de avaliação de aprendizagem
adotados no país. As autoras reconhecem a importância desses sistemas, mas
apontam que para professores, gestores, pais e alunos, os métodos utilizados não
são bem compreendidos e os resultados se distanciam dos reais problemas
enfrentados na escola com a aprendizagem dos alunos, dificultando o uso dos
resultados dessas avaliações para reorientar as práticas pedagógicas.

As autoras se referem a aspectos limitantes no que se refere à resistência
desses professores ao modelo adotado nessas avaliações de aprendizagem de
larga escala:

[...] por serem baseados em amostrar e produzirem resultados
agregados por estados ou macrorregiões administrativas, os
professores e demais agentes escolares não ficam plenamente
convencidos de que o diagnóstico se aplica à sua realidade
(VIANNA, 2003 apud RIBEIRO, RIBEIRO; GUSMÃO, 2005, p. 231).

Para justificar a necessidade de se utilizar também indicadores de qualidade
da escola que estejam mais próximos da experiência da comunidade escolar, as
autoras ressaltam a importância de considerar a participação dos envolvidos:
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À medida que se reconhece a legitimidade dos pontos de vista de
todos esses atores, além de sua capacidade de refletir e de seu
direito de participar das decisões, é preciso buscar métodos de
avaliação que fomentem o debate coletivo e a atribuição de valor
com base na negociação entre os diferentes (VIANNA, 2003 apud
RIBEIRO, RIBEIRO; GUSMÃO, 2005, p. 233).

A experiência com os Indicadores da Qualidade na Educação aponta para o
potencial do instrumento como desencadeador para as discussões, reconhecendo
que todos os envolvidos são capazes de perceber a realidade local e relacionar com
as questões mais amplas, como as avaliações em larga escala e outras estatísticas
educacionais.

Com base em estudos já realizados pela Ação Educativa (2008), sobre as
formas de utilização na aplicação dos Indicadores da Qualidade na Educação,
Vanda Ribeiro e Joana Gusmão (2010), registraram experiências de uso desse
instrumento de autoavaliação em 14 estados, sendo que três foram selecionados
para sua análise. Nos casos estudados participaram técnicos de secretarias,
diretores, professores, funcionários, alunos e familiares. As autoras utilizaram
diversos critérios para analisar essas experiências, identificando potenciais e
dificuldades. Observaram que a avaliação e as ações ocorrem dentro de um campo
de tensões, pois esse modelo de avalição supõe o compartilhamento de saberes
dominados pelos professores, o que gera resistência à participação dos pais.

Apesar dessas dificuldades, os participantes consideraram factível o uso dos
Indicadores (Indique) e para as autoras, “o uso do Indique é um passo, não se
espera que a comunidade escolar tenha todas as condições de avaliar a escola e
sim que esta capacidade vá sendo construída” (2010, p. 845).

A experiência com o documento Indicadores da Qualidade na Educação para
o ensino fundamental possibilitou ampla divulgação dessa forma de autoavaliação.
As discussões perduraram, e posteriormente foi reconhecida a necessidade de
incluir indicadores sobre a alfabetização no documento inicial, que subsidiassem o
momento da transição da pré-escola para o ensino fundamental.
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Esse primeiro documento suscitou o interesse de inúmeras instâncias, em
especial, grupos de estudiosos e especialistas na área de Educação Infantil que
reconheceram a oportunidade de criar uma versão adaptada para a Educação
Infantil que adotasse a mesma concepção e a mesma metodologia. Surge então, a
possibilidade destes grupos, entre eles o Movimento Interfóruns de Educação Infantil
do Brasil (Mieib) e as universidades, de procurarem a parceria da Ação Educativa
para elaborarem os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil.

Outro antecedente encontra-se no documento Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (2006), que trazem indicações básicas para
fundamentar os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Esse documento
partiu de um processo de discussão coordenado pelo MEC, com o objetivo de
“estabelecer padrões de referência orientados para a organização e funcionamento
das instituições de Educação Infantil” (2006, p. 8). O Ministério publicou o
documento em dois volumes (1 e 2) para acolher as determinações legais expressas
no Plano Nacional de Educação que exige a colaboração da União para atingir o
objetivo de:

Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de Educação
Infantil, como referencia para a supervisão, o controle e a avaliação,
e como instrumento para a adoção das medidas de melhoria da
qualidade. (BRASIL, 2001, cap.II, item19 do tópico Objetivos e Meta
da Educação Infantil).

As discussões foram organizadas em etapas buscando aprofundar os debates
no intuito de promover avanços na qualidade na educação infantil no Brasil.
O processo de trabalho consistiu, numa primeira etapa, em discutir a versão
preliminar do documento em seminários, com apoio SEB/DPE/Coedi (BRASIL, MEC,
SEIF, s.d) e representantes de secretarias e conselhos municipais e estaduais de
educação e entidades que atuam com crianças de zero a seis anos.

Numa segunda etapa, especialistas na área de educação infantil receberam a
versão já discutida nos seminários para então a debaterem em reunião técnica.
Posteriormente foram incorporadas as sugestões ainda numa versão preliminar. A
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expectativa com este documento era contribuir para consolidar consensos e superar
desafios antigos ainda presentes em discussões e práticas na educação infantil.

Tendo em vista o objetivo, o documento esclarece inicialmente uma diferença
conceitual entre parâmetro de qualidade e indicadores de qualidade, entendendo
parâmetro como “referência, ponto de partida, ponto de chegada ou linha de
fronteira” e indicadores como “instrumento para aferir o nível de aplicabilidade do
parâmetro” (2006, p. 8).

Exemplificando, se tomarmos o aspecto relevante da formação docente, o
indicador, neste caso, é o nível de formação que este profissional possui e atua na
instituição, de fato:

A qualidade seria considerada ótima em um determinado município
se o parâmetro definido neste caso fosse a formação exigida por lei,
e todos os profissionais que atuam nas instituições de Educação
Infantil tivessem essa formação em nível superior (2006, p. 8).

A definição dos indicadores de qualidade é fundamental para que os sistemas
educacionais e as instituições de educação infantil possam criar seus instrumentos,
elaboração de diagnósticos, e mesmo parâmetros, sendo que a relevância está em
estabelecer:

Não um padrão mínimo, nem um padrão máximo, mas os requisitos
necessários para uma Educação Infantil que possibilite o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em
seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social (2006, p. 9).

Contribuições como esta na história da educação infantil mostra aspectos de
uma trajetória que acumulou pesquisas, detectou os desafios, contou com diversos
protagonistas e apresenta um percurso de conquistas. A partir da mobilização citada
mostraremos as ações efetivas para concretizar o percurso do documento que
segue.

Com o intuito de fortalecer a reflexão sobre as práticas, os documentos
discutem e mobilizam os estudos sobre o currículo, as propostas pedagógicas, o
espaço físico da pré-escola, a formação de professores, o acolhimento às famílias,

44

estes pautados na participação como um aspecto importante na constituição de um
projeto educacional de qualidade.

O documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC 2009-c)
foi construído com o objetivo de auxiliar as equipes que atuam na educação infantil,
juntamente com famílias e pessoas da comunidade, a participar de processos de
autoavaliação da qualidade de creches e pré-escolas que subsidiem os planos de
ação das unidades, concebendo um papel transformador nas relações envolvidas.

De acordo com o objetivo proposto, algumas parcerias foram realizadas no
intuito de desenvolver a proposta do documento elaborada em 2008, contando com
a participação do Ministério de Educação (MEC), a Ação Educativa, a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) e a Fundação Orsa. Além dos participantes citados,
compuseram o grupo de trabalho, pesquisadores, gestores, educadores e ativistas
do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib).

A publicação foi preparada em trabalho coletivo coordenado pela Ação
Educativa, com a parceria do MEC. Uma versão preliminar foi submetida à pré-teste
em diversas instituições e localidades do país. A versão definitiva foi publicada e
enviada pelo MEC a todos os municípios brasileiros, a todas as instituições de
educação infantis públicas e conveniadas com o poder público, e aos órgãos
municipais de educação de todo país.

O documento chama atenção para a definição do sentido ou do emprego da
palavra qualidade, considera que tal termo depende ou está atrelado a diversos
fatores como: os valores nos quais as pessoas acreditam; as tradições de uma
determinada cultura; os conhecimentos científicos sobre como as crianças aprendem
e se desenvolvem; o contexto histórico, social e econômico no qual a escola se
insere. Levando em conta esses aspectos, a instituição precisa envolver todos os
segmentos e levantar pontos fortes e fracos encontrados na creche e pré-escola no
intuito de intervir para melhorar sua qualidade.
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No dizer de Bruna Ribeiro (2013, p. 66) “o grande desafio da atualidade é
equacionar o respeito às diferenças sem, no entanto, abrir mão de aspectos
acordados historicamente como irrevogáveis para um atendimento infantil de
qualidade”.
Nesse sentido, “a autoavaliação [...] possibilita a reflexão e a definição de um
caminho próprio para aperfeiçoar o trabalho pedagógico e social das instituições”
(MEC, 2009-c, p.12).

O documento buscou traduzir e detalhar os Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (MEC, 2006) em indicadores operacionais. São
sete dimensões de qualidade abordadas: 1) Planejamento institucional; 2)
Multiplicidade de experiências e linguagens; 3)Interações; 4) Promoção da saúde; 5)
Espaços, materiais e mobiliários; 6) Formação e condições de trabalho das
professoras; 7) Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de
proteção social.

Cada dimensão é composta por três a sete Indicadores, que são desdobrados
em questões que representam o cotidiano das unidades. A metodologia propõe uma
primeira discussão em pequenos grupos, discutindo cada dimensão, de forma que
“faz sentido para os segmentos envolvidos: geram perguntas, prendem a atenção,
favorecem a partilha de informações” (RIBEIRO, RIBEIRO E GUSMÃO, 2005, p.
244).

Os grupos atribuem cores a cada indicador, após responderem às perguntas.
Eleger uma das cores representa a opinião dos participantes em relação ao trabalho
da instituição. Atribuir a cor verde indica um trabalho consolidado, a cor amarela
representa a necessidade de uma atenção concentrada. A cor vermelha alerta para
ausência de ações. Com o uso das cores se possibilita um caminho que “facilita a
compreensão e a operacionalização do sistema e permite a visualização do retrato
‘produzido’ da escola pela comunidade escolar” (2005, p. 244).
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Na plenária que se segue ao trabalho de grupo, um representante da
dimensão relata a síntese das discussões feita no pequeno grupo, e, após a
discussão na plenária se atribui uma cor ao indicador. O resultado esperado é que a
discussão se fortaleça mediante as premissas do projeto que visa à participação de
um grupo heterogêneo e que as posições sejam negociadas. Nesse processo, tornase possível problematizar os conflitos, mesmo nas relações autoritárias:

[...] que se fizerem presentes em alguns momentos, podem ser
consideradas como elementos positivos, se as situarmos em uma
perspectiva freireana, para quem a identificação dos mecanismos de
opressão é o primeiro passo para a superação destes mesmos
mecanismos, que às vezes ficam camuflados no dia a dia,
necessitando de práticas que façam essas posturas virem à tona,
para serem questionadas e quiçá superadas (RIBEIRO, 2013, p. 73).

Na etapa seguinte, após a elaboração de um diagnóstico dos problemas
levantados na plenária, ocorre a realização do plano de ação. O que mobiliza as
discussões prioritárias para o plano de ação é a possibilidade de ter um retrato
compartilhado da qualidade na instituição. O documento sugere uma organização
prévia contando com uma comissão que poderá no decorrer do ano auxiliar no
monitoramento das ações, identificando responsáveis e prazos. Com intuito de
sistematizar as discussões no rumo a alcançar os objetivos sem desconsiderar os
aspectos importantes para se chegar à qualidade almejada, o documento traz como
sugestão o “Modelo de Plano de Ação, contendo – Dimensão; Indicador; Problemas;
Ações; Responsáveis e Prazos” (MEC, 2004, p. 26).

A recomendação para as equipes e comunidade escolar sobre o instrumento
de autoavaliação e o plano de ação, é que este seja realizado representando um
processo a ser construído por todos os envolvidos no sentido de acompanhamento
dos resultados, dos limites e das dificuldades encontradas e não na ideia, segundo
Ribeiro (2013, p. 72) de “uma atividade estanque, com um fim em si mesma”.

A proposta do documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil não
considera comparação dos resultados com nenhum indicador de qualidade externo a
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unidade e não prevê divulgação a não ser para a própria unidade em benefício da
melhoria da qualidade local.

Bruna Ribeiro (2010) realizou sua pesquisa de Mestrado em quatro creches
conveniadas da rede municipal de São Paulo, objetivando compreender como os
diferentes segmentos envolvidos participaram e contribuíram com o processo de
construção da qualidade através da autoavaliação. A autora focaliza as questões de
poder envolvidas, analisando o risco de distorções, quando o conceito de qualidade
estiver em disputa entre desiguais, e não somente entre diferentes: “define-se a cor
do indicador por medo de perder a vaga, por medo de retaliação, para agradar
determinado grupo, para legitimar o que já está dado, para se autopromover, etc”
(2010, p. 144). Esta pesquisa aponta para os desafios metodológicos da proposta,
mas também considera que “o documento não pode tudo (e nem se propõe a tal),
todavia aponta brechas, caminhos ainda cheio de empecilhos e barreiras que, à
medida que vão sendo trilhados por mais pessoas, vão se tornando mais
‘habitáveis’, menos ‘estranhos’” (2010, p. 146).

Em relação à recepção e o uso dos Indicadores, o documento Monitoramento
do uso dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2011) traz os resultados
de uma Consulta Aberta feita com todas as instituições que receberam os
Indicadores. No item Estabelecimentos Educacionais, “os respondentes que
correspondem 77% informaram conhecer os Indicadores, 70% registraram o
recebimento do material e 62% declararam algum tipo de utilização da proposta”
(2011, p. 45). A pesquisa considera significativo esse percentual, tendo em vista a
importância do público respondente para a continuidade e validação da proposta dos
Indicadores. Esse levantamento indicou que em muitos municípios o documento
também é utilizado para outras finalidades, como, por exemplo, atividades de
formação de professores e de supervisão de unidades por parte das secretarias de
educação.
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3 A PROPOSTA DE AUTOAVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

3.1 A Rede Municipal de Educação Infantil de São Paulo

A rede municipal de educação infantil de São Paulo é a maior do país e a
mais antiga, abrangendo em 2014, 2.140 unidades, atendendo perto de 440 mil
crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, sendo composta por pré-escolas
e creches. As pré-escolas, chamadas de Escolas Municipais de Educação Infantil
(EMEIs) atendem crianças de 4 a 5 anos e 11 meses de idade; as creches,
chamadas de Centros de Educação Infantil (CEIs) atendem crianças de 0 a 3 anos e
11 meses. Elas podem ser diretas, indiretas ou conveniadas.

As diretas são Unidades Educacionais com profissionais, edifício e bens
móveis da Prefeitura. As unidades indiretas são aquelas construídas pela prefeitura,
que mantêm convênios com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de São
Paulo. As creches particulares conveniadas atendem as crianças em imóvel próprio,
cedido e/ou locado com recurso financeiro próprio ou com verba repassada pela
Secretaria Municipal de Educação para custear as despesas com as instalações.

As pré-escolas municipais tiveram sua origem nos parques infantis criados em
1935 por Mário de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura do município.
As creches municipais tiveram a sua origem no setor de bem-estar social, na década
de 1970, e foram integradas à educação no início dos anos 2000, cumprindo o
disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996.

Ações concretas visando à transferência da rede de creches da Secretaria de
Assistência Social (SAS) para a Secretaria Municipal de Educação (SME) foram
iniciadas no ano de 2001, primeiro com a transferência das unidades diretas. O
período de transição perdurou até 2004, com ações ainda compartilhadas pelas
duas Secretarias na responsabilidade transferir as unidades conveniadas e de
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regulamentar e supervisionar a rede. São Paulo hoje conta com 1.600 CEIs e
Creches Conveniadas. 3

Os desafios da política educacional no município de São Paulo não são
poucos; o gráfico e as tabelas seguintes apresentam dados sobre matrículas em
relação às etapas de atendimento e as desigualdades existentes no sistema de
ensino do município.

Gráfico 1 - Evolução das matrículas por etapa e modalidade de ensino no município de São
Paulo – 2001 a 2011
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Fonte: Ação Educativa (2013, Tabela 9, p. 47 apud MEC/INEP). Censo Escolar 2001-2011.

3

Disponível

em:

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Unidades-

Educacionais-1. Acesso em: 26 out. 2015.
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Segundo o documento da Ação Educativa (2013, p. 45-48):

A redução do atendimento em pré-escolas decorre, em parte, do ingresso das
crianças com seis anos de idade no ensino fundamental4, já que, até 2006, constatase um crescimento no número de matrículas e, a partir de 2007, um processo de
redução de matrículas.

Outro elemento que contribui para a redução das matrículas na pré-escola é
que esta já se encontra mais próxima do processo de universalização do
atendimento, fenômeno ainda não vivenciado pelas creches.

Apesar do significativo aumento no número de vagas, tanto em creches como
em pré-escolas, a demanda não atendida encontra-se em patamares bastante
elevados na cidade de São Paulo, onde a lista de espera centralizada registra cerca
de cento e vinte e nove mil (129.000) crianças.5

O que os dados da tabela 1 nos mostram, é uma distância significativa entre a
população total na idade de zero a quatro anos e o número da população
matriculada. Apesar do aumento no número de vagas, tanto em creches como em
pré-escolas, o contexto da creche ainda revela a urgência em ações para superar
este déficit. Na prática, há uma divergência na distribuição da oferta e na ausência
de vaga, conforme a área da cidade, caracterizando desigualdades ainda presentes
nas políticas educacionais para a Educação Infantil na cidade de São Paulo,
principalmente no âmbito da creche.

4

Em 2005, a lei 11.114 de 2005 alterou a LDB e tornou obrigatória a matrícula das crianças de seis
anos de idade no ensino fundamental. Em 2006, a lei 11.274 de 2006 alterou a LDB e ampliou o
ensino fundamental para nove anos de duração com a matrícula de crianças de seis anos de idade,
estabelecendo prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010.
5
Portal Brasil (2015).

51

Tabela 1 - População total e matriculada em unidades escolares no município de São Paulo,
por faixa etária

Fonte: Ação Educativa (2013, p. 45 apud CENSO DEMOGRÁFICO IBGE), 2010.

Na tabela 1 acima, as taxas mais altas de atendimento encontram-se nas
faixas etárias entre cinco e 14 anos de idade, o equivalente à matrícula no último
ano da educação infantil e no ensino fundamental, sendo o ensino fundamental a
única etapa obrigatória da educação no país até 2009.6

Tabela 2 - Porcentagem de cobertura da creche e pré-escola em distritos selecionados da
capital (2011)

Distrito

Creche

Pré-escola

Campo Limpo

18,0%

100,8%

Vila Andrade

14,3%

51,3%

Butantã

85,5%

185,4%

Pinheiros

71,8%

177,1%

São Paulo

26,8%

86,9%

Fonte: Ação Educativa (2013, p. 54 apud SEADE, Sistema de Projeção Populacional, 2011);
Microdados do Censo Escolar, 2011.

6

“A Constituição Federal de 1988 assegurou o direito à educação e explicitou a obrigatoriedade
apenas ao ensino fundamental. Com a promulgação da Emenda Constitucional 59 de 2009, ampliouse a obrigatoriedade da educação para os quatro anos aos 17 anos de idade, de forma progressiva
até o ano de 2016, quando essa exigência deverá ser totalmente cumprida”. (Ação Educativa, 2013,
p. 45)
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Esses dados revelam que o acesso à educação infantil reflete as
desigualdades sociais entre as diversas regiões da cidade: nos bairros de menor
renda, como Campo Limpo e Vila Andrade, a oferta de vagas é significativamente
mais baixa do que nos bairros onde a população aufere renda mais alta, como
Butantã e Pinheiros. As porcentagens acima de 100% na pré-escola indicam que
muitas crianças residentes em outros bairros frequentam as unidades de Butantã e
Pinheiros.

3.2 A experiência de utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação
Infantil em unidades municipais de São Paulo

A utilização dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil nas unidades
da rede municipal de São Paulo faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas
no contexto do Programa Mais Educação São Paulo.

Em 2013, foi constituído o Grupo de Trabalho Avaliação na Educação Infantil
para a elaboração da Orientação Normativa N. 01/2013, Avaliação na Educação
Infantil: aprimorando os olhares (SME/DOT, 2014-a) com o objetivo de apoiar e
proporcionar constante aprimoramento das concepções que fundamentam as
práticas pedagógicas nas unidades educacionais. Nesse documento definiram-se as
principais orientações a serem seguidas na avaliação das crianças no contexto das
unidades, sendo também incluída no documento a avaliação institucional.

Durante o ano de 2013 foram realizados encontros descentralizados do I
Seminário Qualidade e Avaliação na Educação Infantil, para a apresentação e
debate sobre os conceitos de qualidade da educação e sobre os indicadores de
qualidade. Ao final desses seminários, os representantes das unidades e das
Diretorias Regionais de Educação (DREs) foram convidados a participar do projeto
de autoavaliação institucional participativa com apoio no documento Indicadores da
Qualidade na Educação Infantil publicado pelo MEC. Tendo em vista esse percurso,
a rede buscou realizar uma experiência diagnóstica e participativa com o projeto
alicerçado em objetivos explicitados a seguir:
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A utilização dos Indicadores na rede municipal visa incentivar os
seguintes aspectos: fortalecimento dos profissionais que atuam
diretamente na unidade educacional; diálogo entre educadores e
familiares das crianças atendidas; práticas de gestão democrática na
unidade; colaboração entre as equipes de DRE e das unidades;
aperfeiçoamento do projeto pedagógico da unidade; melhoria da
qualidade da educação infantil municipal. (CAMPOS; RIBEIRO,
2015, p. 5).

Nos anos de 2013 e 2014, cerca de 441 unidades de educação infantil do
município, públicas e conveniadas, voluntariamente realizaram a aplicação da
autoavaliação com base no documento Indicadores da Qualidade na Educação
Infantil (MEC, 2009-c).

Para promover o registro e a troca de experiências entre as unidades
participantes, foram realizados, também de forma descentralizada, encontros em
que representantes das unidades participantes relataram como foi o processo em
suas unidades, ouviram os relatos dos colegas, encaminharam suas demandas para
a secretaria (originadas das autoavaliações realizadas) e fizeram sugestões para a
continuidade do trabalho.

O terceiro momento do processo consistiu em seminários descentralizados
com apresentação da experiência da rede, por meio de apresentação de pôsteres e
de relatos de algumas unidades, quando especialistas em avaliação convidados
comentaram as experiências relatadas.

Nesses eventos, foi possível observar que as problemáticas levantadas pelos
representantes das unidades eram demonstradas através de incertezas e ao mesmo
tempo de entusiasmo. Nas perguntas feitas pelos presentes revelava-se a
resistência frente à proposta de mudança, ancorada em práticas já consolidadas. No
entanto, as unidades interessadas indagavam sobre algumas questões: o trabalho
pedagógico exposto à avaliação dos pais, a incerteza da própria presença dos pais
no dia da avaliação, a resposta por parte da Secretaria às demandas enviadas após
o plano de ação, entre outras.
Com o propósito de dar continuidade ao processo, que previa a elaboração
de um documento próprio da rede paulistana, a partir da experiência de utilização do
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documento (MEC, 2009-c), constituiu-se um Grupo de Trabalho representativo
mobilizado para esta tarefa. Concretizado, o processo deste grupo de trabalho
intitulado Comissão Ampliada, realizou diversos encontros debatendo as dimensões
e indicadores minunciosamente, entre consensos e dissensos, com o objetivo da
escrita de indicadores que retratassem a realidade Paulistana.
O documento resultante – Indicadores da Qualidade na Educação Infantil
Paulistana - apresentou nove dimensões de qualidade, duas a mais do que o
documento original (MEC, 2009-c): 1) Planejamento e gestão educacional; 2)
Multiplicidade de experiências e linguagens; 3) Interações; 4) Promoção da saúde e
bem estar: experiências de ser cuidado, cuidar de si, do outro e do mundo; 5)
Ambientes educativos: espaços, tempos e materiais; 6) Formação e condições de
trabalho dos educadores e das educadoras; 7) Rede de proteção sócio cultural:
unidade educacional, família, comunidade e cidade; 8) Relações étnico-raciais e de
gênero; 9) Autoria, participação e escuta de bebês e crianças. 7

Uma versão preliminar desse novo documento foi divulgada na rede e
utilizada no ano de 2015 em todas as unidades de educação infantil do município,
tanto diretas como conveniadas. Para isso foram previstas datas inseridas no
calendário oficial da rede, que previam dois dias de parada pedagógica, um para a
autoavaliação e outro para a elaboração do plano de trabalho da unidade.

Tendo acompanhado de perto todo esse processo, inclusive colaborando com
a organização e análise dos dados recolhidos durante a primeira aplicação da
autoavaliação pelo grupo de 441 unidades nos anos de 2013 e 2014, pelas
assessoras contratadas por DOT-EI, Maria M. Malta Campos e Bruna Ribeiro, foram
criadas as condições favoráveis necessárias para a realização da presente pesquisa
por esta pesquisadora, que acompanhou a realização da autoavaliação e da
elaboração do plano de ação em duas unidades da rede municipal, uma direta e
outra conveniada, situadas em bairro popular da região sul da cidade.

7

Na versão definitiva, no prelo no momento de finalização deste texto, a ordem das dimensões foi
modificada e o título definitivo adotado foi “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana”.
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4 O CAMINHO DA PESQUISA

4.1 Questões e objetivos da pesquisa

A presente pesquisa de mestrado insere-se na linha de pesquisas sobre
políticas educacionais e curriculares do Programa de Pós-graduação em Educação:
Currículo da PUC de São Paulo. Mais especificamente, faz parte da discussão sobre
políticas públicas e formulação de ações visando à melhoria da qualidade na
educação infantil brasileira.

Ancorada nos estudos já realizados e atenta às atuais discussões sobre
construção da qualidade em educação infantil, a presente pesquisa acompanhou
parte do processo de elaboração do documento Indicadores da Qualidade na
Educação Infantil Paulistana (SME/DOT, 2015), por um Grupo de Trabalho
constituído por representantes da rede municipal, que procurou adequar e
complementar, segundo as necessidades do contexto da cidade de São Paulo, o
documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009-c). Ainda em
fase preliminar e em construção, este documento já produziu como ação decorrente
das reflexões feitas pelo Grupo de Trabalho, uma proposta que foi utilizada no
processo de autoavaliação institucional participativa realizado em todas as unidades
escolares de educação infantil da rede municipal de São Paulo, coordenada pela
Divisão de Orientação Técnica de Educação Infantil (DOT–EI), da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo (SME), no primeiro semestre de 2015.

Essa iniciativa configurou-se como uma oportunidade para a realização da
pesquisa,

que

procura

descrever e

analisar

a

autoavaliação

institucional

participativa, tomando como campo de pesquisa duas unidades de creche, uma
conveniada e outra direta, que atendem crianças de zero a três anos de idade. Elas
estão situadas no mesmo bairro popular da zona sul da capital.
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A pesquisa de campo adotou uma abordagem qualitativa. Apoiada nessa
metodologia, a pesquisa nas creches teve o ambiente como fonte direta dos dados,
possibilitando um retrato da vivência local.

O objetivo geral desta pesquisa é verificar como o processo de autoavaliação
institucional participativa, proposta na versão preliminar do documento Indicadores
da Qualidade na Educação Infantil Paulistana (SME/DOT, 2015), contribui com o
processo coletivo de discussão sobre a qualidade da educação infantil em unidades
de creche. Com respaldo nesse objetivo, e levando em conta as possíveis variáveis
de um processo participativo in loco com todos os sujeitos envolvidos, foram
traçados alguns objetivos específicos, balizadores do percurso:


Descrever o processo observado em cada unidade, de forma a ressaltar como
ocorreu a participação dos diversos segmentos envolvidos nessas duas
experiências;



Conferir visibilidade aos significados atribuídos pelos envolvidos ao processo
de autoavaliação da qualidade do trabalho educativo;



Mencionar eventuais diferenças entre as duas unidades observadas e
analisadas durante a pesquisa.

Os problemas de pesquisa respaldados no objetivo geral buscam respostas a
partir das observações da aplicação da autoavaliação participativa, formuladas as
seguintes indagações:


Como a autoavaliação institucional participativa contribui com o processo de
discussão sobre a qualidade da creche?



De que maneira os diversos segmentos participam da autoavaliação?



Que significados os diversos segmentos atribuem ao processo de
autoavaliação na própria unidade educacional?
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4.2 O caminho da pesquisa

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa. Segundo a síntese
apresentada por Lüdke e André (2013, p. 11-13), a pesquisa qualitativa apresenta
cinco características básicas:

1) tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o
pesquisador como seu principal instrumento; 2) os dados coletados
são predominantemente descritivos; 3) a preocupação com o
processo é muito maior do que com o produto; 4) o ‘significado’ que
as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial
do pesquisador; 5) a análise dos dados tende a seguir um processo
indutivo.

Como explicado acima, o estudo acompanhou o processo de autoavaliação
institucional participativa em duas unidades de educação infantil da rede municipal
de São Paulo – Centros de Educação Infantil (CEIs) - que recebem crianças de 0 a 3
anos de idade, sendo uma unidade pública direta e uma unidade conveniada, ambas
situadas no mesmo bairro da zona sul da capital. Os acompanhamentos ocorreram
no primeiro semestre de 2015, em duas datas, segundo o calendário escolar oficial
de 2015:

1. Um período de uma semana em maio, para as unidades fixarem a data de
realização da autoavaliação com apoio da versão preliminar do documento
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana;
2. Um segundo período de uma semana em junho, para as unidades fixarem
uma data para definição do plano de ação de cada unidade, com base no
diagnóstico que resultará da autoavaliação.

Uma das unidades (a conveniada) participou da experiência anterior, no ano
de 2013, quando por adesão voluntária fez a aplicação da proposta de autoavaliação
com base no documento original Indicadores da Qualidade na Educação Infantil
(MEC, 2009-c). A outra unidade, um CEI direto, fez a aplicação pela primeira vez.
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Eventuais diferenças entre as duas unidades serão observadas e analisadas na
pesquisa.

Faz-se necessário esclarecer sobre a opção feita na escolha dessas
unidades, dentre o conjunto das mais de duas mil existentes na rede municipal. Essa
escolha ocorreu durante o acompanhamento realizado na primeira fase da
experiência de aplicação dos Indicadores de Qualidade, no ano de 2014, quando em
diversas ocasiões foi possível estabelecer contatos pessoais com representantes
das unidades participantes.

O primeiro contato se estabeleceu com a creche B onde a pesquisadora foi
apresentada à diretora durante o seminário de relato de práticas das unidades e
apresentação de pôsteres. Nessa ocasião, a diretora da creche B fez um convite
para uma visita à sua unidade. O interesse demonstrado pela creche B no processo
de avaliação vem desde a sua adesão voluntária à primeira aplicação da
autoavaliação e persiste no momento atual onde toda a rede deve assumir este
compromisso.

Realizada a visita e obtida a aceitação pela diretora desse CEI de receber a
pesquisadora para o acompanhamento do processo avaliativo, foi solicitada a
sugestão de indicação de outro CEI no mesmo bairro, uma unidade direta, que
também pudesse ser acompanhada durante a realização do mesmo processo.

Com a ajuda da diretora da creche B, que possui um significativo
entrosamento no bairro da escola por ser também moradora local, foi feito o contato
com a diretora da creche A, também moradora do mesmo bairro. Embora a resposta
tenha levado algum tempo, em virtude da necessidade da aceitação por parte da
coordenação pedagógica, as respostas foram favoráveis à realização da pesquisa.

O primeiro contato com a equipe gestora foi num dia de parada pedagógica,
onde a diretora da creche B havia se apresentado, a pedido da diretora da creche A,
para que trouxesse aos professores sua experiência prévia de aplicação dos
indicadores de qualidade. Sem nenhuma preparação, esta pesquisadora foi
convidada a se apresentar à equipe, antes da fala da diretora da creche B. De
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maneira oportuna, a explicação sobre esta pesquisa estava vinculada ao mesmo
assunto a ser tratado naquela manhã.

É importante considerar que, tanto a unidade direta (creche A), como a
unidade conveniada (creche B), não podem ser consideradas representativas do
conjunto de CEIs diretos e conveniados existentes na rede municipal. As unidades
diretas representam cerca de um quarto do total de CEIs da rede e as indiretas e
conveniadas chegam a mais de três quartos desse total.8 Essa proporção é bastante
diversificada nas 13 DREs do município. Como a escolha dessas duas unidades
pesquisadas seguiu caminhos diversos – uma delas possui uma diretora com
participação ativa na primeira fase da aplicação dos indicadores de qualidade, em
2014, e a outra foi localizada por estar próxima, situando-se no mesmo bairro – esse
fator, ao lado do número reduzido de unidades observadas (apenas duas), não
permite qualquer generalização dos resultados da pesquisa segundo o tipo de CEI
existente na rede.

Nesta investigação, as cinco características da pesquisa qualitativas
apontadas por Lüdke e André (2013) estão presentes:


o ambiente “natural” observado é aquele das duas creches da rede municipal
de São Paulo, durante a realização do processo de autoavaliação institucional
participativa, realizado de acordo com o previsto nas determinações oficiais
da rede;



os dados coletados foram predominantemente descritivos;



o foco do estudo é a participação dos diversos segmentos envolvidos e não o
resultado das avaliações;



especial atenção foi dada ao entendimento demonstrado pelos participantes
sobre o significado do processo de autoavaliação;



8

a análise dos dados segue um processo indutivo.

Em 2014, de um total de 2.140 unidades, 528 eram EMEIs (para crianças de 4 e 5 anos), 359 eram
CEIs diretos e 1.253 eram CEIs indiretos e CEIs conveniados. (SME, 2014)
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Para o acompanhamento desse processo nas duas unidades foram utilizados
diversos instrumentos e abordagens. As reuniões pedagógicas que acompanham o
processo e as reuniões de autoavaliação e elaboração dos planos de ação foram
observadas pela pesquisadora com auxílio de roteiros de observação e uso de
cadernos de campo; os documentos utilizados e o material escrito utilizado nessas
experiências foram coletados e analisados; representantes de diversos segmentos
envolvidos em cada unidade – gestores, professores e pais – foram entrevistados a
respeito de suas percepções e opiniões sobre a experiência vivida.

André (2013) considera importante na pesquisa qualitativa, permitir que o
observador, ao acompanhar de perto os sujeitos, tente “apreender a sua visão de
mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas
próprias ações” (p. 31).

O material coletado foi analisado com o objetivo de descrever o processo
observado em cada unidade, de forma a ressaltar como ocorreu a participação dos
diversos segmentos envolvidos nessas duas experiências, estabelecer comparações
entre as duas situações observadas e procurando conferir visibilidade aos
significados atribuídos pelos envolvidos ao processo de autoavaliação da qualidade
do trabalho educativo desenvolvido em sua unidade com as crianças de 0 a 3 anos,
de acordo com as nove dimensões de qualidade incluídas na versão preliminar do
documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana.

Na observação, registro e análise do material coletado, as indicações
oferecidas por Lüdke e André (2013) são de especial importância. Como indicam às
autoras, “a forma de registro escrito é a forma mais frequentemente utilizada nos
estudos de observação” (p. 32); e “a entrevista representa um dos instrumentos
básicos para a coleta de dados, dentro da perspectiva de pesquisa” adotada em seu
livro (p. 33).
O objetivo da análise documental, segundo elas, é a busca por “identificar
informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de
interesse” (LÜDKE E ANDRÉ, 2013, p. 38).

61

No caso desta pesquisa, são essas as três modalidades de coleta de dados
realizadas. Para as entrevistas, foram utilizados roteiros de questões e obtidos os
termos de consentimento livres e esclarecidos exigidos pelos procedimentos éticos
de pesquisa. Para o acompanhamento das reuniões nas escolas, foram solicitadas
as devidas autorizações dos responsáveis pela direção das unidades.

As reuniões acompanhadas nas duas unidades foram gravadas em áudio e
transcritas. As respostas das pessoas entrevistadas foram registradas nos
questionários preenchidos pelos sujeitos, na presença da pesquisadora. Os dados
sobre as avaliações realizadas em cada unidade foram registrados pela
pesquisadora, mas não são objeto de análise desta dissertação.

A análise procurou: apresentar um perfil de cada uma das unidades
investigadas; descrever os processos de avaliação observados nas duas unidades;
destacar algumas categorias relevantes para as experiências de autoavaliação, tais
como o tempo utilizado pelas duas creches em cada etapa do processo, o tipo de
participação, seguindo tipologias baseadas em Bordenave e Lima e os estilos de
liderança constatados, segundo classificação de Bordenave. A seguir, foi realizada
uma análise dos dados colhidos por meio de questionários, que procuraram captar
as percepções e expectativas dos sujeitos sobre as experiências vividas em cada
creche.
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5 A EXPERIÊNCIA DE AUTOAVALIAÇÃO NAS DUAS CRECHES
OBSERVADAS

5.1 Caracterização das duas creches pesquisadas

A região onde o bairro está situado, na zona sul da cidade, apresenta muitos
problemas de infraestrutura básica. Ali se encontra um grande número de favelas e
imóveis de aluguel, com pequenos cômodos, onde mora uma população
trabalhadora. Nas famílias onde pais e mães trabalham, há casos de crianças que
ficam sob a responsabilidade de irmãos mais velhos e/ou frequentam as creches
pesquisadas ou outras da região.

A região não dispõe, em quantidade suficiente, de áreas de lazer destinadas
à população em geral, contando apenas com atividades desenvolvidas por escolas e
instituições públicas, privadas e religiosas, e um Centro Educacional Unificado
(CEU).
A tabela a seguir apresenta os principais dados sobre as duas creches onde se
realizou a pesquisa.

Tabela 3 – Apresentação da estrutura funcional das creches pesquisadas

ESTRUTURA FUNCIONAL
Ano de Início
Horário de funcionamento
Capacidade de atendimento (Crianças)
Total de Equipe Gestora
Total de Professores
Total de Funcionários de apoio
Total de Funcionários (Diretos)
Total de Funcionários (Indiretos)
Limpeza/Alimentação
Fonte: Documentos das unidades

CRECHE A

CRECHE B

1981
07h às 19h
Regime de 2 Turnos
106
3
21
8
32

1990
07h às 17h
Regime Integral
183
2
17
15
34

8

0
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Figura 1 – Vista do parque e frente para a rua onde se localiza a Creche A

Fonte: A autora, 2015.
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Figura 2 – Vista do parque e frente para a rua onde se localiza a Creche B

Fonte: Arquivo da creche, 2015.

As características arquitetônicas da creche B visíveis na foto acima indicam
que provavelmente ela foi construída no contexto de projetos de anos anteriores
promovidos pela Secretaria do Menor do Estado de São Paulo. Não foi possível
confirmar essa informação no âmbito desta pesquisa.

5.1.1 A creche A

A Creche A é um Centro Educação Infantil (CEI) mantido pela rede direta da
prefeitura municipal de educação de São Paulo. Seu ano de fundação foi 1981, e o
seu atendimento estava sobre a responsabilidade da Secretaria de Assistência
Social do município. No ano de 2002 houve então a transição para o atendimento,
supervisão e outras atribuições para a Secretaria Municipal de Educação. Com essa
mudança houve também transformações, embora gradativas, mas a creche passava
a ter uma preocupação não somente com o cuidado das crianças, mas com a
intenção educativa. Neste período de transição a prefeitura se deparou com o
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desafio da formação dos profissionais, que até o momento não tinham formação que
as caracterizassem como professoras. Foram oferecidos cursos e transporte às
pessoas interessadas. Muitas seguiram a carreira educacional com formação
especifica se aprimorando ainda hoje e outras, por motivos pessoais ficaram
atuando sem essa qualificação, no entanto, ainda absorvidas pelos CEIs, tendo em
vista sua experiência prática e a afetividade com as crianças e familiares.

A infraestrutura da creche A conta com o prédio próprio da prefeitura com
espaço administrativo (secretaria), oito salas de aula, uma sala para atividades
artísticas, uma cozinha, três banheiros infantis (espaço de troca) e dois banheiros
para adultos, uma despensa, um refeitório, uma lavanderia e um espaço de serviços
gerais (manutenção). O atendimento da creche A ocorre em dois turnos, com a troca
das professoras que desempenham suas atividades pedagógicas com as crianças
na faixa etária entre um ano de idade (berçário) à 4 anos. Posterior a esta idade o
atendimento ocorre na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) onde
permanecem entre 4 e 5 anos e aos seis ingressam no ensino fundamental.
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Figura 3 – Entrada principal da Creche A

Fonte: A autora, 2015.

Na organização dos grupos por módulos, em cada período apresentado, há
um professor de módulo com a função de substituir eventuais ausências e/ou
acompanhar os grupos nas atividades a pedido do educador titular. A organização
da creche por grupo de criança se estrutura da forma apresentada na tabela 3, a
seguir.
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Tabela 4 – Organização da creche A por faixa etária e número de crianças atendidas por
módulo

MÓDULO
Organização do Grupo de Crianças

FAIXA ETÁRIA

N. DE CRIANÇAS
PERÍODO INTEGRAL

1 a 2 anos
1 a 2 anos
2 a 3 anos
2 a 3 anos
3 a 4 anos
3 a 4 anos
3 a 4 anos
3 a 4 anos

9
9
12
12
16
16
16
16

CRECHE A
Berçario II/A
Berçario II/B
Mini Grupo I A
Mini Grupo I B
Mini Grupo II A
Mini Grupo II B
Mini Grupo II C
Mini Grupo II D

Fonte: Documentos cedidos pela direção da creche.

A proposta de trabalho pedagógico da creche A contempla uma avaliação do
desenvolvimento da criança por acompanhamento e registros de relatórios
descritivos de acordo com a Orientação Normativa n. 01/13 (SME / DOT, 2014-a).

Esta proposta considera ainda, que os pais como participantes desse
processo, têm o direito e o dever de acompanhar todo o desenvolvimento da
aprendizagem de seus filhos, como os avanços, as conquistas ou eventuais
dificuldades, a fim de compreender todo o processo educativo, seus objetivos e as
ações desenvolvidas pelo CEI. Semestralmente os pais recebem um relatório sobre
o desenvolvimento e aprendizagem da criança.
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Tabela 5 – Estrutura curricular da creche A

Acompanhamento do Desenvolvimento/Avaliação
Plano Anual/Objetivos
Cuidado com higiene
Cuidar de si
Reconhecimento de si
Natureza e cultura

Plano Annual/Orientações curriculares
Campo de experiência
Linguagem
Brincar e imaginar
Linguagem corporal

Fonte: Material disponibilizado pela direção da creche.

5.1.2 A creche B

Figura 4 – Entrada principal da Creche B

Fonte: A autora, 2015.

A Creche B é uma entidade conveniada com o poder público e uma instituição
sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal. O
objetivo da entidade que a mantem em convênio com a prefeitura busca investir na
formação de futuras gerações, promovendo a educação, a cultura e a assistência à
criança e ao adolescente, garantindo o exercício de sua cidadania e propiciando o
desenvolvimento comunitário.
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Criada para atender a criança, tem como finalidade desenvolver de forma integral
sua

identidade,

em

seus

aspectos

físico,

psicológico,

integral

e

social,

complementando a ação da família e da comunidade.

As instalações físicas da Creche estão descritas na tabela 5, abaixo.

Tabela 6 – Instalações correspondentes à estrutura física da creche B

Unidade Sócio Pedagógica
Salas de Aula/Atividades
Berçario
Solário
Refeitório
Pátio interno/Galpão coberto
Pátio externo/área externa
Banho e troca

Unidade de Assistência, Serviço e Técnica
08
02
08
01
01
01
01

Banheiro infantil
Cozinha
Área de serviços
Sanitário de adultos
Vestiário de funcionários
Depósito lixo

02
01
01
05
02
01

Fonte: Material disponibilizado pela direção da creche.

As crianças são agrupadas em sete módulos (grupos ou salas de aula), com
base na faixa etária e/ou por outros critérios, mediante as necessidades das
crianças.
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Tabela 7 – Organização da creche B por faixa etária e número de crianças atendidas por
módulo

MÓDULO
Organização do Grupo de Crianças
PMSP

FAIXA ETÁRIA

N. DE CRIANÇAS
PERÍODO INTEGRAL

1 ano
1 ano
2 anos
2 anos
2 anos
3 anos
3 anos
3 anos

18
18
24
24
25
25
25
25

CRECHE B

Berçario Maior
Berçario Maior
Mini Grupo I
Mini Grupo I
Mini Grupo I
Mini Grupo II
Mini Grupo II
Mini Grupo II

Berçario I
Berçario II
Amarelo I
Amarelo II
Amarelo III
Laranja I
Laranja II
Laranja III

Fonte: Material disponibilizado pela direção da creche.

O planejamento anual da unidade está baseado pelo seu Documento
Curricular elaborado a partir do Referencial Curricular Nacional (RCN). O trabalho se
desenvolve de acordo com o âmbito da experiência e eixo de trabalho como segue:

Quadro 1 – Plano anual do trabalho pedagógico da creche B
ÂMBITO DA EXPERIÊNCIA

EIXO DE TRABALHO

Formação pessoal e social

Identidade e Autonomia

Conhecimento do mundo

Experiências voltadas ao cuidado de si, do
outro, do ambiente.
Experiências de brincar e imaginar
Experiências de exploração da linguagem
Experiências do conhecimento matemático corporal
Experiências com a expressividade das
Experiências de exploração da linguagem
linguagens artistícas
verbal
Experiências de exploração da natureza e
da cultura

Fonte: Material disponibilizado pela direção da creche.

Para contemplar o trabalho da creche direcionam a avaliação das ações junto
às

crianças,

em

consonância

com

a

Lei,

fazendo

uso

dos

seguintes

instrumentos/estratégias: registros diários dos educadores e suas reflexões das
atividades realizadas nos grupos; sondagem da escrita dos números, através de
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atividades realizadas com a criança e analise e registro dos materiais utilizados
como instrumentos avaliativos.

De acordo com o seu agrupamento, quando a criança está concluindo o ano
no Mini Grupo II, buscam fazer contato com a direção e coordenação pedagógica da
EMEI onde será encaminhada para que a criança e a família comecem a familiarizarse com o novo espaço.

5.2 Descrição das reuniões de autoavaliação realizadas nas duas creches

5.2.1 Creche A

A aplicação da autoavaliação ocorreu numa sexta feira, dia escolhido de
acordo com o calendário das atividades da própria creche e adequado à atividade
prevista no calendário da SME para o mês de maio. Numa manhã de outono de
temperatura agradável, marcada para as 7 horas e 30 minutos, a pesquisadora foi
recebida pela diretora da creche e como parte do acolhimento, um café aguardava a
chegada dos pais no refeitório. O número de pais ainda era pouco em relação aos
professores. O mural estava arrumado para o dia, com um cartaz no formato circular
representando os diversos segmentos envolvidos na autoavaliação. A equipe
gestora convidou os pais pontualmente às 8 horas para se encaminharem às salas
indicadas para as nove dimensões, onde as professoras estariam aguardando com o
material previamente preparado.
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Figura 5 – Mobilização para a autoavaliação

Fonte: A autora, 2015.

Neste momento do deslocamento das pessoas pelo espaço interno entre o
refeitório e as salas, a pesquisadora percebeu um clima tenso da equipe e os pais
demonstravam a falta de familiaridade ao andar pela creche. As observações feitas
pela pesquisadora foram na sala destinada a dimensão 2 escolhida para a pesquisa
(“Multiplicidade de experiências e linguagens em contextos lúdicos para as
infâncias”).

Não foi usado nenhum critério aleatório para a divisão dos pequenos grupos
por dimensões, nem para escolher a coordenadora e a relatora. A organização
ocorreu na tentativa de garantir a maior estabilidade caso houvesse divergências e
ou conflitos de ideias, compondo o grupo com professoras e pais das crianças de
suas turmas. A sala contava com a presença da coordenadora da dimensão, como
professora do turno da tarde, a relatora como professora do turno da manhã e os
pais presentes, cujos filhos eram alunos dessas professoras.
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Figura 6 – Mobilização para a autoavaliação

Fonte: A autora, 2015.

Figura 7 – Cartões para a atribuição de cores

Fonte: A autora, 2015.

Os poucos pais presentes trouxeram seus filhos e esses brincaram muito
entrosados no espaço da sala e da creche. Pude perceber que apenas as crianças
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estavam demonstrando familiaridade no espaço da unidade. A coordenadora e a
relatora da dimensão tinham o material para uso de orientação pessoal, mas os pais
não tinham o texto introdutório em mãos para acompanhar a leitura e também não
tinham cópias dos indicadores para marcarem as cores desejadas, apenas
contavam com os indicadores fixados na parede para o uso da relatora.

Ao desconsiderar as sugestões feitas pela metodologia do documento, os
encaminhamentos da equipe da creche dificultaram o envolvimento dos pais na
proposta de avaliação participativa. No pequeno grupo observado, que discutiu a
dimensão 2, parte do constrangimento constatado entre os pais poderia ser atribuído
ao fato daquelas professoras serem as responsáveis pelas turmas de seus filhos; é
razoável supor que os pais estivessem temerosos de levantar alguma dúvida sobre
as práticas pedagógicas mencionadas no documento, pois isso poderia ser
entendido pelas professoras de seus filhos como críticas a seu desempenho e,
eventualmente, provocar contrariedades e até alguma retaliação sobre as crianças.

O documento sugere uma avaliação sincera para ajudar a resolver os
problemas, por isso é importante que a situação que merece atribuição vermelha
e/ou amarela, não seja vista como verde, pois “dificulta uma ação coletiva para
mudar aquela situação. Com isso toda a comunidade sai perdendo, principalmente
as crianças” (MEC, 2009-c, p.23).

A organização da plenária para discutir as sínteses dos pequenos grupos,
seguiu a mesma orientação da coordenadora pedagógica de encurtar o tempo da
autoavaliação - “se formos discutir todas as dimensões vamos sair daqui à tarde” -,
demonstrando que a preocupação estava mais voltada para o cumprimento de uma
tarefa do que com a realização de uma real autoavaliação participativa.

Apesar das limitações ali observadas, foi garantida a presença de diversos
segmentos nas atividades e as transcrições mostram que alguns temas puderam ser
discutidos conjuntamente pelos familiares e profissionais presentes durante a
autoavaliação, gerando algumas intenções de mudança.
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5.2.2 Creche B

A aplicação da autoavaliação na creche B ocorreu na primeira quinzena do
mês de maio como determinação do calendário escolar da SME e o dia foi escolhido
pela unidade com adequação quanto às suas próprias atividades previstas em
calendário.

Em uma manhã fria de outono, no horário marcado para as 9 horas, os pais e
outros segmentos convidados foram chegando vagarosamente, num espaço de
espera de 30 minutos. A diretora reuniu todos num espaço amplo da creche para
explicar e dar início às atividades, encaminhando os participantes para as salas
indicadas para cada uma das nove dimensões. Como parte da mobilização a creche
acolheu a comunidade escolar com cartazes, fotos das crianças, murais e balões
motivando a participarem da autoavaliação. Ao chegarem, todos foram recebidos
com um café cuidadosamente servido, como forma de confraternização e
acolhimento antes do início das atividades.
Figura 8 - Cartaz informativo para a mobilização da autoavaliação

Fonte: A autora, 2015.
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A preocupação da equipe era também com a alimentação das crianças, cuja
presença acompanhando os pais estava antecipadamente prevista. As que
desejassem foram convidadas pelas professoras designadas para acompanhá-las
durante o tempo que os pais estivessem envolvidos nas discussões, com atividades
programadas: assistir a filmes na biblioteca e participar de brincadeiras na própria
creche.

A equipe gestora procurou usar uma estratégia que garantisse pequenos
grupos os mais heterogêneos possíveis, para a discussão de cada dimensão.
Agrupou-os “cantando” os números de 1 a 9 (quantidade de dimensões) para que
assim se encaminhassem até as salas correspondentes aos grupos. As salas
estavam identificadas com o número das dimensões e o material estava organizado
para facilitar as discussões. As observações foram feitas na sala da dimensão 2
(“Multiplicidade de experiências e linguagens em contextos lúdicos para as
infâncias”), na mesma opção feita para a creche A.

De acordo com a metodologia proposta pelo documento, todos os pais
presentes receberam o texto introdutório da dimensão para que pudessem
acompanhar a leitura e estarem sabendo sobre o assunto que iriam avaliar. Também
receberam um kit contendo todos indicadores e descritores, os lápis na cor verde,
amarela e vermelha, assim como os cartões nas referidas cores. As educadoras I e
II foram designadas para exercerem as funções de coordenadora e relatora da
dimensão, orientadas pela equipe gestora para realizar a leitura dos indicadores e
fazer os registros da avaliação, em forma de síntese, para levar à plenária, bem
como estar abertas ao debate e atenderem os pais em suas dúvidas.
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Figura 9 – Texto introdutório de cada dimensão

Fonte: A autora, 2015.

Apoiada no roteiro de observação, a pesquisadora constatou que a
coordenadora e a relatora possibilitaram a discussão no grupo, não restringindo
explicações e detalhamentos sobre o assunto. O tempo foi utilizado dentro das
necessidades demonstradas pelos pais e a equipe não mostrou pressa, suscitando
as discussões e valorizando os princípios do documento, com a participação de
todos. Procuraram, na medida do possível, ampliar as discussões, às vezes sem
muito aprofundamento, mas com exemplos do cotidiano, contemplando os pais em
seus comentários. Estabeleceram um ambiente para que os pais se sentissem à
vontade para discutir e o aproveitamento das discussões encontra-se refletido no
tempo utilizado.

A diretora da unidade estava disponível para auxiliar os diversos grupos
nesse momento, e a pesquisadora pode observar suas entradas em situações em
que ela aprofundava mais as explicações necessárias aos pais; ela também
monitorou junto às outras salas o tempo para iniciar as atividades na plenária.
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A organização da plenária, de certa maneira, contou com a coordenação da
diretora da unidade, mas de forma a incentivar a participação dos segmentos,
delegando aos pequenos grupos a opção de seguir seu próprio caminho. Nesse
sentido, a pedido dos participantes, a apresentação das sínteses na plenária não
seguiu a ordem da primeira até a nona dimensão, pois alguns grupos precisaram
sair mais cedo e se adiantaram com suas sínteses.

5.3 Tempo utilizado nas reuniões de Autoavaliação e do Plano de Ação nas
duas creches

Como parte da metodologia, o documento Indicadores da Qualidade na
Educação Infantil Paulistana (SME/DOT, 2015) sugere uma estimativa do tempo
necessário para a avaliação, com o propósito de orientar as atividades nos
pequenos e no grande grupo, e como facilitador para o uso desse instrumento no
processo de discussão. Note-se que a metodologia do documento (MEC 2009-c)
previa um dia para as duas atividades – autoavaliação e elaboração do plano de
ação – e, na aplicação proposta por SME, essas atividades foram desdobradas para
dois dias, respectivamente em maio e junho de 2015.

Os dados resumidos no quadro abaixo estão baseados nas anotações
realizadas durante as observações realizadas nas duas creches. O roteiro de
observação previa a coleta dessas informações. Procuramos compor um texto
descritivo, mostrando os elementos significativos ligados ao tempo utilizado nos dois
casos, especificando as formas de organização e conduta adotadas em cada creche
e suas repercussões no grau de participação dos presentes observado em cada
momento.
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Quadro 2 - Tempo previsto e tempo utilizado para a autoavaliação e o plano de ação nas
creches A e B
ATIVIDADE

TEMPO PREVISTO

1. Apresentação da
proposta para a
comunidade com
explicações sobre a
forma de trabalho
com os Indicadores e
divisão dos grupos

Entre 30 min e 1
hora.

Após o café, a
coordenadora, a diretora
e a vice-diretora
convidavam os
participantes para se
encaminharem às salas.
A apresentação foi feita
em cada sala pela
coordenadora
responsável em 10 min.

Feita pela diretora no pátio
interno do CEI.
20 min.

2. Discussão das 9
dimensões nos
pequenos grupos:
Observação da
Dimensão 2.
Multiplicidade de
experiências e
linguagens em
contextos lúdicos
para as infâncias.
Observação da
Dimensão 5.
Ambientes
Educativos: Espaços
e Materiais.

De 1 hora e meia a
2 horas.

D2 - Início – 8:00 às 8:40.
Duração: 40 min.

Início – 9h:40.
Duração: 1h. e 20 min.

3.Plenária

De 1 hora e meia a
2 horas.

Início – 9h:20
Término – 10h:35
Duração: 1 h. e 15 min.

Início – 11h:15
Duração: 1h. e 45 min.

4. Definição dos
problemas prioritários
na plenária.

De 30 min. a 1 hora.

Foram registrados no
decorrer do tempo da
plenária.

Foram registrados no
decorrer do tempo da
plenária.

De 4 a 6 horas

2h. e 15 min.

3h. e 25 min.

3 a 4 horas.

Início: 8:10
Término: 9:50
Duração: 1h e 40 min.

Início: 9h:50
Término: 13:00
Duração: 3h. e 10 min.

TOTAL
Autoavaliação
(Maio)
Plano de Ação
(Junho)

Fonte: A autora, 2015.

TEMPO UTILIZADO
Creche A

TEMPO UTILIZADO
Creche B

D5 - Duração: 25min.de
discussão na presença da
pesquisadora. Término às
9h:10min.
Conclui-se que nesta
dimensão o tempo usado
para as discussões, se
iniciado às 8:00hs, foi de
aproximadamente 1h. e
10 min.
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A comparação entre os tempos gastos em cada creche, tanto para a
autoavaliação, como para a elaboração do plano de ação nas reuniões do mês
seguinte, revelam as diferentes posturas adotadas em cada caso.

A creche B se aproximou muito mais dos tempos previstos no documento
orientador do que a creche A. Por outro lado, é preciso considerar que a creche B já
havia realizado a autoavaliação no ano anterior, o que não ocorreu com a creche A,
que desenvolvia essa experiência pela primeira vez.

A maneira de conduzir o processo na creche A contribuiu para a diferença
observada entre o tempo previsto pelo documento e o tempo utilizado na aplicação.
A postura da coordenadora e da relatora mostrou que a atividade foi preparada
como se a proposta fosse para uma reunião de pais. Na fala da relatora a
confirmação observada da pesquisadora, quando ela disse aos pais que se tivessem
ali fotos para mostrar o trabalho desenvolvido, eles entenderiam melhor o que
estavam falando, assim como fazem nas reuniões.

Outro fator que contribuiu para realizar a atividade em pouco tempo na creche
A foi a iniciativa da coordenadora e relatora de atribuírem elas próprias uma cor,
avaliando o próprio trabalho. Essa atitude inibiu a participação, contrariando a
proposta do documento, que indica que se deve buscar desenvolver o debate
considerando consensos e dissensos, para que os participantes avaliem de maneira
negociada cada questão para então, atribuir uma cor.

Como aponta o quadro, o tempo utilizado mostrou que não foi atingido o
patamar mínimo de 1 hora e 30 minutos previsto para a plenária. Tal
encaminhamento comprometeu e limitou a participação dos diversos segmentos e
reduziu as poucas vozes na plenária, assim como limitou o número de cartões
vermelhos e amarelos aprovados.

Na creche B o uso do tempo foi mais próximo do previsto no documento. A
descrição do processo de autoavaliação apresentada mostra que ali a diretora
imprimiu um ritmo mais propício à participação de todos, adotando o tipo de
organização de pequenos grupos indicado na metodologia proposta pelo
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documento. Isso se refletiu na diferença de mais de uma hora gasta na creche B, em
comparação com a creche A. O tempo total foi menor do que o previsto no
documento pelo fato de que a prefeitura reservou um dia a mais para a realização do
plano de ação.

5.4 Estilos de liderança observados nas duas creches

Os estilos de liderança, a atmosfera geral e o grau de participação
observados nas experiências de autoavaliação podem ser analisados de acordo com
a tipologia apresentada por Bordenave (1994). Para classificar os tipos de
participação, a contribuição de Lima (2011) também foi importante na análise. Os
dados apresentados sobre os tempos gastos em cada creche já revelam muito sobre
os estilos de liderança constatados em cada unidade.

Consideramos o contexto da autoavaliação um cenário oportuno para
observar como os diferentes atores envolvidos participam da discussão na busca de
melhoria da qualidade na unidade educacional. Sobretudo o envolvimento da equipe
gestora “afetará” os caminhos que o grupo poderá vir a seguir. De acordo com seu
entendimento e motivação da importância da autoavaliação para sua própria
unidade, terá um efeito direto na organização, na mobilização e na formação dos
grupos envolvidos. Buscamos averiguar e entender este processo, e tomamos
Bordenave (1994) para esta reflexão quando diz que a “atmosfera geral de um grupo
deriva em parte do estilo de liderança existente” (p.49).

Sabe-se que a maneira de participar de cada integrante do grupo é diferente,
no entanto, essas diferenças contribuem com as discussões, se forem ressaltadas
de maneira construtiva pela equipe gestora. A participação é aprendida e
aprimorada ao longo da vida, quanto mais oportunidade gerada nos grupos aos
quais se pertence, mais entendimento se adquire a cerca da capacidade de
desenvolver a própria comunicação.
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O processo da autoavaliação nos mostra o percurso feito pelas unidades no
sentido da participação ser uma prática incorporada ao cotidiano. Contudo, a
metodologia do documento possibilita dois momentos de discussão de natureza
distinta e segundo Bordenave (1994), o tamanho dos grupos influi sobre o grau de
participação. Por um lado o documento possibilita a discussão em pequenos grupos,
garantindo mais participação e por lado, o grupo grande mobiliza recursos para a
discussão, mas, no entanto, pode inibir e baixar o número de participações.

Bordenave (1994) chama de forças atuantes, que para este autor contribuem
para levar a participação adiante, as pessoas ou grupos que assumem liderança: “os
líderes e agentes educativos aproveitam as diferenças individuais construtivamente
na participação” (p.49). O autor classifica os estilos de liderança em autoritário,
democrático ou permissivo, nos dizendo que o estilo de liderança “poderá incidir no
grau de satisfação e de responsabilidade” dos envolvidos (p. 49-50). As transcrições
das gravações das reuniões de autoavaliação e as observações realizadas, inclusive
sobre as reuniões anteriores de formação com as equipes, mostram como esse
processo se deu nas duas creches.

As equipes gestoras das creches observadas são formadas no contexto da
creche A por uma equipe composta por direção, assistente de direção e
coordenação pedagógica e, na creche B, a equipe se constitui por direção e
coordenação pedagógica.

O projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação disponibilizou diversos
momentos para as equipes se aprofundarem no tema da autoavaliação pelas
assessoras, por especialistas convidadas a subsidiar teoricamente a rede, refletindo
as práticas em seminários com apresentações das unidades que participaram da
primeira experiência. Ainda de forma descentralizada, ocorreu formação aos
profissionais nas DREs em diversas localidades da cidade de São Paulo. Em 2015,
ampliaram-se as formações para as DREs no intuito de aproximar as unidades
fornecendo as informações necessárias de como proceder na aplicação da
autoavaliação.
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Esse levantamento amplo do contexto formativo oportuniza o foco do trabalho
nas unidades pesquisadas e suas implicações com a avaliação. A creche A
incorporou a sugestão das assessoras de DOT-EI, convidando uma unidade que
havia participado da primeira aplicação para fornecer orientações ao grupo de
professores e funcionários sobre como ocorreu o processo em sua unidade. Desse
evento em diante, a coordenadora pedagógica utilizou as reuniões de formação com
as professoras para estudar a proposta do documento e sua metodologia.

No exemplo da creche B, que participou da primeira aplicação da
autoavaliação em sua unidade no ano anterior, envolvendo todos os segmentos da
comunidade escolar, ela participou de todas as formações e treinamentos propostos
pelas assessoras do projeto na SME e na DRE. Sua representante esteve presente
nos seminários promovidos para as unidades apresentarem a primeira experiência
com os indicadores de qualidade em diálogo com especialistas em avaliação.

Figura 10 – Pôster apresentado em seminários de relato de experiência que
documenta o trabalho realizado na primeira autoavaliação pela creche B

Fonte: Arquivo da creche, 2015.
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Na continuidade do projeto sua experiência com a aplicação seria feita pela
segunda vez, o que levou a participar dos encontros formativos com as assessoras
do projeto e nesse ínterim também forneceu orientações no momento de formação
disponibilizado pela DRE, e da mesma forma na creche A, que aplicaria pela
primeira vez.

Entendemos que os antecedentes de cada unidade contribuem para desvelar
a participação dos sujeitos envolvidos e o aporte das equipes gestoras influi nesse
processo de discussão sobre a qualidade na creche.

Na primeira parada pedagógica da creche A, referente à autoavaliação, os
professores foram convocados a participar de dois momentos. Os assuntos em
pauta eram distintos, a abertura foi relacionada à apresentação do documento
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (Indique EI), e posteriormente um
assunto de demanda da unidade em relação a uma criança com dificuldades para
andar, recebeu orientação de um profissional da saúde. A apresentação sobre o
(Indique EI) foi feita pela diretora da creche B que já havia realizado a autoavaliação.

Com base no que foi observado às professoras demonstraram não estarem à
vontade frente ao objetivo da reunião. Desconheciam o documento a ser trabalhado
e com isso não tinham repertório para perguntar sobre a experiência apresentada.
Após a apresentação foram orientadas pela coordenadora que orientava a reunião, a
agruparem-se para lerem o material, focalizando uma estratégia para mobilizarem a
discussão com os pais em cada uma das dimensões de qualidade. Na apresentação
das estratégias, a coordenadora pedagógica se colocou de forma autoritária na
condução de suas indagações sem abrir oportunidade à discussão do grupo e das
demais professoras que assistiam.

O retrato desta atmosfera na fala da coordenadora pedagógica no início dos
trabalhos foi demonstrado quando mencionou a relação “impositiva” da SME com as
unidades para a aplicação do documento. Seu estilo de liderança foi demonstrado
através

da

descrença

no

trabalho

com

os

indicadores

de

qualidade,

desconsiderando o objetivo do projeto, na possibilidade de utilizar o documento
como um instrumento para rever as práticas. Nessa direção, podemos inferir que a
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atmosfera observada na reunião da creche A de descrença ao documento, afetaria o
grau de satisfação do grupo, influenciada pela postura demonstrada pela
coordenadora pedagógica.

Em contraste com essa atmosfera, na creche B, a diretora abriu o trabalho na
primeira parada pedagógica da sua unidade, referente ao estudo do Indique EI
pautada em dois assuntos distintos, havendo a necessidade de dividir em dois
momentos. A reunião é iniciada pela fala dos profissionais da área da saúde,
parceiros do trabalho na creche e, posteriormente na fala da diretora sobre os
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana.

Quando iniciou a reunião sobre a apresentação do documento, a hora já
estava bastante adiantada. Foi possível observar que a diretora conduziu num estilo
de liderança ora autoritário, ora democrático, prevalecendo em muitos momentos a
escuta do grupo, mas com atenção ao tempo gasto e à objetividade nas questões a
serem apresentadas.

A equipe, composta por muitos profissionais novos na unidade, pôde contar
com os exemplos dos funcionários que participaram da primeira aplicação. O grupo
dos profissionais com pouco tempo de atuação na creche, mesmo em silêncio na
maior parte do tempo, fizeram perguntas demonstrando curiosidade. Foi percebido
um burburinho sobre as dúvidas e a diretora pediu que socializassem isso ao grupo
todo.

Segundo Bordenave, a atmosfera exercida por este tipo de liderança incide
no grau de responsabilidade expresso nas ações do grupo. Isso aconteceu de forma
invertida na creche A, onde a liderança é representada pela coordenadora em
assuntos estritamente pedagógicos e na figura da diretora há uma representação em
assuntos administrativos e burocráticos da unidade.

No que concerne ao aspecto metodológico do documento, observamos um
destaque fundamental no encaminhamento dado pela creche B. A organização do
material para a aplicação da autoavaliação, foi encaminhado pela diretora já ciente
da metodologia da aplicação, com a escrita e o estudo das dimensões, dos
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indicadores e descritores são feitos pelos próprios professores e/ou funcionários da
creche. Além do aspecto formativo, a iniciativa da confecção de painéis com letras
grandes contemplou o número de participantes previstos nos pequenos grupos e na
plenária. Facilitou a visualização de todos, respeitando a idade dos participantes
leitores, assim como a forma organizada da apresentação possibilitou qualidade na
apresentação dos responsáveis pela dimensão, mas também o acompanhamento e
a compreensão de todos os participantes.

Frente a essas questões, Bordenave nos subsidia para entendermos que este
tipo de liderança demonstrada, também se reflete num atmosfera de satisfação pelos
membros do grupo. À medida que os interessados em discutir a qualidade do próprio
atendimento na creche sistematizam escrevendo as questões, eles se apropriam do
conteúdo, podendo gerar uma expectativa satisfatória da própria ação, fortalecidos
para acolher os pais e comunidade convictos de seus objetivos.

O que foi observado na liderança do trabalho da creche A, referente ao
tratamento do material solicitado na metodologia do documento, foi à centralização
da produção a cargo da coordenação pedagógica, sobrecarregando o momento de
preparação da autoavaliação. Não há evidencias do envolvimento do grupo de
professores segundo as observações e conversas com a equipe gestora. O material
foi impresso em folhas pequenas dificultando a visualização e colocando em risco o
interesse do acompanhamento dos descritores pelos participantes, tanto nos
pequenos grupos como na plenária. Nesses parâmetros percebeu-se que as
discussões foram afetadas por uma liderança autoritária e por vezes permissiva, que
segundo Bordenave, afeta o grau de satisfação do processo de estudo e preparação
da aplicação da autoavaliação.

Esses elementos constituintes do processo da autoavaliação poderiam
ganhar vida na creche, mediante o olhar crítico e sensível da equipe gestora, com
práticas adotadas nas discussões sobre a avaliação, na participação dos envolvidos,
e no acompanhamento e monitoramento ao longo do trabalho na creche com as
crianças de zero a três anos de idade.
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Nos pequenos grupos a condução do trabalho era de responsabilidade da
coordenadora e da relatora (que poderia ser qualquer um dos participantes) como
determinação da metodologia do documento. No momento da plenária culmina a
atuação da equipe gestora, conforme preparação e formação ofertadas pelos
seminários realizados na SME e na DRE.

No cenário analisado, os atores atuantes da equipe gestora têm funções
distintas nas suas unidades, na creche A na função de coordenadora pedagógica e
na creche B na função de diretora da unidade. Ambas em suas unidades
conduziram integralmente o processo desde a organização à formação da equipe
envolvida na autoavaliação; o momento da plenária foi envolvido por esta atmosfera
resultante do estilo de liderança exercida por elas nos meses preparatórios.

Durante as autoavaliações, as posturas adotadas em cada caso perante os
participantes da plenária, foi bem diferente: a coordenadora A esteve a frente
conduzindo e não participou nos pequenos grupos, enquanto a diretora B esteve em
muitos momentos sentada entre os participantes e sua presença intervindo nas
apresentações ocorreu em situações pontuais de dúvida ou com informações que
julgou de sua alçada. No momento da discussão sobre as dimensões na plenária,
essa diretora foi à frente para anunciar o que combinou com os grupos (iniciaram
pelos grupos que precisavam ir embora mais cedo), desta forma não houve
necessidade de chamar um a um, os próprios grupos conduziram a ordem das
apresentações. Na creche A, desde o inicio da plenária a coordenadora anunciou
que esse processo não demoraria, não houve a mobilização de grupos quanto à
necessidade de sair mais cedo; coordenadora acompanhou a ordem estabelecida
pelas dimensões no documento, chamando os pequenos grupos da primeira a nona
dimensão.

A centralidade representada pela coordenadora demonstrou um estilo de
liderança autoritária e por vezes permissiva; ela estabeleceu controle sobre as
respostas e comentários feitos pelas professoras, dando a essas o espaço para a
leitura dos indicadores e descritores. Diferente da postura demonstrada pela diretora
na outra creche, que ao perceber fragilidade nas explicações dos professores e/ou
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no enfrentamento dos pais, fazia valer sua voz em detrimento dos argumentos do
grupo.

No que concerne à metodologia, a atribuição de cores teve uma conotação
diferente para cada equipe gestora. Enquanto para a coordenadora da creche A cor
tornou-se o foco das preocupações, deixando em segundo plano a discussão de
cada indicador, para a diretora da creche B, a opinião dos pais era o centro das
preocupações e a sua atenção concentrou-se em discutir o sentido atribuído para as
cores amarela e vermelha, colocando ênfase no processo e não nos resultados.

Ressaltamos também, no caso da creche B, a participação da enfermeira da
unidade expondo e esclarecendo todos os descritores da dimensão 4, referente a
saúde, bem como o diálogo estabelecido com a enfermeira da Unidade Básica de
Saúde (UBS) da localidade. Além disso, ela forneceu à plenária informações sobre a
visita da nutricionista uma vez por semana à unidade, em diálogo com a equipe
gestora e a equipe de apoio da cozinha, em projeto pedagógico sobre alimentação
saudável intitulado de ‘feirinha’, junto às crianças da creche.

Na plenária da creche A não foi observada a presença de parceiros. A síntese
da dimensão saúde resultou na crítica sobre o descritor que se refere ao
acompanhamento pela unidade e professores junto aos pais da carteira de
vacinação das crianças. A coordenadora alegou a impossibilidade de assumir mais
essa atribuição tendo em vista as demandas da unidade e atribuiu exclusivamente à
UBS e aos pais essa responsabilidade. A dificuldade de parceria também foi
revelada com a equipe de apoio alimentar, quando o descritor questiona sobre
alimentação: segundo colocaram, o entrave diz respeito à ‘cozinha terceirizada’ no
sistema de alimentação utilizado pela prefeitura para as unidades diretas.

A oscilação do estilo de liderança ora autoritário ora democrático evidencia-se
quando a coordenadora e a diretora se colocam abertas a escuta dos pais sobre as
brincadeiras tradicionais. A coordenadora se fez clara dizendo que foi a partir da sua
chegada à creche que as crianças passaram a ocupar o pátio da unidade para
brincar, versão contestada, pelas professoras com mais tempo na unidade, que
afirmaram que as brincadeiras no pátio já aconteciam de acordo com a rotina. A
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coordenadora deu valor às considerações trazidas pelas professoras na síntese do
pequeno grupo, reconhecendo a ausência de práticas com brincadeiras tradicionais,
como mencionado no documento.

Em relação à mesma questão, a diretora da creche B possibilitou a escuta de
professores e pais durante a apresentação dessa dimensão, ao concordarem que os
recursos midiáticos não devem sobressair em detrimento das brincadeiras
tradicionais realizadas na unidade. A preocupação da diretora apresentada na
síntese estava representada pela cor amarela, sendo que encaminhou as
discussões de acordo com os esclarecimentos para a mudança de cor para verde.

Na creche A, a liderança autoritária na plenária foi demonstrada pelo fato da
coordenadora pedagógica não permitiu que a discussão prosseguisse até que o
assunto se esgotasse. Foi atribuído por uma funcionária o cartão vermelho aos
cursos fornecidos por SME e DRE para a equipe de apoio, no entanto, não foi dada
a devida importância a essa opinião. A síntese do grupo nessa mesma dimensão, na
creche B, possibilitou que as opiniões de pais e professores sobre cursos de
formação aos profissionais da creche fossem ampliadas, com a diretora
argumentando que dialoga com a prefeitura sobre o número reduzido de vagas. A
liderança democrática da diretora possibilitou a participação de todos os segmentos
envolvidos na autoavaliação no momento que o assunto debatido era o lugar do
educador do sexo masculino exercendo seu direito de atuar na creche.

Na creche A, quando o indicador indaga sobre a participação da unidade
educacional na rede de proteção dos direitos de todas as crianças, a liderança
permissiva da coordenadora é demonstrada quando possibilita, nesse assunto, a
participação da direção e da assistente de direção. O pequeno grupo sintetiza os
enfrentamentos com alguns pais que se defendem quanto a certas negligências,
acusando equivocadamente a unidade educacional pela falta de cuidado. Foi
explicado na plenária quais os encaminhamentos legais de proteção e de direitos
garantidos às crianças na creche, mesmo com situações impostas pelos pais
forçando o atendimento sem condições de saúde da criança.
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Nessa referida dimensão, a diretora da creche B demonstrou uma liderança
democrática, possibilitando o diálogo e escuta às muitas críticas, desde a ausência
das visitas às famílias feitas anteriormente pela creche, até as questões sobre a
cidade educadora, que na opinião da plenária a creche vem negligenciando, até as
críticas das mães à direção sobre como a creche atua quanto às datas
comemorativas. A diretora sustentou seus argumentos no trabalho que a equipe da
creche realiza em diálogo com os pais e reafirmou que a creche está sempre à
disposição dos pais.

Na creche A, o detalhamento do indicador que pergunta como a creche
encaminha o assunto que envolve xingamento, piadas e apelidos preconceituosos e
racistas a meninos e meninas, negros, indígenas e imigrantes, são pouco discutidos
na orientação da coordenadora. Nesse ponto, ela demonstrou uma liderança
permissiva, ao explicar à plenária que na faixa etária da creche não ocorre
xingamentos, mas que mesmo assim ali trabalham as diferenças. Utilizando-se da
mesma abordagem, no indicador que trata da importância do profissional do sexo
masculino no contato com as crianças, explicou aos pais que esta pessoa na escola
não tem contato direto com as crianças. Nas duas questões atribuiu a cor verde,
sem propor discussão.

Nesse último assunto, na creche B, já discutido em outra dimensão, a
retomada é de forma mais sucinta, mas não de pouca importância, pois além da
diretora proporcionar a discussão com todos os segmentos participantes,
demonstrou uma liderança democrática. A voz dada foi para uma mãe da creche que
é assistente social, que atuou como coordenadora de pequeno grupo e explicou o
viés histórico do cuidar e educar como função apenas das mulheres, disse ainda que
nem os pais cuidavam dos próprios filhos e que a mudança além de recente, tem um
caráter na conquista do direito do profissional masculino concursado de atuar
diretamente com as crianças pequenas.

Quando a dimensão tratada é escuta e autoria das crianças, as professoras
ocuparam um lugar importante na plenária na creche A e, mesmo que rapidamente
pelo tempo estabelecido pela coordenadora, expuseram o trabalho com a
documentação pedagógica e avaliação, dizendo que observam, registram e
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respeitam a particularidade de cada criança. Na mesma dimensão, a crítica de uma
mãe na creche B foi sobre a observação e escuta dos bebês e crianças, relatando
que quando chegou para buscar seu filho, ele estava com febre e não tinha sido
atendido antes. Concluiu dizendo que aquela educadora não estava mais na creche
e esse fato nunca mais aconteceu, reconhecendo que a coordenadora e a diretora
dispensam um olhar sensível para as crianças. A diretora perguntou na plenária
sobre qual cor atribuir frente ao relato da mãe, e os participantes atribuíram verde.

As experiências observadas nas duas unidades mostraram que mesmo em
níveis educacionais iguais, a dinâmica de participação será diferente. Bordenave nos
esclarece que o estilo de liderança influencia a atmosfera geral de um grupo, e foi
isso o que constatamos nessas creches.

Os modos de participação na plenária mostraram um caminho a construir,
pois se sabe o quanto é recente a prática de discutir a qualidade do atendimento na
creche, com todos os atores envolvidos. São desafios para as equipes gestoras,
revelados nessa experiência de autoavaliação, cujo potencial indica que não se deve
mais esperar para prosseguir na busca de uma qualidade negociada e construída de
forma participativa.

5.5 Tipos de participação dos diversos segmentos envolvidos na autoavaliação

A participação, segundo Licínio Lima (2011, p. 76), “é hoje uma palavra-chave
onipresente nos discursos políticos, normativo e pedagógico”.

Para Bordenave (1994), fazer parte de algo não garante tomar parte, esta
considerada como o nível mais intenso de participação; ainda que as pessoas
participem ativamente, que tomando parte em seus grupos, “a prova de fogo da
participação não é o quanto se toma parte, mas como se toma parte” (p. 23).
Levando em conta essas ressalvas, utilizamos as classificações de Lima, na
abordagem das diversas maneiras de participar, tendo em vista a participação dos
sujeitos no processo da autoavaliação nas unidades educacionais.
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O plano da ação organizacional proposto por Licínio Lima (2011) faz o estudo
da participação na escola, considerando a participação praticada. Segundo o autor,
toda

participação

requer

um

tipo

de

envolvimento

com

as

ações

de

comprometimento dos participantes, sejam elas representadas de maneira a
defender ideias e solucioná-las ou com comportamentos que revelam desinteresse.

No diagrama apresentado, a seguir, reproduzido de Lima, visualiza-se o
conjunto de sua tipologia. Para esta análise, destacamos somente os tipos
classificados quanto ao envolvimento.

Figura 11 - Tipologia da participação

Fonte: Lima (2008, p. 89).
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Na participação praticada, quanto ao envolvimento, o autor distingue entre: a)
participação ativa; b) participação reservada e c) participação passiva. A participação
ativa “caracteriza atitudes e comportamentos de elevado envolvimento”, utilizando
“uma variada gama de recursos”; a participação reservada “caracteriza-se por uma
atividade menos voluntaria, mais expectante ou mesmo calculista”, procurando “não
correr certos riscos”; a participação passiva mostra alheamento e pode revelar
desinteresse ou apatia, configurando um envolvimento mínimo. Assinala que,
eventualmente, um tipo de participação pode evoluir para outro tipo. (LIMA, 2011, p.
85-86)

Apoiada nessa tipologia da participação, como propõe Lima (2011), buscamos
verificar como os diversos segmentos participaram da autoavaliação. Tendo como
apoio o Caderno de Campo (2015), com as informações auxiliares sobre a
participação dos sujeitos da pesquisa, suas decisões e as deliberações resultantes
do processo de avaliação, procuramos classificar as participações dos sujeitos de
acordo com essa tipologia.

Em sintonia com o objetivo do documento (MEC, 2009-c, p.12), em auxiliar as
unidades junto às pessoas da comunidade “a participar de processos de
autoavaliação da qualidade de creches e pré-escolas que tenham um potencial
transformador”, buscamos averiguar com o auxilio da categoria de participação,
como os sujeitos da pesquisa contribuíram com o processo de discussão, na
perspectiva de auxiliar as mudanças na unidade educacional.

Quadro 3 - Tipos de participação por segmento na creche A
SEGMENTOS

ATIVA

RESERVADA

PASSIVA

1-

Diretora

X

2-

Vice-diretora

X

3-

Coordenadora Pedagógica

4-

Professoras

5-

Familiares

X

6-

Funcionários

X

Fonte: A autora, 2015.

X
X

X
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Quadro 4 - Tipos de participação por segmento na creche B
SEGMENTOS

ATIVA

RESERVADA

1-

Diretora

2-

Coordenadora Pedagógica

3-

Professoras

X

X

4-

Familiares

X

X

5-

Funcionários

PASSIVA

X
X

X

X

Fonte: A autora, 2015.

Na creche A, aparece com participação ativa à coordenadora pedagógica,
enquanto na creche B esse tipo de participação ficou evidenciada na atuação da
diretora.

Analisamos as diferenças nas atribuições observadas na creche A
representada pela direção e pela assistente de direção que se caracterizam pelo tipo
de participação reservada.

O envolvimento de ambas nas questões pedagógicas é muito restrito, frente
ao espaço de participação da coordenação pedagógica. Podemos atribuir ao tempo
na unidade ou às concepções que regem as ações, “[...] a outra diretora tinha uma
gestão democrática, eu procurei continuar” (fala da diretora em reunião – junho de
2015), se considerarmos que a diretora está na função nessa unidade desde 2014 e
a assistente de direção desde abril do referido ano. Parece haver um espaço a ser
conquistado em relação ao tempo do trabalho e o vínculo construído pela
coordenadora pedagógica, que coordena a equipe de professoras há quatro anos na
unidade. Na fala da diretora, parece haver o reconhecimento do trabalho pedagógico
da coordenadora, atrelado a aspectos considerados importantes pela unidade, na
aproximação da família, no compromisso com a creche, no fortalecimento das
professoras na concepção do cuidar e educar como indissociável, “[...] a
coordenadora fez um trabalho com os professores para entenderem sobre a
importância dos pais acompanharem nos passeios” (Caderno de Campo – junho de
2015).
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Observamos nas reuniões nessa creche, a participação tímida da direção e
da assistente de direção, quando porventura participavam junto à coordenadora
pedagógica dos preparativos para a aplicação da autoavaliação. No entanto, quando
nos reuníamos sem a presença da coordenadora, os posicionamentos vinham à
tona, como no exemplo a seguir, quando a assistente de direção exaltou pontos que
em sua opinião validam o uso do documento, “[...] acredito no potencial que
possibilita a escuta, exercita a humildade, a democracia, capaz de mover uma
vontade coletiva, no entanto, ainda não temos a cultura da avaliação” (Caderno de
Campo – junho de 2015).

Inicialmente, à acolhida à pesquisa foi no contato com a direção da creche,
posteriormente a autorização ocorreu com a participação da coordenação
pedagógica.

As reuniões sobre o documento eram na presença da coordenadora e das
professoras. Em assuntos estruturais da unidade a pesquisadora foi recebida pela
direção

(e

assistente).

Essa

organização

transcorreu

nos

encontros

que

antecederam a autoavaliação, assim como na reunião avaliativa convocada pela
coordenadora com o grupo de professoras do turno da manhã (não ocorreu com o
turno da tarde).

No dia marcado para realização da autoavaliação, a diretora e a assistente
estavam à disposição no ambiente da creche para o acolhimento e orientação.
Durante as discussões nos pequenos grupos e na plenária fizeram-se presentes,
mas as suas contribuições restringiram-se as questões estruturais, desafios
operacionais e de funcionamento da creche, respondendo dúvidas e fazendo
comentários no curto espaço de tempo disponibilizado pela coordenadora
pedagógica.

Observamos a coordenadora com a palavra em todos os momentos na
plenária e a diretora ocupando os espaços e as brechas permitidas pela
coordenadora. As atitudes naturalizadas dos professores, dos funcionários e dos
pais em relação à característica da participação da diretora (e da assistente) e da
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coordenadora revelam reações apáticas, ausência de perguntas e o não vir à tona
com as intervenções necessárias às questões que ficaram sem resposta.
Segundo Lima (2011), na participação ativa, as pessoas demonstram um elevado
envolvimento, e conseguem mobilizar o grupo para ações participativas. São
capazes de influenciar inúmeras decisões e, se utilizam de um conjunto de recursos
para realizar suas ações participando de várias instâncias.

É neste tipo de participação que se classifica a diretora da creche B. Ela
mobiliza a comunidade escolar como um todo, com funcionários de diversos
segmentos e com as parcerias que estabelece para conseguir colocar em prática
suas decisões. A mobilização visa à melhoria das ações. Nesse contexto é que
ocorreu o convite para conhecer a creche e posteriormente a levou a aceitar a
presente pesquisa durante as observações da aplicação da autoavaliação.

Sua participação no estudo dos Indicadores da Qualidade na Educação
Infantil Paulistana acarretou um envolvimento refletido nas ações de formação com o
grupo, nos desafios apontados para serem discutidos: “mobilizar os pais; ter claro o
que fazer com a sua presença na unidade; como lidar com os não saberes da
família; informar, orientar e encarar como positivo esse processo; ‘ver’ como é rica a
participação; e fazer uma leitura criteriosa do que os pais nos dizem” (fala da diretora
- parada pedagógica de 29/05/15). Ocupou-se na organização de reuniões
pedagógicas garantindo algum espaço, se não integralmente, para a metodologia do
documento.

Frente ao envolvimento e compromisso com o processo avaliativo na creche,
suas atitudes de organização se ampliaram em ações que repercutiram nos diversos
segmentos

participantes,

referentes

aos

preparativos

que

antecederam

a

autoavaliação. No dia da aplicação suas ações nos pequenos grupos foram pontuais
auxiliando coordenadores e relatores nas dúvidas com os descritores, no
aprofundamento de questões às respostas fragilizadas sobre alguma dimensão,
organização da aplicação e controle do tempo. Uma mãe presente nas discussões
trouxe uma crítica ao trabalho dizendo ‘meu filho foi embora com as mangas
molhadas’.
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Observamos que a diretora neste momento desenvolveu amplamente a ideia
das educadoras registrarem suas práticas para refletirem e alterar suas ações, bem
como, a importância desse registro subsidiar o diálogo com as mães legitimando o
acompanhamento do trabalho desenvolvido com os bebês e às crianças.

A diretora se utilizou de recursos como informação, ações consolidadas na
unidade e a escuta para amenizar o desconforto do caráter avaliativo que em alguns
indicadores sensibilizaram a plenária. De acordo com Lima (2011, p.85), esse tipo de
envolvimento “não despreza as garantias formais oferecidas, procurando mesmo
desenvolvê-las e conquistar outras”. “[...] assim fortalecendo suas ações práticas na
creche, desestabilizando os enfrentamentos pelo convencimento (Caderno de
Campo, fala da diretora em 29/05/15). Após a autoavaliação, a diretora realizou com
as professoras e alguns funcionários ainda presentes uma reunião de avaliação da
aplicação, e solicitou que os presentes avaliassem o dia. Uma funcionária e mãe
disseram: “Achei diferente da anterior, esclareceu muito. Ficamos sabendo de
muitas coisas. Aqui é um lugar para educação e não um depósito de crianças, isso é
principalmente para os pais” (Caderno de Campo, participação de uma funcionária
com o filho na creche).

Nesta mesma tipologia, a coordenadora pedagógica da creche A caracterizase por uma participação ativa, tendo coordenado todo processo da autoavaliação
(reunião de formação com os professores, pequenos grupos e a plenária), e
encarregando-se dos preparativos que antecederam a aplicação (organização dos
materiais de acordo com a metodologia proposta e mobilização dos segmentos
envolvidos).

A indisponibilidade de tempo relacionado à demanda de atribuições da creche
sinalizou a resistência depositada na proposta e a descrença na iniciativa da SME
para a aplicação da autoavaliação: “essa avaliação teremos até 2016 depois disso
não sabemos mais nada” (registro do caderno de campo). De fato essa postura foi
observada e retratada nos assuntos referentes ao documento Indicadores da
Qualidade

na

Educação

Infantil

Paulistana,

expressando

desconforto

no

aprofundamento das questões pedagógicas; a aplicação foi vista numa perspectiva
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imediata de desempenho da tarefa, ou seja, no sentido de “fazer para se livrar”.
Como diz Lima (2011, p. 84): “por uma forma de ação pela rejeição”.

As ações necessárias para mobilizar o processo da autoavaliação foram
atravessadas por outros assuntos de demanda da creche. O tempo da creche é
marcado por assuntos indissociável do cotidiano - os preparativos para o dia das
mães e a festa junina – que limitam o tempo e o espaço para as discussões.

A coordenadora pedagógica da creche B caracteriza-se por uma participação
reservada, que segundo a tipologia proposta por Lima (2011), corresponde situar-se
entre a participação ativa e a participação passiva.

Esse tipo de participação foi ressaltada no trabalho que está em processo,
pois a professora da unidade foi promovida a coordenadora pedagógica havia pouco
tempo.

Observamos sua atuação no grupo ora como ativa, no envolvimento com os
preparativos para a aplicação da autoavaliação, ora passiva, o que para Lima
(2011), se caracteriza como alguém que “não aproveita as possibilidades de
participação e não acredita que pode influenciar as decisões” (p.86). Em reuniões
sobre o estudo do documento, tentou mobilizar práticas da sua função na conquista
de sua ‘autoridade’ perante o grupo de professoras, que sinaliza sua atitude na
transição entre a participação passiva e ativa.

Nessa creche, observamos que os encaminhamentos são feitos pela direção
e de certa maneira operacionalizados pela coordenadora. Essa participação
reservada, para Lima (2011, p. 85), “não revela uma posição de desinteresse ou de
alheamento acentuado, podendo mesmo admitir a tomada de certas posições e de
algum tipo de ação, utilizando alguns dos recursos indicados para caracterizar a
participação ativa”.

Na aplicação da autoavaliação, essa coordenadora pedagógica participou
como relatora da dimensão 9 (“Participação, escuta e autoria de bebês e crianças”),
junto a uma mãe na função de coordenadora. A síntese levada à plenária focalizou
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uma queixa seguida por um reconhecimento do trabalho, e um reforço sobre o olhar
cuidadoso da creche em atender as necessidades de crianças e famílias. Após a
aplicação, num momento avaliativo junto ao grupo de profissionais da unidade,
observamos que ela não teve oportunidade de participar do debate sobre todas as
dimensões, visto que se ateve a dimensão na qual participou.

No contexto dessa participação, a coordenadora poderia conquistar seu
espaço no grupo, com a chance de maior envolvimento, evoluindo para uma
participação ativa, sem negar a liderança da diretora.

Para analisar a participação do segmento de professores nas duas creches,
nos reportamos a Bordenave (1994) quando traz a atmosfera como força atuante.
Nela está imbricada a equipe gestora considerada capaz de influenciar essa
atmosfera com atitudes e comportamentos.

A participação dos professores em parte foi afetada pela mobilização do
trabalho desenvolvido pela equipe gestora e a atmosfera criada em cada creche.
Não seríamos fiéis se categorizássemos todos os professores em uma das
tipológicas descrita por Lima (2011), nem se utilizássemos como único aporte a
premissa de que a atmosfera afetaria o grupo de professores, pois estaríamos
desconsiderando os diversos ‘lugares’ possibilitados a participação que o documento
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana propõe. Geralmente a
participação dos professores caracterizou-se como ativa nos pequenos grupos,
reservada e passiva na plenária e na reunião do plano de ação.

Na atividade da autoavaliação em ambas as unidades, esse grupo estava
representado nas funções de coordenadora e relatora nos pequenos grupos.
Inicialmente poderíamos considerar alguns fatores facilitadores do processo de
discussão como: o ambiente propício do ponto de vista pedagógico retratado pela
sala onde o trabalho é desenvolvido com as crianças; as professoras que atendem a
mesma faixa etária e o conteúdo do debate favorável ao conhecimento desse grupo.
Mesmo com aspectos favoráveis ao grupo, vem à tona as incertezas das
professoras, recorrentes nesse processo, que valida a importância da presença dos
pais na discussão, já no período preparatório à aplicação: a mobilização dos pais, o
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que fazer com a vinda das famílias, como lidar com os não saberes da família, todos
de certa maneira ainda pouco vivenciados pelas unidades e fundamentais na
proposta do documento.

Reportamo-nos a atmosfera geral anunciada, que foi o principal elemento de
mobilização das unidades e refletida nas observações feitas nesse grupo. E de
acordo com Bordenave, sabemos que a participação é uma necessidade básica,
mas nos esquecemos de que não nascemos participando, e pelo contrário
precisamos aprender, e ao longo do tempo praticá-la. O grupo de professores,
levando em conta as suas diferenças, desempenhou suas funções nos pequenos
grupos, demonstrando uma participação ativa. As professoras estiveram apoiadas
nos descritores e expandiam os comentários com base em seus conhecimentos
práticos.

A participação reservada apresentada em alguns momentos por esse grupo
não revela uma posição de desinteresse, podendo eventualmente levar a algumas
opções práticas. Licínio Lima nos oferece subsídios para entendermos uma atitude
de espera sem o empenho de recursos para a ação, que por vezes apareceu. Seria
esperado que na plenária, por ser um momento privilegiado de formação, reflexão e
conhecimentos dos princípios pedagógicos, esse grupo demonstrasse uma
participação ativa, oportunizando a comunidade escolar o entendimento das
questões que norteiam a creche. Porém, durante a apresentação das sínteses na
plenária, a participação dos membros do grupo variou significativamente. Uma
participação mais ativa não se confirmou principalmente na dinâmica de uma das
unidades observadas, a creche A, pelo não interesse da coordenadora em fomentar
as diferentes maneiras de participação.

O grupo representado pelos familiares nos fornece informações relevantes,
vista a importância atribuída pelo documento ao seu papel nas discussões com a
comunidade escolar. A participação dos pais no processo de autoavaliação contribui
significativamente com a discussão e possibilita estreitar a relação com a unidade.

Caracterizamos esse segmento de acordo com a categoria proposta por Lima
(2011) de participação passiva. Os registros de observações confirmam as ideias do
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autor, em especial em uma das creches, onde esse tipo de participação mostrou a
ausência do uso, pela coordenação, de recursos disponíveis na metodologia do
documento para fomentar a participação dos pais e demais segmentos. A atitude de
alheamento demonstrada pelos pais é refletida pela forma com que esse segmento
é visto e tratado pela unidade.

Na síntese da avaliação feita por uma parte da equipe de professoras da
creche A, elas disseram que não esperavam falas tão significativas vindas dos pais,
com o uso de um instrumento como os indicadores. Para Licínio Lima, os atores com
uma atitude passiva são descrentes de possíveis maneiras de influenciar as
decisões da unidade e julgam ter que pagar alto custo pelo envolvimento nas
decisões. A participação dos pais as surpreendeu, frente à perspectiva dominante na
creche A que enxerga dificuldades em propor ações participativas com esse
segmento: “algumas coisas os pais revelaram que não sabiam, e outras acharam
que não sabiam; os pais querem explicação do pedagógico; eu como mãe contribuo
com a formação de outros pais; mesmo na dificuldade de alguns pais, nós
(professoras) explicamos e eles entenderam” (Diário de Campo, maio de 2015).

Esse contraponto entre a surpresa das professoras com a participação dos
pais que foi observado durante a autoavaliação, pode ser explicado pelo estilo de
liderança autoritário existente nessa creche, já comentada. A participação dos pais
no pequeno grupo observado não foi incentivada pela coordenadora de grupo,
pressionada pela exigência de gastar o menor tempo possível para depois iniciarem
a plenária.

O trabalho desenvolvido pela creche B, em parceria com o segmento de pais,
vem sendo construído cotidianamente com ações participativas junto à comunidade
escolar. No pequeno grupo (observação na dimensão 2) a coordenadora/professora
procurou fomentar a discussão em cada indicador, disponibilizando o tempo
necessário para que as famílias debatessem o assunto, deixando-as à vontade para
atribuir a cor que mais correspondesse ao consenso negociado entre os
participantes. Alguns pais com os filhos matriculados em anos anteriores,
denominados pelo grupo de ‘experientes’ e na fala de uma mãe, “macaca velha na
creche”, contribuíram com a discussão e até mesmo influenciaram na decisão dos
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demais. Podemos considerar pelas observações que os pais mais ‘experientes’
repertoriaram alguns mais tímidos e outros que estavam começando a conhecer o
trabalho da creche, com exemplos práticos relacionados aos descritores. Embora
com interferências de algumas mães, ainda assim as opiniões foram mais
significativas vindas dos pares, sem serem impostas pela coordenadora/professora.
Sobre a participação ativa em Lima (2011, p. 84-85), “traduz a capacidade de
mobilização para a ação” representada pelas mães experientes que nos relatos
legitimam o trabalho da creche e sentem-se valorizados quando chamadas a
colaborar: “vemos os professores felizes quando trazemos coisas para participar das
atividades”.

Na perspectiva dos pais, a dimensão que trata das múltiplas experiências e
linguagens (observada pela pesquisadora) explica o trabalho das professoras nos
aspectos que envolvem o cuidar e o educar. Consideram que o “preparo” das
educadoras possibilita conhecerem as crianças integralmente agindo de maneira
“certa” para ensiná-las, suprindo em alguns casos o que a família não consegue
realizar. No exemplo dado por uma mãe ao trabalho das professoras: “vocês
orientam, ensinam, dão limite sobre qual o brinquedo à criança deve trazer no ‘Dia
do Brinquedo’. Vocês falam dos seus trabalhos, ensinando e dando liberdade. Nós
respeitamos”. Os pais participam mais quando percebem que o objetivo da ação é
relevante para seus próprios objetivos.

O segmento representado pelos funcionários foi caracterizado por uma atitude
passiva no que concerne à participação na autoavaliação de ambas às creches. No
entanto, considerando o trabalho realizado pela creche B, esse grupo, orientado pela
equipe gestora, pode chegar a apresentar atitudes de significativo envolvimento nas
ações coletivas.

Segundo Lima (2011), os atores com características da participação passiva
apresentam comportamentos desinteressados, não aproveitam as possibilidades de
participação e não acreditam que podem influenciar as decisões. Essa falta de
envolvimento no debate foi predominante na creche A por parte desse segmento.
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Na creche A, a oportunidade de participação de todos os segmentos foi
desperdiçada em muitos aspectos, com a justificação da equipe gestora: “os
funcionários dos serviços gerais são terceirizados, chegaram à escola há pouco
tempo e não entendem sobre os assuntos que serão tratados, eles são de outra
área; as cozinheiras também são terceirizadas e há dificuldade pelas suas
atribuições em horários compatíveis à participação nos estudos de formação”.
Tampouco houve a disponibilidade dos funcionários (agente escolar e ATE)
convocados a participarem no horário coletivo de formação, para substituir as
professoras nas salas, nos seus horários de almoço.

O contexto da unidade B, no que se refere aos preparativos que antecederam
a autoavaliação, revelou o envolvimento da equipe gestora, traduzido em atitudes de
mobilização de recursos, o que de certa forma expressa o trabalho que vem sendo
realizado com os funcionários, mobilizados por ações coletivas advindas do trabalho
da direção da creche.

De acordo com Bordenave (1994, p. 48) o envolvimento de um grupo é
legitimado se perceberem “que o objetivo da ação é relevante para os seus próprios
objetivos”. De fato, essa ideia se coaduna com a proposta dos indicadores de
qualidade, na perspectiva de um sujeito comprometido, corresponsável pelas
decisões coletivas e que se vê ativo no seu segmento para uma melhoria mais
ampla fora dele.

Na tipologia da participação proposta pelo autor de referência, Licínio Lima,
esse segmento pode até ser caracterizado por uma participação reservada, no caso
da creche B, com atitudes intermediárias entre a participação ativa e a participação
passiva, apresentando ações mais expectantes, no aguardo para tomadas de
decisões mais definitivas, assim não correndo risco de comprometer eventuais
atividades futuras.

Na creche B sobressaem valores de referência para esse grupo, demonstrado
no trabalho de corresponsabilidade, no exercício da ação coletiva quando “na
adaptação das crianças o funcionário toma a iniciativa de contar uma história ao
perceber uma criança chorando”. Reconheceu a integral importância das suas
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atribuições na creche, fruto de um trabalho de ações participativas em construção.
Condição esta que foi confirmada na reunião avaliativa sobre os indicadores,
coordenada pela direção e coordenação, o que o grupo realmente vivencia: “através
da educação aprendemos e sabemos o que acontece. Aprendi sobre o trabalho de
todas vocês e achei muito participativo” (Caderno de campo, maio de 2015,
funcionário de apoio, participou na dimensão 3, muito tímido, mas todo o grupo
apoiou para que falasse).

5.6 Comentários gerais sobre o processo de autoavaliação observado nas
duas creches

O contexto verificado em cada creche revela a percepção da equipe gestora
quanto ao trabalho disponibilizado para a participação do grupo na unidade, a
receptividade do documento e a aplicação da autoavaliação participativa. O
documento traz à reflexão as equipes os possíveis caminhos para operacionalizar a
avaliação da educação infantil através de indicadores.

O que foi observado durante a aplicação foi a forma como cada unidade
utilizou a proposta e como foram conduzidas as discussões. A participação dos pais
e profissionais da educação na autoavaliação explicitou as práticas cotidianas e a
direção dada ao trabalho nas creches pelas equipes gestoras. Em outras palavras,
na maneira de viabilizar a discussão, revelou-se o interesse demonstrado em cada
caso pelo foco nas dimensões e nos descritores que balizam a autoavaliação.

Neste sentido, o roteiro de observação e o caderno de campo utilizado no dia
da aplicação, possibilitou uma boa organização da coleta de dados pela
pesquisadora, para posteriormente analisar o caminho tomado por cada uma das
instituições.

A maneira de lidar com a autoavaliação revela um processo complexo de
“olhar” para a própria prática, refletir sobre ela e transformá-la, assim como propõe o
documento. De fato, observamos na atitude das pessoas, principalmente aquelas
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que se depararam com a proposta pela primeira vez, a dificuldade de expor o
trabalho pedagógico a uma avaliação por grupos tão diversos. Apesar dessa
dificuldade,

os segmentos que

se dizem distantes da área educacional

reconheceram a importância de sua função na educação, responsabilizando-se
juntamente com a comunidade escolar em busca de um atendimento de qualidade
para as crianças pequenas.

A participação de todos os segmentos na autoavaliação pressupõe que cada
um deles se “veja” como responsável numa parte desse coletivo e que supere ações
que culpabilizam outras instâncias. Nessa direção, a atribuição das cores só terá um
efeito de melhoria se os segmentos assumirem a responsabilidade do que ainda não
está “verde”, mesmo que a solução seja competência de instância externa a
unidade.

Por outro lado, foi possível identificar situações e comentários nos pequenos
grupos e na plenária, de comportamentos desrespeitosos em relação ao
conhecimento e saberes da comunidade escolar. As pessoas responsáveis pela
discussão da dimensão e da plenária demonstraram por vezes uma postura
defensiva, sem a preocupação de construir vínculos, consequentemente sem o
alcance para oportunizar discussões que levassem a construção de conhecimento
pelo grupo participante, desconsiderando o espaço da creche como um facilitador e
privilegiado lugar para as aprendizagens de todos os segmentos.

Alguns professores declararam valorizar, em reunião de avaliação da
aplicação, o potencial das informações trazidas pelo documento, assim como o
interesse dos pais pelo conteúdo, auxiliando no processo educativo dos filhos.
Entendimento que não coincide com a postura das professoras presentes no grupo
observado no dia da aplicação na creche A. Utilizaram o documento desautorizando
a proposta metodológica, incorrendo em equívocos e negligências relacionados às
recomendações que embasam a natureza do documento, que prioriza a
participação, a organização do processo e o planejamento para garantir a maior
mobilização possível de pessoas.
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No que diz respeito à metodologia do documento, o desafio estava em
trabalhar com a avaliação e a participação no entendimento real da atribuição de
cores. Avaliar desse modo exige muita discussão antes de atribuir a cor, ou até
mesmo, encontrar outra que contemple o que foi negociado pelos participantes. Em
relação à participação, pode auxiliar aqueles (as) que ainda, por qualquer motivo,
não se sentem confortáveis a falar, mas que num primeiro momento, estão se
informando de todas as discussões e aprendendo com elas.

Por outro lado, o exercício cotidiano de escuta entre a equipe gestora,
profissionais da educação e comunidade escolar, propicia qualidade na participação
de todos os envolvidos no cotidiano da creche. Embora sejam reconhecidas por
ambas as unidades, o desafio de mobilizar a comunidade escolar para comparecer
as discussões, os projetos inovadores vêm como respostas à superação das
dificuldades. Propostas que aproximam os familiares contribuem para o processo de
construção de uma cultura da participação.

Observamos que essas dificuldades são enfrentadas pela creche B com
atividades frequentes envolvendo a comunidade escolar. Para essa unidade, as
discussões suscitadas pelos indicadores de qualidade significaram na fala de uma
mãe o sentido atribuído às rotinas: “parece que essas perguntas foram feitas aqui
dentro da creche”.

Neste

sentido

observamos,

na

creche

B,

que

as

queixas

e

descontentamentos, com demandas internas e externas, foram explicitados
principalmente na plenária, sem comportamento de melindres e julgamentos; onde
não foi observada uma plenária tensa, ofensiva ou silenciada por uma atitude
punitiva da direção. As respostas ficaram a cargo dos segmentos competentes,
responsáveis por cada assunto, seja à comunidade escolar, professores, equipe
gestora e por pais experientes conhecedores da rotina da creche.

As intervenções feitas por pais experientes no pequeno grupo, muitas vezes
silenciaram os pais com filhos há menos tempo na creche, mas ainda assim, a
discussão resultou em uma melhor informação sobre o trabalho pedagógico e
aspectos da rotina. As interferências da coordenadora e relatora, por mais
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direcionadas que se apresentavam, suscitaram as discussões, reliam os descritores
e não reduziam as discussões em função do tempo ou outro motivo qualquer.

Como o princípio do documento é a participação, observamos os desafios
colocados para os segmentos que ora tentam participar, ora são tolhidos e em
outras são exigidos. A metodologia oferece inúmeras situações que trazem à tona as
divergências, contradições e limitações que as demandas do cotidiano encobrem, e
que, no entanto, se bem aproveitadas pelas equipes gestoras, possibilitam rever as
ações para transformá-las.
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6 A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS SOBRE A EXPERIÊNCIA DE
AUTOAVALIAÇÃO PARTICIPATIVA REALIZADA NAS DUAS
CRECHES

Para

nos

aproximar

das

percepções

dos sujeitos

participantes

da

autoavaliação e saber, naquele momento posterior, como avaliaram o processo da
aplicação e as recomendações feitas pelo documento em termos de organização do
grupo, mobilização da comunidade, atribuição de cores e preparação previa dos
espaços e materiais, realizamos entrevistas presenciais com a ajuda de
questionários nas duas creches, durante os meses de agosto e setembro de 2015.

A elaboração dos questionários visou incluir perguntas que traduzissem o que
realmente gostaríamos de saber para complementar a coleta de dados. Seu formato
se baseou nos questionários utilizados para documentar a aplicação realizada no
ano anterior.9 Elaboramos três questionários distintos

de acordo

com a

especificidade de cada segmento, totalizando nove sujeitos respondentes: cinco na
creche A e quatro na creche B.

Os segmentos representados foram: as equipes gestoras (três pessoas na
creche A e duas na creche B); professoras, sendo uma em cada unidade e mães,
uma de cada creche. Nas questões para a equipe gestora, priorizamos perguntas
sobre o processo resultante da autoavaliação, incluindo as expectativas quanto à
busca da qualidade na unidade educacional, bem como os aspectos ligados a
participação dos diversos segmentos na aplicação. No questionário destinado às
professoras, às primeiras perguntas se referem a dados pessoais e de formação e,
na sequência, as questões sobre a experiência de autoavaliação realizada na
unidade em que atuam. No instrumento direcionado aos pais, iniciamos com
perguntas pessoais e posteriormente incluímos questões sobre o processo de

9

Os questionários foram aplicados ao final das reuniões que caracterizaram o terceiro momento do
projeto, onde ocorreram reuniões em pequenos grupos, seguidos de uma plenária, onde os relatores
dos pequenos grupos resumiram os principais aspectos dos relatos de experiência realizados em
seus grupos. Durante a plenária, esses pontos foram objeto de novos debates, com a participação
das assessoras e da equipe de DOT-EI. p. 8.
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discussão da autoavaliação. Por conta do tempo disponível para a pesquisa, não foi
possível incluir um número maior de sujeitos.

Anteriormente à realização das entrevistas, foram realizadas consultas às
equipes gestoras sobre a aplicação dos questionários e também solicitado
autorização para os contatos com uma professora representante do grupo, assim
como uma mãe. A proposta previa que a escolha desses sujeitos poderia ser feita
pela própria equipe gestora. Foi explicado o teor do material, baseado no que previa
o documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana, os
preparativos realizados, a sua aplicação, a participação dos segmentos e as
percepções dos participantes sobre a sua utilização e a experiência vivida.

Na unidade A, realizamos a aplicação do questionário primeiramente com
uma mãe que foi agendada após o horário das atividades da creche, moradora em
frente, que não teve problema de deslocamento, fato este que disponibilizou todo o
tempo necessário à aplicação do questionário. Ela precisou levar o filho junto, dada
à dificuldade de não ter alguém para lhe acompanhar em casa. A presença da
criança não inviabilizou a aplicação do questionário em nenhum aspecto, pois o
menino esteve entretido com papel e lápis.

A aplicação do questionário com a professora foi feita na sala da direção com
poucas interrupções, permanecendo apenas a pesquisadora e a professora, com a
porta fechada. Observamos que o preencheu ocorreu com seriedade, mas com
rapidez, pois estava se deslocando para outra creche da prefeitura onde trabalha no
turno da tarde.

A aplicação com a equipe gestora foi realizada por último, tendo em vista as
demandas de suas funções. Na dificuldade de disponibilidade de tempo, sugeriram
levar o questionário para casa e trazê-lo preenchido, porém foi informado que
priorizamos a presença da pesquisadora para tirar dúvidas e recolher comentários
adicionais. A pesquisadora esteve disponível para o dia mais oportuno e
concretizamos a aplicação em um dia para a diretora e assistente e num outro dia
para a coordenadora pedagógica. Mesmo oferecendo disponibilidade, no dia
marcado para a aplicação com a diretora e a assistente, houve um contratempo -
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uma reunião fora da creche - desta forma, foi observado que responderam
rapidamente para logo se retirarem. A entrevista com a coordenadora pedagógica
ocorreu em outro dia, em sua sala, sem interrupções e ela utilizou o tempo
necessário para responder a todas as questões.

Na unidade B realizamos a aplicação no mesmo dia com a diretora e a
coordenadora pedagógica, posteriormente com a professora e por último com a
mãe, tendo em vista sua dificuldade de horário à época. A aplicação dos
questionários foi vista por essa unidade como parte integrante da pesquisa, sendo
então feita com muita responsabilidade e interesse por todos os sujeitos. A aplicação
precisou ser interrompida apenas com a equipe gestora, devido à demanda da
unidade e por estarem na sala da direção, ambiente onde qualquer funcionário tem
acesso e que sempre permanece com a porta aberta, procedimento este, constatado
desde o início da pesquisa. As entrevistas com a professora e com uma mãe
ocorreram na biblioteca da escola sem interrupções, utilizando o tempo necessário
para o preenchimento dos questionários.

A equipe gestora participante nas duas unidades totaliza cinco integrantes,
sendo que na creche A é composta por direção, assistente de direção e
coordenação pedagógica. Na creche B fazem parte da equipe direção e
coordenação pedagógica. A questão inicial relevante para nosso conhecimento e
análise é o fato de que a unidade A participou pela primeira vez da aplicação e a
unidade B participou pela segunda vez, como levantamos nos antecedentes da
descrição dos respectivos contextos da aplicação.

6.1 Entrevistas com diretoras, vice-diretora e coordenadoras pedagógicas

Na creche A, que é uma unidade municipal direta, a equipe gestora é
composta por uma diretora, uma vice-diretora e uma coordenadora pedagógica; na
creche B, uma unidade conveniada, não existe a função de vice-diretora. Na creche
A, a entrevista com a aplicação do questionário foi realizada conjuntamente com a
diretora e a vice-diretora.
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Quadro 5 - Qual foi a reação da equipe em relação à utilização do Indique?

Alternativas

CRECHE A

Nenhum empecilho

CRECHE B
X

Pouco tempo

X

Relutaram
Outro

O grupo se preparou por 2
meses

Fonte: A autora, 2015.

Quadro 6 - Sua UE já conhecia o documento nacional?

Alternativas

CRECHE A

Não, a maioria não

CRECHE B

X

conhecia
Não, alguns conheciam

X

Sim
Comentários

Somente a CP conhecia

Fonte: A autora, 2015.

As respostas mostram que mesmo na creche B, que já tinha passado por
essa experiência no ano anterior, foi necessário estudar bem o documento com a
equipe. Depois foi esclarecido que embora já tivessem realizado a autoavaliação,
muitas professoras novas integravam a equipe em 2015 e era preciso que elas
também conhecessem o processo.

Na creche A, as entrevistadas responderam que concordaram com a
proposta, mas julgaram que havia pouco tempo para realizá-la. Com efeito, na
observação da autoavaliação identificamos a preocupação das gestoras com o
tempo, que acabou sendo mais reduzido que na outra unidade. Nessa creche,
somente a coordenadora pedagógica conhecia o documento.
As respostas sobre quem liderou a organização na autoavaliação divergiram
na opinião de cada participante da equipe gestora, assim como no interior da creche
A: constatamos diferentes respostas, pois a diretora reconheceu toda a equipe como
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organizadora, mas a assistente atribuiu a função apenas para a coordenadora
pedagógica, e a coordenação se reconheceu como a única integrante da gestão a
organizar o processo. Realidade convergente nas opiniões da creche B, onde
direção e coordenação também divergem nas opiniões, sendo que a diretora
reconhece o trabalho que delegou à coordenadora e a algumas professoras, no
entanto a coordenadora não se considerou responsável pela organização, indicando
em sua resposta apenas a função para a diretora.

Quadro 7 - Que estratégias foram usadas para a mobilização?

Alternativas

CRECHE A

CRECHE B

Reunião

X

X

Carta-convite/Cartazes

X

X

Inovou com outra

X

estratégia
Comentários

Convite com a foto da
criança

Fonte: A autora, 2015.

As respostas mostram que as estratégias de mobilização usadas pela diretora
da creche B, além daquelas empregadas igualmente pela outra creche, foi indicativo
de sua experiência pela segunda vez com a aplicação, diferenciando-se da creche A
no sentido de incluir a estratégia de convite individual com a foto da criança para
algumas famílias.
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Quadro 8 - Quais os segmentos que participaram?

Alternativas

CRECHE A

CRECHE B

Diretor

X

X

Coordenador Pedagógico

X

X

Professores

X

X

Agente Técnico Escolar

X

(não existe)

/ATE
Cozinheiras

X

Atendentes gerais / apoio

X

Familiares
Pessoas da comunidade
Comentários

X

X
X
Os parceiros da
comunidade participaram
dos preparativos que
antecedem a
autoavaliação, como nas
Paradas Pedagógicas.

Fonte: A autora, 2015.

Na creche A as entrevistadas responderam que encontraram dificuldade para
mobilizar os demais segmentos para reuniões de formação, no entanto,
consideraram importante a presença da família discutindo sobre os assuntos
pedagógicos. As respostas mostram que na creche B, a mobilização ocorreu em
diversos segmentos, garantindo a participação do maior número de pessoas
envolvidas com a autoavaliação. Nas observações, identificamos a preocupação da
diretora em manter o trabalho com as famílias e os parceiros da comunidade.
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Quadro 9 - Tipo de participação predominante por creche e segmento, segundo diretoras e
vice-diretora da creche A
Segmentos

Ativa
Creche A

Diretor (e vice diretora)

X

X

CP

X

X

Professor

X

Reservada

Creche B

Creche A

X

Creche B

Passiva
Creche A

X
X

X

ATE

X

X

X

Atendentes gerais

X

X

Cozinheiras
Familiares

X
X

X

Creche B

X

X
X

Fonte: A autora, 2015.

A visão das diretoras e da vice-diretora mostram diferentes opiniões sobre o
tipo de participação predominante por parte de cada segmento. Cabe ressaltar que a
diretora da creche A, considerou a participação dos familiares como passiva e a
diretora da creche B não classificou como passiva a participação de nenhum
segmento. Por outro lado, a vice-diretora da creche A explicou que “alguns
professores foram superativos, enquanto outros bem reservados.” Ela também
divergiu da diretora sobre o tipo de participação atribuído aos familiares, que
considerou ativa.

A diretora da creche B reconheceu a sua participação, a dos professores, dos
atendentes gerais e familiares como ativa. Mas, atribui à coordenadora pedagógica
uma participação reservada, da mesma maneira que às cozinheiras da creche.

As coordenadoras pedagógicas também divergiram em suas respostas. A
coordenadora da creche A discriminou os segmentos quanto ao tipo de participação,
considerando que gestores e professores foram ativos e ATEs, atendentes e
familiares, reservados. Na creche B, a coordenadora classificou todos como ativos.
As respostas mostram que o desafio da participação na autoavaliação segundo as
equipes gestoras, mesmo com as estratégias usadas para a mobilização, continua
sendo grande para alguns segmentos. Mas as respostas revelam percepções muito
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diferentes em cada questionário, o que indica que os critérios utilizados para
classificar os tipos de participação foram bem diversos.

Dentre outros segmentos, a preocupação das equipes encontra-se ligada a
participação das famílias, mesmo antes da aplicação da autoavaliação e,
posteriormente comprovaram. Analisando o conjunto das respostas, contrapontos na
opinião dos respondentes revelam as diferentes percepções no processo avaliativo.

Mesmo com o trabalho de mobilização das famílias realizado na creche B,
ainda assim, o grupo enfrentou um esvaziamento na reunião do plano de ação.
Chegou a ser aventada a possibilidade dos pais não terem entendido a continuidade
das discussões da autoavaliação. Dados dos questionários apontam que a equipe
gestora precisaria encontrar uma estratégia eficaz para mobilizar os pais
considerando a importância da presença na creche. É reconhecida pela equipe
gestora a influência de pais mais experientes, atuando junto a pais novos na unidade
como uma estratégia possível. Confirmou-se essa hipótese da equipe, durante as
observações no pequeno grupo durante as discussões dos indicadores de
qualidade. As gestoras confirmaram sobre o potencial formativo daqueles pais que
estiveram presentes na autoavaliação fortalecendo a continuidade do trabalho
desenvolvido na unidade com as famílias.

Embora toda a equipe gestora da creche A tenha validado a participação ativa
da coordenadora no processo de aplicação, a diretora e a vice-diretora consideraram
que as professoras, no geral, tiveram participação reservada, incidindo na formação
organizada pela coordenadora.

Ao considerar uma participação ativa de todos os segmentos da creche B, a
coordenadora pedagógica confirma no trabalho da direção o compromisso com a
mobilização de todos os segmentos no âmbito da comunidade escolar, mas ainda
assim revela a necessidade de formação a integrantes novos, um contraponto ao
reconhecimento de sua participação reservada, embora tenha participado da
autoavaliação no ano anterior.
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A percepção da vice-diretora da creche A em relação ao contexto de sua
unidade, onde no geral o grupo de professoras desconhecia o documento, mostra
que os momentos de formação precisam ser mais intensificados, sendo que
observou participações ativas e reservadas nesse segmento. Na opinião da diretora
da mesma creche, que atribuiu às professoras e ATEs uma participação reservada e
aos familiares passiva, mostra que a estratégia de convencimento da comunidade
escolar, a qual considera como um desafio, poderia ter sido discutida em momentos
de formação com as professoras, fortalecendo-as como parceiras para disseminar a
importância das discussões com todos os segmentos.

Nas respostas das gestoras, elas concordam que o documento mostra para a
comunidade escolar um potencial de formação para professores e pais. O estudo do
próprio documento pelos diferentes segmentos possibilita aprimorar a autoavaliação,
potencializando as discussões no encorajamento para enfrentar os desafios
educacionais.

A equipe gestora das duas unidades mostra que, no geral, as etapas da
autoavaliação (pequenos grupos e plenária) foram facilmente compreendidas pelos
grupos. Porém, como ressaltado pela assistente de direção da creche A:
“percebemos que em alguns grupos tiveram dificuldade no desenvolvimento das
etapas”, assim também como a coordenadora da creche B que concorda com a
mesma dificuldade “algumas vezes, precisávamos voltar e às vezes trocar algumas
palavras”.

Nas duas creches, as opiniões das equipes gestoras concordaram que os
enunciados das questões foram em geral compreendidos com facilidade. Mesmo no
caso dos “saberes pedagógicos”, alguns professores, mas nem todos, tiveram
dificuldades de compreensão, segundo elas. A diretora da creche A citou dificuldade
“talvez relacionada ao conhecimento de alguma questão”. A equipe gestora
respondeu que variou o nível de compreensão nas questões dos segmentos que
não “detém” os conhecimentos pedagógicos.
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As entrevistadas mostraram que não houve dificuldade na compreensão da
metodologia de atribuição das cores. Em nenhuma das creches a equipe gestora
mencionou a necessidade de adaptação no uso de cores.

As respostas sobre o formato e a organização do documento mostram que no
geral a equipe gestora concordou que “foi bem detalhado, mas facilita a organização
do trabalho”, mas para a diretora da creche A, ainda assim, abalou a rotina, em
virtude das demandas da escola, e “sobrecarregou a equipe gestora”.

As entrevistadas responderam que não sentiram falta de algum indicador,
dimensão ou pergunta, mas a diretora da creche B mostrou que faltou abordar
questões sobre crianças com necessidades especiais.

Em todas as respostas, as equipes gestoras mostram que, no geral, os
diversos segmentos participantes avaliaram positivamente o processo vivenciado.

Na creche A, as entrevistadas responderam sobre a expectativa gerada pelos
grupos participantes e na opinião da diretora a experiência gera “esperança de ver
os problemas abordados resolvidos”. A resposta da assistente traduziu o sentimento
de incerteza do grupo, “somente no inicio, mas depois todos avaliaram como muito
bom para a UE”; no registro da coordenadora, o grupo deseja “fazer mais passeios e
visitas às crianças e famílias. Fazer o resgate de brinquedos e brincadeiras
tradicionais”.

Na creche B, as entrevistadas responderam sobre a expectativa gerada pelos
grupos participantes e na opinião da diretora, aguardam pela “participação da
família”; ela citou também a dificuldade dos segmentos com as “questões polêmicas”
nos pequenos grupos. Na entrevista da coordenadora, não houve resposta.
As respostas mostram na opinião da equipe gestora o que consideram como
contribuição da experiência de aplicação dos indicadores para a unidade:
“esperança em poder sanar os problemas; contribuiu para lembrar sobre o aspecto
que precisa ser melhorado; na formação e no conhecimento resultante do trabalho
realizado”. A diretora da creche B acrescentou: “Para nós, educadores, ajudou a
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fortalecer nossa identidade, a tomar consciência de nossa profissão e de nossas
escolhas, sejam elas quais forem”.

6.2 Entrevistas com as professoras

A professora da creche A respondeu todas as perguntas detalhadamente,
deixou em branco apenas a última. As primeiras perguntas se referem a dados
pessoais e de formação. Essa professora, com 34 anos de idade, nos escreve que
fez magistério e licenciatura plena em pedagogia. Atua nessa unidade há onze anos.

Dando continuidade, o questionário aborda sobre a experiência com a
autoavaliação na unidade para saber sobre a sua familiaridade com o assunto.
Declara que passou a conhecer o documento a partir da parada pedagógica no mês
de abril do referido ano da aplicação, quando a diretora da outra creche colaborou
com a preparação da equipe.

Em sua opinião, a ideia da SME de implementar o uso do documento em
2015 possibilitou à unidade “uma visão ampla do trabalho desenvolvido e passar
isso para os pais”.
A professora relatou que de maneira geral os professores “aceitaram bem o
documento e sua proposta”. Quanto à metodologia para subgrupos e plenária, ela
respondeu que achou viável, mas que para os pais foi muito extenso: “Seria
necessário pensar numa forma mais dinâmica e cativar a presença e participação
dos pais”.

Responde que considera como aspecto facilitador das discussões a
abordagem de práticas pedagógicas e não somente assuntos teóricos. Mostra em
suas respostas que os indicadores, dimensões ou perguntas do documento
contemplam as necessidades da unidade, não considerando que tenha faltado
algum aspecto nas discussões.
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Em sua opinião, o indicador que menciona o controle da “carteira de vacina”
das crianças pelo professor é inadequado, considera esta uma atribuição dos pais,
acreditando ser “difícil para o professor assumir essa responsabilidade”.

Acredita que o documento aborda os assuntos pedagógicos de forma prática
facilitando a compreensão dos pais e possibilita, no processo de discussão, o relato
dos pais contando sobre as experiências com os filhos na creche.

Na opinião da professora, o documento contribui com o conhecimento dos
demais funcionários sobre o trabalho da creche e considerou um ganho para as
discussões, pois os faz refletirem e avaliarem onde estão acertando e onde precisam
melhorar. Concordando com as contribuições do documento responde que o plano
de ação é válido, mas a pouca participação dos pais inviabiliza as discussões.

Sobre a expectativa do grupo sobre o plano de ação, representa a
preocupação da professora à pergunta “será que vamos conseguir?” Ela pondera
que “muitas questões apontadas não dependem somente da equipe para solucionálas”.

A professora reconheceu na sua resposta que a experiência é capaz de
influenciar a prática educativa da creche, potencializada pelo documento em
horários coletivos de formação e “até mesmo como pauta de reunião pedagógica”.
Respondeu que o documento mobiliza o trabalho das professoras, com reflexões e
avaliações da prática, possibilitando manter os aspectos que estão trazendo
resultados satisfatórios.

A resposta da professora mostra que o trabalho da direção, pode ser
influenciado pela experiência com potencial formador a equipe da unidade e as
dimensões podem ser aproveitadas para as discussões em momentos de estudo. A
entrevista é finalizada com a resposta da professora da creche A mostrando que a
experiência tende a apresentar ótimos resultados para a rede municipal de
educação infantil, se as discussões acontecerem conforme proposto pelo
documento.
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A participação da professora da creche B para responder ao questionário
ocorreu numa tarde agendada pela direção em que a equipe estava mobilizada nos
preparativos para a Festa Cultural (outro tipo de abordagem para a tradicional festa
junina). Respondeu a todas as perguntas detalhadamente, utilizando uma hora para
responder, deixando a última questão sem o registro da escrita, fazendo comentários
oralmente.

Nas primeiras perguntas de cunho pessoal e de formação, registrou que
inicialmente, por sua indecisão, optou em não fazer magistério. Posteriormente, por
influência de familiares fez pedagogia, cursando até a sua formatura. Nesse ínterim,
trabalhou como professora em outras experiências com a educação infantil, inclusive
em outra cidade, quando percebeu sua dedicação e o sentimento de felicidade ao
desempenhar a função. Com 30 anos de idade, ela atua nessa creche há quatro
anos e meio e seus planos atualmente são de permanecer na educação infantil.

Com efeito, na aplicação do questionário, foi possível identificar que a
professora esteve presente no processo anterior da autoavaliação, quando a creche
B participou por adesão. Na sua resposta, confirmou o trabalho da diretora da
unidade com a formação do grupo de professores sobre o documento Indique EI
nacional à época da sua primeira aplicação.

A opinião da professora sobre a iniciativa da SME na utilização do documento
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil Paulistana no ano de 2015 é positiva,
levando em conta as particularidades da real situação da rede municipal de
educação infantil da cidade de São Paulo, considerando que “não ficou um
documento global”.

Ao responder a questão sobre a participação, garantiu que houve a adesão
de 100% do grupo de professores na creche. Registrou que além do grupo, outros
setores participaram do estudo.

A sua resposta considera que a organização dos subgrupos e da plenária,
facilita discutir tantos assuntos, prevendo tantas pessoas. Mostrou que utilizaram o
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documento de acordo com a metodologia proposta e que isso possibilitou a
confirmação de como foi bem organizado.

Como um aspecto facilitador das discussões, na opinião da professora,
utilizaram a metodologia passo a passo e os textos introdutórios de cada dimensão.
Também respondeu sobre a adequação dos assuntos das dimensões e indicadores,
mostrando que “cheguei à conclusão de que nenhum indicador foi invasivo ou pouco
relevante todos abordaram assuntos pertinentes a UE e foi deixado tudo
transparente para pais e funcionários sobre o andamento e acontecimentos da
Unidade Educacional”.

Reconheceu a contribuição do documento aos pais, de maneira muito positiva
e satisfatória. Diz que embora muitos pais desconheçam a rotina da creche hoje,
perguntam sobre as atividades realizadas. No entanto, fez uma crítica ao
documento: “Por fazer parte de uma rede conveniada, sentimos falta da abordagem
sobre condições de trabalho, principalmente carga horária, que não é igual à rede
municipal”.

Quanto aos funcionários, ressaltou na resposta que a equipe é parceira e que
todos trabalham integrados sabendo o que acontece nos diversos setores. A
aplicação veio reforçar a prática diária já estabelecida nesse grupo e conhecida dos
funcionários.

Sobre a reunião de elaboração do plano de ação, a professora achou que o
tempo se prolongou muito, tornando o processo cansativo principalmente para os
pais, sugerindo que pode ser viável pensar numa “metodologia para o plano de
ação”.

Na pergunta sobre a expectativa gerada com o plano de ação, a professora
respondeu que pelo pouco tempo de sua realização ainda não tem uma opinião,
mas pôde garantir que o grupo está unido para tentar resolver os problemas
apresentados. Acrescentou ainda, “como é o primeiro da rede paulistana eu espero
que com o plano de ação tudo venha a melhorar. O documento é um caminho”.
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A professora respondeu que acredita na autoavaliação como forma de
mobilizar o grupo para a reflexão das práticas educativas utilizadas com as crianças.
Mostrou em sua resposta que acredita nos encaminhamentos feitos pelo documento
no sentido de explicar o “fazer” pedagógico. No que se refere a influenciar o trabalho
das demais professoras da unidade, respondeu que o grupo participou da
autoavaliação, teve conhecimento sobre as discussões e problemáticas levantadas:
“tenho a certeza que surgirá efeito para todos os envolvidos”. Sua resposta mostra
que o trabalho da equipe gestora representado pela diretora “já está bem
encaminhado”, traduzindo a força da mobilização na unidade, capaz de influenciar
toda a equipe e a comunidade.

Para concluir as questões sobre a autoavaliação, respondeu que sua
expectativa em relação ao processo na rede municipal de educação infantil, referese ao aumento na representatividade dos pais nas discussões sobre as
problemáticas que envolvem a educação de crianças pequenas. De fato, as suas
reflexões demonstram a expectativa de fortalecerem o trabalho da unidade com a
experiência: “acredito que estamos no caminho certo para que futuramente
tenhamos reconhecimento e principalmente a qualidade de que tanto a Educação
Infantil necessita”.

Finalizando, expressou sua opinião sobre a estrutura do questionário nos
aspectos da autoavaliação: “eu já participei de uma aplicação de questionário que eu
não sabia responder. Eu sei o quanto um questionário é difícil de fazer. Eu acho que
deve ter uma linguagem onde a pessoa lê e compreende, um questionário é para
todos, acho que este mesmo, um pai saberia responder”.

6.3 Entrevistas com as mães

A aplicação do questionário com o segmento que representa os familiares na
creche A, ocorreu com o convite a uma mãe de criança com idade de dois anos e
quatro meses, recém-chegada na creche.

Sua disponibilidade e interesse em

contribuir com a pesquisa se confirmou em suas respostas, mostrando as
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preocupações nos assuntos da creche. Com 29 anos, estudou até o primeiro ano de
marketing. Durante a primeira parte do questionário fez alguns complementos orais
sobre sua vida pessoal e dificuldades enfrentadas com seu filho único, sem ajuda de
familiares moradores distantes da cidade de São Paulo. Detalhou as situações
desagradáveis que viveu numa escola de educação infantil, onde trabalhava na
secretaria e seu filho estava matriculado, anterior à efetivação da vaga nessa
unidade da prefeitura. Embora esteja encontrando dificuldade para se recolocar no
mercado de trabalho, principalmente pelo horário da creche, está muito satisfeita
com o atendimento e a acolhida recebida.

Em assuntos da creche respondeu que procura estar atenta e presente em
todas as atividades promovidas, e que até o momento pôde estar presente na
atividade de arrecadação de prendas para a festa junina, participou da mesma e
também do plano de ação, “achei uma discussão muito interessante”.

Quando passamos para a segunda parte do questionário sobre a
autoavaliação essa mãe nos relatou que não participou, pois chegou à creche dias
após a aplicação10. Quando interrogada de que maneira foi convidada a participar do
plano de ação, registrou que foi convidada pessoalmente e também em contato
telefônico, reforçado pela assistente de direção.
As questões seguintes serão registradas pela relevância de sua percepção sobre
educação e as questões vinculadas à creche, além de que consideramos
importantes as reflexões feitas da sua participação no plano de ação.

Respondeu sobre seu interesse ao convite feito pela assistente de direção
pessoalmente e por telefone, considerando importante a discussão que trata de
educação e principalmente por “ser a melhoria da escola”.

Para entender sobre a organização das etapas, foi necessário apresentar o
documento e esclarecer a utilização dos indicadores, suas recomendações
metodológicas e a importância da participação dos diversos segmentos. Considerou
a organização “perfeita, pois mostra que a escola está organizada e busca
10

Infelizmente, lidamos com essa lacuna na pesquisa, pois consideramos inviável solicitar outro
respondente.
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melhorias”. Ressaltou da mesma forma, quanto a propostas no documento,
atribuindo ao processo “pertinência e as propostas plausíveis, pois é a situação que
a escola se encontra atualmente”, são retratadas de forma esclarecedoras e fazem
parte do cotidiano da creche.

Em sua opinião, a proposta do plano de ação mostra os problemas de
maneira organizada, aprofundada: “discutimos situações que de fato ocorrem na
escola e que precisam ser melhoradas com urgência”. A sua expectativa com os
resultados do processo mostra que essa mãe acredita na forma de discussão para
gerar mudanças: “a educação em si estava precisando de um plano assim”.

Pela sua experiência anterior, com problemas em outra instituição, a
entrevista lhe instigou responder sobre os efeitos da aplicação na creche, “existe
muitas

escolas

desorganizadas,

deixam

questões

problemas

caírem

no

esquecimento. Desta forma, foi levantado e enumerado situações e problemas que
dá sim para saírem do papel”.
Respondeu sobre a sua participação na discussão do plano de ação: “me
senti feliz e participativa, é muito bom se sentir parte da escola e discutir assuntos de
melhoria e ser informada de tudo que ocorre na escola”.
Cabe destacar na íntegra a sua resposta finalizando a entrevista, em relação a sua
participação na experiência na etapa do plano de ação, “acho que iniciativas como
essas, estudos como esses, tendem a crescer, afinal são escolas dos nossos filhos
e o que os pais puderem fazer para ajudar nesse processo será mais uma vitória.
Pois a escola quem faz são os pais também. Com sugestões, participando e
colaborando com a escola ...é bom pra todos”.

A aplicação do questionário com a mãe indicada na creche B ocorreu com o
convite da diretora a uma mãe muito interessada em participar dos assuntos tratados
na creche e de maneira geral sobre educação. Com 35 anos de idade, seu nível
educacional é superior incompleto, sendo que trabalha em promoção de eventos,
como festas infantis. É mãe de uma menina de nove anos, que foi atendida em outra
creche; matriculou nessa unidade educacional, com um ano e dez meses, os seus
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filhos gêmeos, que na data da aplicação da autoavaliação estavam com três anos e
quatro meses.

Durante o preenchimento do questionário, me relatou que a diretora da
creche, por saber do seu interesse nos aspectos educacionais e o intenso
acompanhamento das atividades dos filhos, convidou-a com bastante antecedência
para os preparativos da autoavaliação. Da mesma maneira, foi convidada a
participar como sujeito desta pesquisa pela diretora. Por contratempos pessoais,
reagendamos o dia da aplicação do questionário, definido para uma tarde de
atividades com os pais na creche. Embora tenhamos avançado no horário, sua
demonstração de interesse pelas questões fez com que concluísse sem pressa, se
inserindo posteriormente nos ateliês que transcorriam no mesmo período.

Fazendo parte do primeiro bloco de perguntas pessoais, respondeu que
comparece a todos os eventos, como dia da família, festa junina, reuniões de pais e
discussões sobre documentos, como esse.

Respondeu que só participou nessa unidade de discussões com o tema
voltado a qualidade no atendimento da creche, numa abordagem que traz as
problemáticas, “propõe soluções para aprimorar o espaço como um bem comum a
todos”. Respondeu que “todos os assuntos relacionados ao CEI são de suma
importância para minha família e esse um dos mais importantes, pois trata da
qualidade”.

Na entrevista, ressaltou que a organização das etapas da autoavaliação,
foram ótimas, porém fez uma ressalva ao plano de ação, mencionado a pouca
adesão dos pais. Respondeu que por esse motivo, pensa que os pais não
entenderam a continuidade dessa etapa da autoavaliação e em sua opinião a escola
deveria tomar medidas mais imperativas de convocação, “não tivemos participação
ativa da maioria dos pais, não participaram do plano de ação”.

Sua opinião sobre as questões trazidas pelo documento foram as melhores,
atribui a propostas abrangentes nos mais diversos setores de segurança, ambiente,
higiene e o desenvolvimento pedagógico. Respondeu que nenhuma questão foi
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difícil de compreender e a respeito da atribuição de cores aponta dois aspectos
importantes, além de fácil e prático o sentido dado ao conceito das cores, possibilita
que todos avaliem e representem a opinião sobre o trabalho na creche, diz ainda “ao
escolher a cor, conversávamos e justificávamos nossas escolhas”. Na entrevista
reconheceu a importância do plano de ação na oportunidade de pontuar ainda mais
e traçar um plano no sentido de “conservar a qualidade e promover melhorias”. Suas
respostas relacionadas às expectativas de mudança sinalizam dois aspectos, a
devolutiva da diretora aos pais “eu já tenho o plano de ação para cobrar e participar
das melhorias” e a oportunidade de conhecer as problemáticas da creche
conhecendo assuntos “que eu jamais havia parado para pensar”.

Sua resposta final a entrevista complementa a problemática mais recorrente
durante a sua participação no questionário, à expectativa de “que mais pais
participassem mesmo de forma virtual ou presencial” do processo de autoavaliação
e de todas as atividades promovidas pela creche. Comenta, por exemplo, que seu
marido gostaria de acompanhá-la numa discussão como essa, mas infelizmente
trabalha muito longe. Acredita que a creche deve proporcionar outras formas como
garantia dessa participação.

Consideramos importante refletir sobre as percepções demostradas pelas
mães entrevistadas, no que se refere à metodologia da autoavaliação, como também
sobre a sua participação na discussão sobre a qualidade na creche. As
contribuições de ambas na entrevista oral, escrita e na transcrição do áudio
mostraram a preocupação com assuntos educacionais de maneira geral e o
compromisso assumido em parceria com a unidade que atende suas crianças no
cuidado e na educação. O interesse demonstrado pelas mães em relação ao
documento revela um sentido real atribuído ao trabalho pedagógico. Motivo pelo
qual as equipes gestoras mantém o vínculo e escolheram as mães como
colaboradoras da pesquisa e representantes do segmento familiar, segundo seus
critérios. Observaram-se também as condições pessoais de responderem o
questionário e a articulação oral, expondo as ideias com clareza e convicção. As
duas mães respondentes também apresentaram disponibilidade de tempo e
facilidade de deslocamento.
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No entanto a pesquisa não teve condições de verificar até que ponto essas
duas mães, assim como as duas professoras indicadas pelas equipes gestoras,
representam realmente os respectivos segmentos, quanto às suas condições
pessoais e suas opiniões sobre a experiência da autoavaliação.

A questão da participação dos pais e familiares em processos participativos
de autoavaliação merece ser melhor pesquisada por outros estudos, pois os dados
deste trabalho sugerem que essa participação pode ganhar um papel importante nos
esforços de melhoria da qualidade da educação infantil no país.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência com a aplicação da proposta de autoavaliação institucional
participativa em duas creches, uma direta e uma conveniada, a rede municipal da
cidade de São Paulo, nos apontam para algumas considerações interessantes ao
verificar as contribuições do processo coletivo de discussão sobre a qualidade da
educação infantil nas unidades.

Os dados obtidos durante a aplicação nos pequenos grupos e na plenária
comprovam que a metodologia de uso de cores para explicitar a opinião sobre os
diversos aspectos de qualidade no momento da aplicação possibilita a participação
de todas as pessoas, na opinião dos sujeitos participantes. Com isso, o desafio
observado pela participação dos diversos segmentos esteve atrelado a reconhecer e
a validar que se um indicador é sinalizado com prioridade de atenção, a avaliação
deve ser fiel e coerente com as dificuldades expostas, caso contrário, dificulta a ação
coletiva em busca de melhoria da qualidade esperada.

O encaminhamento da

metodologia para atingir os resultados, considera que a “avaliação sincera ajuda a
resolver problemas” (MEC, 2009-c, p.23).

Nessa linha, os equívocos foram recorrentes nas duas unidades, com a
diferença que na creche B a discussão coletiva foi estimulada. O primeiro exemplo
ocorre na plenária quando o indicador havia recebido a cor amarela, sendo
modificada para verde apenas com a explicação e perspectiva de melhoria
mencionada pela coordenadora da creche A; o segundo exemplo, é quando se
atribui a cor verde a situações que a plenária julgou amarela ou vermelha, sendo
que a solução depende de demanda externa para a melhoria do indicador em
discussão. Nesse aspecto o documento revelou a dificuldade dos participantes no
processo coletivo de se colocarem corresponsáveis nas ações.

Com os possíveis caminhos disponibilizados pela metodologia, as cores, de
fato, dão aos participantes o “empoderamento” para efetivar a sua participação.
Levando em conta quaisquer aspectos que impeçam a manifestação oral, sendo de
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cunho individual ou nas relações confusas na própria unidade, as cores agem no
momento da discussão como a resposta objetiva para o indicador. Em contrapartida,
a cor pode esconder, como em situações citadas acima, inúmeras possibilidades
que vão além do conceito objetivo dela própria. Esses dados corroboram Bordenave
(1994), que considera que a atmosfera geral existente pode afetar o grau de
satisfação e responsabilidade do sujeito e suas escolhas.

O documento como um instrumento avaliativo, também contempla um
potencial formador, no entanto, nessa experiência, a equipe da creche A mostrou
aspectos contraditórios com relação à formação nas Paradas Pedagógicas e a
participação reservada na aplicação. Bordenave (1994, p. 50) defende que “o
processo requer a abertura de canais informativos confiáveis e desobstruídos”. A
maneira como as informações foram discutidas nas formações devem ter afetado o
nível de qualidade dessa participação nos pequenos grupos e na plenária,
desperdiçando a oportunidade de formação que poderia ocorrer.

A importância da continuidade para essa experiência que se caracteriza por
um processo democrático, responde àqueles que por um sistema hierarquizado
desacreditam de discussões coletivas e encaminhamentos participativos as
demandas levantadas. Na plenária da creche A, a resposta dada pela coordenação
sobre a alimentação das crianças no sistema terceirizado, ratifica a crença de não
participação e na conformidade. Os pais consideram importantes as discussões, no
entanto, não encaminhar as demandas pode gerar o descredito sobre o processo de
autoavaliação e anular as perspectivas democráticas potencializadas no âmbito da
creche.

Os dados revelaram que a creche é um espaço onde os adultos aprendem
entre si. Com a aplicação dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil
Paulistana, os pais presentes na creche B com mais experiência na rotina das
crianças, respondiam as perguntas com comentários sobre as suas próprias
percepções; isso proporcionou a outros pais, mesmo desconhecendo a rotina, a
possibilidade de conhecer e ter vontade de entender melhor a unidade. Bondioli
(2013) ressalta que este espaço reconhecido pelos pais é um lugar de
responsabilidade não só pelos próprios filhos, mas pela instituição e pela
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comunidade, onde se constrói os saberes compartilhados, fruto de um trabalho
participativo.

O uso do documento instiga a unidade, os pais e a comunidade a refletirem
sobre suas responsabilidades com o entorno da creche, para a promoção da
qualidade social por todos os interessados. Na dimensão sete, intitulada Rede de
Proteção sociocultural: unidade educacional, família, comunidade e cidade, uma
gama de indicadores detalha, para o reconhecimento dos diversos segmentos, o
potencial das relações que se desenvolvem na creche, para a construção da
identidade local no foco das infâncias. A experiência mostra que esse tema é um
desafio para as duas unidades observadas, seja na promoção, na divulgação e
mobilização quanto à participação das famílias nos espaços culturais e na integração
com a unidade, acompanhando as crianças em passeios programados pela creche.
Como ampliação aos estudos do Indique – nacional, a dimensão oito,
Relações étnico-raciais e de gênero foi elaborada para discutir com as unidades
educacionais a realidade da população da cidade de São Paulo, e suas diversas
identidades, raciais, étnicas, de gênero. Essa dimensão concebe as relações entre
os adultos, às crianças e os familiares como de parceria, de forma a garantir um
espaço de respeito às diferenças na vida coletiva da creche e nas famílias. As
questões relativas a esse tema receberam a cor verde nas duas creches, sendo que
a maior discussão concentrou-se na presença de educadores homens responsáveis
pela educação e cuidado de crianças pequenas. Esse foi o único aspecto a merecer
a cor amarela.

A elaboração atual do documento em estudo incluiu a dimensão nove, a
última ampliação ao Indique – nacional, como a Participação, escuta e autoria de
bebês e crianças. Esse tema trata de ações concretas que visam convocar a
participação das crianças, com questões sobre como as educadoras as escutam,
observando suas reações e interagindo com elas, mesmo quando ainda bem
pequenas. Contraditoriamente ao desafio, as duas creches participantes da
pesquisa atribuíram verde a todos os indicadores e não contestaram a falta de
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participação das crianças no debate.11 As duas creches acolheram as crianças no
dia, no entanto a creche B mostrou-se mais preparada e o número de crianças
presentes foi significativamente maior que na creche A.

Os dados obtidos na pesquisa foram em grande parte fruto das observações
da dimensão dois Multiplicidade de experiências e linguagens em contextos lúdicos
para as infâncias e retratados nos questionários feitos, principalmente com as
professoras e as mães. Consideramos que esses indicadores abarcam muito do que
se pode refletir e indagar sobre o currículo na creche. Mas também, tocam nas
intenções educativas das unidades, sobre que tipo de espaço reservam para o
cuidar e o educar às crianças. No documento paulistano, o título da dimensão foi
complementado pela frase “em contextos lúdicos para as infâncias”, refletindo a
orientação adotada pela direção de DOT ao currículo da educação infantil.

Os segmentos participantes reconheceram que o detalhamento das perguntas
oportuniza conhecer o que é feito ou não na creche, com exemplos concretos do dia
a dia, o que possibilita aos pais perceberem a importância da participação na creche
no compartilhamento dos conhecimentos sobre a educação, auxiliando-os na
relação com os filhos, tanto no ambiente da creche como no familiar. Essa
característica do documento revelou também um potencial para utilização em
momentos de estudo e formação com os professores.

Portanto, com essa experiência, as unidades dispõem de um material
importante para além da autoavaliação, com potencial de uso continuo por todos os
segmentos, legitimando a busca da qualidade em ações que fortaleçam “a
possibilidade de construir compartilhando essa responsabilidade” (BONDIOLI, 2013,
p. 59).

11

Em algumas unidades da rede municipal foram registradas experiências de autoavaliação com as
crianças, utilizando diversas abordagens.
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APÊNDICE 1

QUESTIONÁRIO PARA OS GESTORES DA UNIDADE PARTICIPANTE DA AUTOAVALIAÇÃO PROPOSTA
NO DOCUMENTO INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISTANA

Cara diretora
Cara coordenadora pedagógica
Agradecemos sua disponibilidade em responder a este questionário.

Ele tem por objetivo levantar dados que auxiliem no registro do processo de autoavaliação em sua
unidade. Acreditamos que esta experiência diagnóstica e participativa tem potencial para produzir
elementos que não só auxiliem sua unidade de educação infantil a obter melhorias de qualidade e
contribuam para o aprimoramento dos Indicadores de Qualidade da Educação infantil Paulistana,
como também colaborem com a melhoria da qualidade da educação infantil em São Paulo.
Esses dados serão analisados em minha pesquisa de Mestrado, na PUC de São Paulo, com orientação
da Profa. Maria M. Malta Campos. Seu nome e o de sua unidade educacional não aparecerão em
nenhum lugar. É garantido seu anonimato nesta pesquisa. As informações serão analisadas em
minha dissertação de Mestrado, de forma a tirar lições desse trabalho tão significativo realizado em
sua unidade. Posteriormente, eu me comprometo a realizar uma devolutiva sobre os resultados da
pesquisa para a equipe de sua unidade.

Aline Dias Nascimento
Agradecemos sua colaboração!
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1. Sua UE é:
( ) CEI direto

( ) Creche/CEI particular conveniado

2. Sua UE optou por realizar a autoavaliação proposta no documento Indicadores da Qualidade na
Educação Infantil nos anos de 2013/2014?

( ) Sim

( ) Não

Se sim, quando?
( ) 2013

( ) 2014

3. Qual foi a reação inicial da equipe da UE em relação à utilização do documento Indicadores da
Qualidade na Educação Infantil Paulistana neste ano de 2015? (Marque a alternativa que melhor
corresponda à primeira reação de seu grupo)
( ) Achou a proposta interessante e não viu nenhum empecilho para sua realização.
( ) Achou a proposta interessante mas achou que tinham pouco tempo para organizar.
( ) O grupo a princípio relutou e foi preciso muito empenho da gestão para planejar com a equipe a
autoavaliação.
( ) Outro: _________________________________________________________________________

4. Sua UE já conhecia anteriormente o documento Indique-EI nacional?
( ) Não, a maioria do grupo não conhecia o documento.
( ) Não, mas algumas pessoas do grupo já conheciam o documento.
( ) Sim.
Comente:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Quem liderou a organização da autoavaliação na sua unidade neste ano de 2015?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Como as famílias e a comunidade foram convidadas a participar da autoavaliação? (Marque
quantas alternativas, julgar necessário).
( ) Reunião.
( ) Carta-convite.
( ) Cartazes na UE.
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( ) Blog da UE.
( ) Outros: _________________________________________________________________________
7. Quais foram os segmentos que participaram da autoavaliação em sua UE? (Marque quantas
alternativas julgar necessário).
( ) Diretor(a)
( ) Coordenador(a) Pedagógico(a)
( ) Professores(as)
( ) Agente Técnico Escolar/ ATE
( ) Cozinheiras
( ) Atendentes gerais
( ) Supervisores(as)
( ) Familiares
( ) Pessoas da comunidade, além dos familiares
( ) Representantes da Entidade/Associação mantenedora da UE.
( ) Representantes da DRE
( ) Outros: ________________________________________________________________________

8. Em sua opinião, como os diferentes segmentos, no geral, participaram do processo
autoavaliativo? Responda com base na legenda abaixo sobre os 3 tipos de participação:
Ativa: Alto grau de envolvimento e capacidade de influenciar a tomada de decisão dos demais.
Reservada: Grau de envolvimento mediano: embora não totalmente alheio, não atuou diretamente
na defesa desta ou daquela ideia, preferindo esperar outras pessoas ou grupos se manifestarem.
Passiva: Não envolvimento ou envolvimento mínimo (sem expressão na ação), embora tenha estado
presente durante a atividade.
Segmento
1. Diretor(a)
2. Coord. Pedagógico(a)
3. Professores(as)
4. Agente Técnico
Escolar/ATE
5. Atendentes gerais
6. Cozinheiras
7. Familiares
8. Outros: ____________

Ativa
( )
( )
( )
( )
(
(
(
(

)
)
)
)

Tipo de participação predominante
Reservada
Passiva
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

9. Quais os principais desafios identificados no processo de autoavaliação participativa?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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10. E quais os principais potenciais ou possibilidades?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11. Em sua opinião, as ETAPAS da autoavaliação (pequenos grupos, plenária e plano de ação)
foram facilmente compreendidas pela maioria do grupo?
( ) Sim
( ) Não. Comente: __________________________________________________________________
( ) Em parte. Comente: ______________________________________________________________

12. Em sua opinião, como o ENUNCIADO DAS QUESTÕES foi compreendido pelos diferentes
segmentos:

Segmento
1. Diretor(a)
2. Coord. Pedagógico(a)
3. Professores(as)
4. Agente Técnico
Escolar/ATE
5. Atendentes gerais
6. Cozinheiras
7. Familiares
8. Outros: ____________

Nível de compreensão do enunciado das questões
Compreendia com
Compreensão
Grande dificuldade
facilidade
razoável
para compreensão
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

12.1 Que tipo de enunciado/questão causou maior dificuldade de compreensão?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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13. Em sua opinião, como a metodologia de ATRIBUIÇÃO DE CORES AOS INDICADORES foi
compreendida pelos diferentes segmentos:

Segmento
1. Diretor(a)
2. Coord. Pedagógico(a)
3. Professores(as)
4. Agente Técnico
Escolar/ATE
5. Atendentes gerais
6. Cozinheiras
7. Familiares
8. Outros:

Nível de compreensão da metodologia dos INDICADORES
Compreendida
Compreensão
Grande dificuldade
com facilidade
razoável
para compreensão
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

13.1 Houve necessidade de adaptações? Quais?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

14. Em sua opinião, o formato de autoavaliação proposto pelo Indique-EI e a organização
necessária para sua realização:
( ) É bem detalhado, mas facilita a organização do trabalho.
( ) É interessante, mas precisaria estar melhor explicado.
( ) Exige muito e sobrecarrega a equipe gestora.
( ) Outro: _________________________________________________________________________

15. A partir da experiência realizada em sua UE, você sentiu falta de algum indicador, dimensão ou
pergunta? Quais?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

16. Como os participantes da autoavaliação avaliaram o processo vivenciado?
( ) No geral, avaliaram positivamente.
( ) Houve algumas avaliações negativas.
( ) Avaliaram de forma negativa, pois gerou muitos conflitos.
( ) Outro: _________________________________________________________________________
17. O processo gerou alguma expectativa no grupo? Quais?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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18. Como as famílias e a comunidade foram convidadas a participar do PLANO DE AÇÃO? (Marque
quantas alternativas, julgar necessário).
( ) Reunião.
( ) Carta-convite.
( ) Cartazes na UE.
( ) Blog da UE.
( ) Outros: _________________________________________________________________________

19. Que segmentos participaram da elaboração do PLANO DE AÇÃO? (Marque quantas alternativas
julgar necessário).
( ) Diretor(a)
( ) Coordenador(a) Pedagógico(a)
( ) Professores(as)
( ) Agente Técnico Escolar/ ATE
( ) Cozinheiras
( ) Atendentes gerais
( ) Supervisores(as)
( ) Familiares
( ) Pessoas da comunidade, além dos familiares
( ) Representantes da Entidade/Associação mantenedora da UE.
( ) Representantes da DRE
( ) Outros: ________________________________________________________________________

20. Em sua opinião, como os diferentes segmentos, no geral, participaram do processo para o
PLANO DE AÇÃO? Responda com base na legenda abaixo sobre os 3 tipos de participação:
Ativa: Alto grau de envolvimento e capacidade de influenciar a tomada de decisão dos demais.
Reservada: Grau de envolvimento mediano: embora não totalmente alheio, não atuou diretamente
na defesa desta ou daquela ideia, preferindo esperar outras pessoas ou grupos se manifestarem.
Passiva: Não envolvimento ou envolvimento mínimo (sem expressão na ação), embora tenha estado
presente durante a atividade.
Segmento
1. Diretor(a)
2. Coord. Pedagógico(a)
3. Professores(as)
4. Agente Técnico
Escolar/ATE
5. Atendentes gerais
6. Cozinheiras
7. Familiares
8. Outros:

Tipo de participação predominante
Ativa
Reservada
Passiva
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)
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21. Em sua opinião, como essa experiência de aplicação dos indicadores e realização do plano de
ação pode contribuir para a melhoria da qualidade do trabalho educativo realizado em sua UE?
Comente.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

22. Deseja expressar mais algum aspecto que este questionário não abordou?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Obrigada por sua contribuição!
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APÊNDICE 2
QUESTIONÁRIO PARA PAIS DA UNIDADE PARTICIPANTE DA AUTOAVALIAÇÃO PROPOSTA
NO DOCUMENTO INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISTANA

Caros pais
Agradecemos sua disponibilidade em responder a este questionário.
Ele tem por objetivo levantar dados que auxiliem no registro do processo de autoavaliação realizado
no CEI que seu filho frequenta.
Esses dados serão analisados em minha pesquisa de Mestrado, na PUC de São Paulo, com
orientação da Profa. Maria M. Malta Campos. Seu nome não aparecerá em nenhum lugar. As
informações serão analisadas em minha dissertação de Mestrado, de forma a tirar lições desse
trabalho tão significativo realizado nesse CEI.

Aline Dias Nascimento
Agradecemos sua colaboração!

1. Inicialmente eu gostaria de ter algumas informações sobre o senhor/a senhora.
Qual a sua idade? ____________________________________________________

Até que ano estudou? _________________________________________________
O senhor/a senhora trabalha fora atualmente? Qual sua atividade?
____________________________________________________________________
Quantas pessoas tem na sua família morando com vocês? (detalhar)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

2. Qual a idade do/a(s) filho/a (s) e quando ele/a começou a frequentar a creche?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
3. Ele/a frequentou outra creche antes?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
4. Em outros anos o senhor/a senhora já teve outros filhos nesta creche?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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5. O senhor/a senhora participa de outras atividades na creche?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Agora vou fazer as perguntas sobre sua participação na autoavaliação da creche
de seu filho/sua filha.

6. Em algum outro momento você já participou de uma discussão na escola com este
formato, para pensar sobre a qualidade no atendimento da creche e/ou CEI?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

7. Como foi convidado (a) a participar da autoavaliação e do plano de ação no CEI?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

8. No que o convite despertou seu interesse? Tinha ideia do que seria discutido?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
9. O que achou da organização das etapas da autoavaliação: pequenos grupos,
plenária e plano de ação?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
10. O que achou das questões propostas no documento?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
11. Que tipo de questão foi mais difícil de entender?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

12. O que achou da utilização das cores verde, amarelo e vermelho para avaliar as
dimensões de qualidade do CEI?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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13. O senhor/a senhora sentiu alguma dificuldade para escolher a cor que melhor
representasse a sua opinião sobre o trabalho na creche e/ou CEI?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

14. Qual sua opinião sobre a discussão do Plano de Ação?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

15. O senhor/a senhora tem alguma expectativa sobre os resultados dessa
autoavaliação em relação ao trabalho realizado com seu filho/sua filha no CEI?
Acha que alguma coisa vai mudar? O que?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
16. Para o senhor/a senhora o que mudou ter participado da autoavaliação na creche?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
17. Gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa experiência?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Obrigada por sua contribuição!
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APÊNDICE 3
QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR DA UNIDADE PARTICIPANTE DA AUTOAVALIAÇÃO
PROPOSTA NO DOCUMENTO INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
PAULISTANA

Cara professora
Agradecemos sua disponibilidade em responder a este questionário.
Ele tem por objetivo levantar dados que auxiliem no registro do processo de autoavaliação em sua
unidade. Acreditamos que esta experiência diagnóstica e participativa tem potencial para produzir
elementos que não só auxiliem sua unidade de educação infantil a obter melhorias de qualidade e
contribuam para o aprimoramento dos Indicadores de Qualidade da Educação infantil Paulistana,
como também colaborem com a melhoria da qualidade da educação infantil em São Paulo.
Esses dados serão analisados em minha pesquisa de Mestrado, na PUC de São Paulo, com
orientação da Profa. Maria M. Malta Campos. Seu nome e o de sua unidade educacional não
aparecerão em nenhum lugar. É garantido seu anonimato nesta pesquisa. As informações serão
analisadas em minha dissertação de Mestrado, de forma a tirar lições desse trabalho tão significativo
realizado em sua unidade. Posteriormente, eu me comprometo a realizar uma devolutiva sobre os
resultados da pesquisa a equipe de sua unidade.

Aline Dias Nascimento
Agradecemos sua colaboração!

Inicialmente, gostaria de anotar alguns dados sobre você. Caso você prefira não responder
alguma dessas perguntas iniciais, por favor, me avise.

1. Em que ano você se formou como professora?
____________________________________________________________________
2. Qual o curso em que você se formou como professora?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Há quanto tempo você trabalha neste CEI?
____________________________________________________________________
4. Sua idade:
____________________________________________________________________
Agora vou colocar questões sobre a experiência de autoavaliação realizada nesta unidade.

5. Você já conhecia o documento Indique – EI nacional?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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6.

Inicialmente qual foi sua primeira impressão em relação à decisão de SME quanto
à utilização do documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil
Paulistana neste ano de 2015?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

7. Como foi a participação do grupo de professores na experiência de autoavaliação
realizada?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
8. Qual sua opinião sobre a metodologia utilizada para a organização dos subgrupos
e da plenária?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
9. Quais aspectos propostos no documento você considera que atuaram como
facilitadores no processo de discussão realizado?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
10. A partir da experiência realizada em sua UE, você sentiu falta de algum indicador,
dimensão ou pergunta? Quais?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
11. Você considerou algumas das dimensões e dos indicadores inadequados ou
pouco relevantes? Quais?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
12. De que maneira o documento contribuiu para a compreensão dos pais sobre o
trabalho pedagógico realizado na sua UE?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

150

13. De que maneira o documento contribuiu para a compreensão dos demais
funcionários do CEI sobre o trabalho pedagógico realizado em sua UE?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
14. Qual a sua opinião sobre a reunião de elaboração do Plano de Ação?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
15. Que expectativa esse Plano gerou junto à equipe de sua UE?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
16. Você acha que essa experiência vai influenciar sua prática educativa com as
crianças? De que maneira?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
17. Você acha que essa experiência vai influenciar o trabalho pedagógico dos demais
professores de sua UE?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
18. Você acha que essa experiência vai influenciar o trabalho da direção de sua UE?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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19. Qual a sua expectativa sobre os resultados que essa experiência pode ter sobre a
rede municipal de educação infantil?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
20. Gostaria de expressar mais algum aspecto que este questionário não abordou?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Obrigada por sua contribuição!
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ANEXO 1

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO12

1. Conhecimento prévio do documento pela maioria dos participantes?
2. Divulgação da proposta com antecedência para a comunidade? Observações:
3. Há cartazes, faixas, divulgando a realização da pesquisa no CEI? Observações:
4. Os espaços e materiais, pautas e documentos foram preparados previamente,
conforme o orientado? Observações:
5. Todas as dimensões contavam com a participação dos pais nos grupos? Quantos
presentes? Observações:
6. Todas as dimensões contavam com a participação dos funcionários de apoio nos
grupos? Quantos presentes? Observações:

7. Houve necessidade da coordenadora intervir nos pequenos grupos para que os
participantes não levassem a discussão para questões pessoais? Observações:
8. As discussões nos grupos e nas plenárias se embasavam no texto do documento?
9. A diretora da U. E. teve um papel importante no estímulo ao debate do grupo na
plenária? Observações:

10. A Coordenadora Pedagógica da U. E. teve um papel importante no estímulo ao
debate do grupo na plenária? Observação
11. Quem entrou e saiu durante a discussão? Observações:

12

Baseado em RIBEIRO, Bruna. A Qualidade na Educação Infantil: Uma experiência de
autoavaliação em creches da cidade de São Paulo. [Dissertação de Mestrado], São Paulo: 2010, p.
75.

