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A educação �nfant�l tem se ampl�ado e modern�zado 
em d�versos países por me�o do estabelec�mento de le�s, da 
�mplementação de programas, da fiscal�zação e da aval�ação 
dos serv�ços prestados à população pelos d�versos t�pos de 
�nst�tu�ções (P�otto & cols., 1998).

No Bras�l, a part�r da década de 1970, vem ocorrendo uma 
express�va expansão das creches e pré-escolas. A leg�slação 
bras�le�ra tem conced�do atenção à educação �nfant�l nas últ�-
mas décadas. A Const�tu�ção Federal de 1988 (Bras�l, 1988) 
defin�u a doutr�na da cr�ança como suje�to de d�re�tos e define 
que os trabalhadores devem ser favorec�dos pela ass�stênc�a 
gratu�ta aos seus filhos e dependentes em creches e pré-es-
colas, além de estabelecer o dever do Estado de garant�-lo às 
cr�anças de 0 a 6 anos de �dade. O Estatuto da Cr�ança e do 
Adolescente (Bras�l, 1990) rat�fica a Const�tu�ção de 1988 
ao afirmar que é dever do Estado assegurar o atend�mento 
em creche e pré-escola às cr�anças de 0 a 6 anos. A Le� de 
D�retr�zes e Bases da Educação Nac�onal (Bras�l, 1996) 
destaca a �mportânc�a da educação �nfant�l, �ncorporando-a 

a educação bás�ca, e estabelecendo o dever do Estado como 
responsável pela sua oferta �rrestr�ta e gratu�ta. 

Kuhlmann Jr (2000) destaca que, ao longo do processo 
h�stór�co da educação �nfant�l no Bras�l, o Estado freqüente-
mente assum�u a at�tude de apenas subs�d�ar essa educação, 
repassando recursos finance�ros para as ent�dades, geralmente 
ass�stenc�al�stas, sem ger�r d�retamente as �nst�tu�ções. As-
s�m, a expansão dos �nst�tutos de educação �nfant�l se deu 
de mane�ra caót�ca, tendo o objet�vo de oferecer o serv�ço 
sem a preocupação de garant�r a qual�dade (Souza, 2003). As 
creches e pré-escolas organ�zadas, pr�nc�palmente, a part�r 
de assoc�ações de moradores de v�las e favelas, apresentam, 
em sua ma�or�a, um ba�xo padrão de qual�dade. Nelas ex�s-
tem, freqüentemente, ba�xa escolar�dade e qual�ficação dos 
educadores, espaços fís�cos �nsufic�entes e �nadequados, con-
d�ções de local�zação e urban�zação precár�as (V�e�ra, 2003). 
Ol�ve�ra, Furtado, Souza e Campos-de-Carvalho (2003) 
cons�deram que, apesar dos avanços na leg�slação bras�le�ra, 
a�nda há um predomín�o de um caráter ass�stenc�al�sta nos 
programas educac�ona�s dest�nados à fa�xa etár�a de 0 a 6 
anos. As autoras ressaltam a necess�dade de real�zação de 
estudos sobre a qual�dade do atend�mento, espec�almente 
nas creches, cons�derando aspectos como a ráp�da expansão 
dos equ�pamentos de educação �nfant�l, o relat�vo controle 
governamental quanto a cr�tér�os de func�onamento, a ex�s-
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RESUMO – Este estudo objet�vou aval�ar a qual�dade dos amb�entes de um programa públ�co de educação �nfant�l – PEI, 
ut�l�zando os �nstrumentos Infant/Toddler Environment Rating Scale – Revised Edition (ITERS-R) e Early Childhood Environment 
Rating Scale - Revised Edition (ECERS-R). Foram aval�adas 16 turmas com fa�xa etár�a entre 4 e 68 meses. A méd�a obt�da 
pelas turmas com a ITERS-R fo� de 2,80. As turmas aval�adas por me�o da ECERS-R obt�veram méd�a de 2,69. Segundo as 
escalas ut�l�zadas, esses resultados �nd�cam um padrão de qual�dade entre �nadequada e m�n�mamente adequada. Quanto aos 
�tens das escalas, ver�ficou-se uma ma�or var�ação nos escores das turmas com �dade de até 3 anos. Os resultados obt�dos 
ev�denc�aram a necess�dade de �ntervenções no programa, sobretudo nos �tens relac�onados à rot�na e cu�dados pessoa�s com 
as cr�anças de até 3 anos e aqueles relat�vos às at�v�dades, com as cr�anças a part�r de 3 anos até 68 meses.
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Quality of Environments of a Public Child Education Program

ABSTRACT – Th�s study a�med to evaluate the qual�ty of �nfant publ�c educat�onal env�ronments, by the �nd�cated means for 
th�s k�nd of evaluat�on: Infant/Toddler Environment Rating Scale – Revised edition (ITERS-R) and Early Childhood Environment 
Rating Scale – Revised Edition (ECERS-R). S�xteen school groups were evaluated, w�th ages from s�x to s�xty-e�ght months. 
The average gotten by the groups that were evaluated through ITERS-R was of 2.80. The groups that were evaluated through 
ECERS-R, got an average of 2.69. Accord�ng to the scales adopted, these results �nd�cate a qual�ty pattern between �nsuffic�ent 
and m�n�mally adequated. As the scales �tems, �t was ver�fied a major var�at�on �n the scores from classes of unt�l 3 years old. The 
obta�ned result showed the necess�ty of �ntervent�ons �n the program, espec�ally �n the �tems related to the rout�ne and da�ly care 
of ch�ldren w�th unt�l 3 years old and those related to the act�v�t�es, w�th ch�ldren from 3 years old to s�xty-e�ght months.
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tênc�a de profiss�ona�s sem qual�ficação ou com qual�ficação 
�nsufic�ente, a falta de �nformação e tre�namento dos profis-
s�ona�s e cond�ções de trabalho precár�as.

Nesse sent�do, nas três últ�mas décadas, com a expansão 
da educação �nfant�l, questões relac�onadas à sua qual�dade 
passaram a despertar o �nteresse dos pesqu�sadores. A defin�-
ção de qual�dade nesse t�po de serv�ço é complexa e var�ada. 
O conce�to de qual�dade é conceb�do como sendo relat�vo e 
d�nâm�co, dependente de crenças, de valores e de �nteresses 
específicos, sendo que a qual�dade const�tu�-se como um 
processo polít�co, h�stór�co e d�ferenc�ado (Ceglowsk�, 2004; 
P�otto & cols., 1998). 

A defin�ção de cr�tér�os para a aval�ação da qual�dade do 
atend�mento em �nst�tu�ções educac�ona�s também é com-
plexa, podendo apresentar var�ações. Katz (1993) �dent�ficou 
c�nco perspect�vas que contr�buem para a aval�ação global 
da qual�dade da educação �nfant�l (das cr�anças, dos adultos, 
das famíl�as, do programa, da soc�edade). A perspect�va dos 
adultos tem s�do a ma�s estudada (Ceglowsk�, 2004; Ceglo-
wsk� & Bac�galupa, 2002) e aval�a a qual�dade de atr�butos do 
programa. Os seus pr�nc�pa�s cr�tér�os de qual�dade na pers-
pect�va dos adultos são: a proporção cr�ança/adulto, o tamanho 
do grupo de cr�anças atend�das numa turma, a formação dos 
profiss�ona�s, a taxa de rotat�v�dade dos profiss�ona�s, o rela-
c�onamento entre adultos e cr�anças, os cu�dados com saúde e 
h�g�ene, os cu�dados com segurança; os espaços, equ�pamentos 
e mater�a�s d�sponíve�s no amb�ente, entre outros. 

A aval�ação na perspect�va dos adultos pode ser operac�o-
nal�zada por me�o de �nstrumentos ta�s como a Family Child 
Care Environment Rating Scale, Revised Edition (FCCERS-
R) (Harms, Cryer & Cl�fford, 2007), a The School-Age Care 
Environment Rating Scale (SACERS) (Harms, Jacobs & 
Wh�te, 1995), a Early Childhood Environment Rating Scale 
– ECERS e a Infant/Toddler Environment Rating Scale – ITERS. 
Estes do�s últ�mos �nstrumentos têm a final�dade de aval�ar a 
qual�dade em amb�entes educac�ona�s �nfant�s, nos qua�s os 
cr�tér�os de qual�dade �dent�ficados por Katz (1993) para aval�a-
ção na perspect�va dos adultos estão contemplados. As escalas 
ECERS e ITERS foram ut�l�zadas �nternac�onalmente (Cryer, 
T�etze, Burch�nal, Leal & Palac�os, 1999; Ph�llpsen, Burch�nal, 
Howes & Cryer, 1997; Scarr, E�senberg & Deater-Deckard, 
1994; T�etze, Cryer, Ba�rrão, Palac�os & Wetzel, 1996). 

Essas duas escalas foram rev�sadas e ed�tadas nos Esta-
dos Un�dos, passando a ser denom�nadas Early Childhood 
Environment Rating Scale Revised Edition – ECERS-R (Har-
ms, Cryer & Cl�fford, 1998) e Infant/Toddler Environment 
Rating Scale Revised Edition – ITERS-R (Harms, Cryer & 
Cl�fford, 2003). Os objet�vos das rev�sões foram a alteração e 
o acrésc�mo de �tens, o acrésc�mo de �nd�cadores de escores, 
a atual�zação dos conteúdos e dos formatos dos �nstrumentos, 
objet�vando a melhor adequação deles para a aval�ação da 
qual�dade dos amb�entes em culturas oc�denta�s (Harms, 
Cryer & Cl�fford, 1998, 2003). De forma geral, as escalas 
pretendem reflet�r pesqu�sas sobre desenvolv�mento nos pr�-
me�ros anos de v�da e descobertas relac�onadas ao �mpacto de 
amb�entes de cu�dado �nfant�l, na saúde e desenvolv�mento 
das cr�anças. Aval�am amb�entes educac�ona�s, �nclu�ndo 
característ�cas espac�a�s, programát�cas e �nterpessoa�s que 
afetam d�retamente as cr�anças e os adultos em um cenár�o 
de educação �nfant�l.

A ITERS-R é uma escala �nd�cada para a aval�ação dos 
amb�entes educac�ona�s colet�vos para cr�anças de 0 a 30 
meses. A ECERS-R é �nd�cada para a aval�ação dos amb�entes 
educac�ona�s colet�vos para cr�anças de 30 a 60 meses. 

Os estudos real�zados pelos autores com as ed�ções re-
v�sadas foram favoráve�s às propr�edades ps�cométr�cas dos 
�nstrumentos (Harms & cols., 1998, 2003). Alguns estudos 
sobre as escalas já foram publ�cados e têm o foco nas suas 
propr�edades ps�cométr�cas (Cass�dy, Hestenes, Hedge, Hes-
tenes & M�ms, 2005; Perlman, Zellman & Le, 2004; Saka�, 
Wh�tebook, W�shard & Howes, 2003). 

No Bras�l ex�stem algumas pesqu�sas com a ITERS 
e com a ECERS, as pr�me�ras versões das escalas, cujos 
resultados apresentaram ev�dênc�a de val�dade e prec�são 
dos �nstrumentos (Furtado, 2001; Ol�ve�ra & cols., 2003; 
Souza, 2003). A ITERS-R fo� ut�l�zada no estudo de L�ma 
e Behr�ng (2006). 

O �nteresse do Governo Federal com a qual�dade da edu-
cação �nfant�l é man�festo, entre outras formas, na publ�cação 
dos “Parâmetros Bás�cos de Infra-estrutura para Inst�tu�ções 
de Educação Infant�l” (Bras�l, 2006a) e dos “Parâmetros 
Nac�ona�s de Qual�dade para a Educação Infant�l” – volume 
1 e 2 (Bras�l, 2006b, 2006c). Nessas publ�cações há parâ-
metros relac�onados à qual�dade dos amb�entes educac�o-
na�s �nfant�s. Porém, não foram encontrados �nstrumentos 
nac�ona�s publ�cados que tenham a final�dade de aval�ar ta�s 
amb�entes. Ass�m, conquanto tenhamos no Bras�l leg�slação 
sobre a educação �nfant�l (Bras�l, 1999) e parâmetros sobre 
aval�ação da sua qual�dade não d�spomos a�nda, de �nstru-
mentos que aval�em a sua qual�dade, amplamente val�dados 
em terr�tór�o bras�le�ro. 

Essa preocupação com a qual�dade, além dos aspectos 
aval�at�vos, �nclu� o fato de que os amb�entes a serem aval�a-
dos, �nst�tu�ções de educação �nfant�l, são também contextos 
contemporâneos de desenvolv�mento (Bronfenbrenner, 2005; 
L�ma & Bher�ng, 2006; Lordelo, 2002). Portanto, não é 
uma preocupação apenas aval�at�va, mas com os �mpactos 
que esses t�pos de amb�ente poderão ter sobre o curso do 
desenvolv�mento do �nd�víduo. Ass�m, qual�dade e sua 
aval�ação são como faces de uma mesma moeda cujo resul-
tado �nfluenc�a o desenvolv�mento. Ceglowsk� e Bac�galupa 
(2002) afirmam que há ev�dênc�as substanc�a�s de que o 
t�po de cu�dado oferec�do às cr�anças na educação �nfant�l 
tem �nfluênc�a sobre o desenvolv�mento cogn�t�vo, soc�al e 
a saúde das cr�anças. Essa perspect�va qual�dade/aval�ação 
relac�onada à educação �nfant�l está presente na l�teratura, 
com o emprego freqüente das escalas ECERS-R e ITERS-
R (Aboud, 2006; Cass�dy & cols., 2005; Goelman & cols., 
2006; Sylva & cols., 2006; Wolf, 2005). B�gras, Drou�n, 
Fourn�er, Desros�ers e Bernard (2005), em estudo real�zado 
na provínc�a de Quebec, Canadá ver�ficaram, entre outros 
resultados, que os aspectos relac�onados à estrutura fís�ca 
das �nst�tu�ções de educação �nfant�l foram aqueles que 
apresentaram os escores ma�s ba�xos em termos de qual�-
dade. O estudo real�zado por Warash, Markstrom e Lucc� 
(2005) ut�l�zou a escala ECERS-R como um �nstrumento de 
aval�ação da qual�dade e também como uma ferramenta para 
a melhor�a do atend�mento em centros de educação �nfant�l. 
Os resultados desse estudo apontam para uma melhor�a na 
qual�dade do atend�mento dos centros aval�ados após a �m-
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plementação de programas de aperfe�çoamento que t�veram 
como referênc�a o d�agnóst�co obt�do com a apl�cação da 
escala ECERS-R. Resultados semelhantes foram obt�dos por 
Hooks, Scott-L�ttle, Marshall e Brown (2006) na Carol�na 
do Sul, EUA. Goelman e cols. (2006) em estudo real�zado 
no Canadá ut�l�zando, além da escala Caregiver Interaction 
Scale – CIS, as escalas ITERS e ECERS-R ver�ficaram o va-
lor das mesmas como �nstrumento de aval�ação da qual�dade 
de centros de educação �nfant�l. Mostram preocupação com 
a predom�nânc�a, nos Estados Un�dos e Canadá, de níve�s 
cons�derados como regulares (entre 3 e 4,9) em se tratando 
da qual�dade da educação �nfant�l.

Cons�derando, na esfera da educação �nfant�l, a �nterface 
entre qual�dade e aval�ação bem como a carênc�a de �nvest�-
gações sobre essa temát�ca no Bras�l, este estudo teve como 
objet�vo aval�ar a qual�dade de um programa de educação 
�nfant�l públ�co mun�c�pal, denom�nado PEI3, �mplementado 
em 2004 em uma c�dade bras�le�ra com ma�s de um m�lhão 
de hab�tantes, no seu pr�me�ro ano de func�onamento. 

Método

Participantes

O Programa de Educação Infant�l (PEI), com 16 Un�dades 
de Educação (UEs) fo� �mplementado para garant�r o d�re�to 
à educação �nfant�l a todas as cr�anças com �dade de 0 a 5 
anos e 8 meses. Fo� conceb�do com o objet�vo de oferecer 
às cr�anças do mun�cíp�o, pr�nc�palmente as de ba�xa renda, 
escola �nfant�l públ�ca, gratu�ta e de qual�dade. Norte�a-se pe-
las D�retr�zes Curr�culares Nac�ona�s da Educação Infant�l e 
tem como referênc�as as d�mensões do cu�dar e do educar. As 
cr�anças são atend�das c�nco d�as por semana em reg�me de 
tempo parc�al e/ou �ntegral. Ass�m, em cada UE fo� aval�ada 
uma turma, escolh�da por sorte�o, nas se�s fa�xas etár�as em 
que as turmas eram arranjadas no programa: 4 meses a 1 ano, 
1 a 2 anos, 2 a 3 anos, 3 a 4 anos, 4 a 5 anos, e 5 a 5 anos e 8 
meses, total�zando 258 cr�anças de ambos os sexos.

Instrumentos

Foram ut�l�zadas versões traduz�das da Early Childhood 
Environment Rating Scale Revised Edition – ECERS-R e da 
Infant/Toddler Environment Rating Scale Revised Edition 
– ITERS-R (Harms & cols., 2003). As escalas ITERS-R e 
ECERS-R e as suas folhas de reg�stro da pontuação foram 
traduz�das da língua �nglesa para o português bras�le�ro. Após 
o proced�mento, as traduções foram rev�sadas duas vezes por 
pessoas profic�entes na língua �nglesa. F�nalmente, as traduções 
foram comparadas àquelas prel�m�nares produz�das por outros 
pesqu�sadores bras�le�ros, que também têm �nteresse c�entífico 
nas escalas. A part�r das comparações com essas traduções, 
foram real�zados pequenos ajustes nas nossas versões. 

As escalas apresentam estruturas semelhantes. Os �tens 
são agrupados em sete subescalas: 1 - Espaço e mob�l�ár�o; 

3  As normas do Conselho Nac�onal de Saúde estabelecem o dever da 
não �dent�ficação dos part�c�pantes da pesqu�sa. Por �sso, om�t�u-se o 
nome do mun�cíp�o cujo programa de educação �nfant�l fo� aval�ado. 
Foram ut�l�zados pseudôn�mos para des�gnar o programa de educação 
�nfant�l e suas un�dades de atend�mento.

2 - Rot�nas e cu�dados pessoa�s; 3 - L�nguagem e rac�ocín�o; 
4 - At�v�dades; 5 - Interação; 6 - Estrutura do programa; e 7 
- Pa�s e equ�pe. A ITERS-R apresenta 39 �tens e a ECERS-
R apresenta 43 �tens. Cada �tem apresenta, por sua vez, um 
número var�ado de �nd�cadores de qual�dade, sendo que na 
ITERS-R ex�ste um total de 467 �nd�cadores e na ECERS-R 
há um total 470 �nd�cadores. Cada �nd�cador deve ser mar-
cado, cons�derando a sua presença ou ausênc�a no amb�ente 
de cu�dado e educação �nfant�l. A part�r da marcação dos 
�nd�cadores, os �tens são pontuados de 1 a 7, sendo (1) �na-
dequado, (3) mín�mo, (5) bom e (7) excelente. Pontuações 
�ntermed�ár�as (2, 4 e 6) podem ser atr�buídas quando estão 
presentes todas as cond�ções da pontuação �nfer�or e pelo 
menos metade da pontuação super�or. Ass�m, ao se resum�rem 
os �tens nas subescalas, extra�-se a méd�a em cada subescala 
e a méd�a geral obt�da na aval�ação de uma turma.

Procedimentos

In�c�almente, o projeto fo� aprovado pelo Com�tê de Ét�ca 
em Pesqu�sa de uma �nst�tu�ção federal de ens�no super�or, 
bem como pela Secretar�a Mun�c�pal de Educação do mun�cí-
p�o onde fo� real�zada a coleta, que, juntamente com as outras 
etapas da pesqu�sa, pautou-se pela observânc�a de todas as 
normas estabelec�das pela leg�slação v�gente no que se refere 
à pesqu�sa com seres humanos, entre as qua�s a ass�natura do 
TCLE pelos responsáve�s pelos part�c�pantes.

Após a autor�zação da Secretar�a Mun�c�pal de Educa-
ção e aprovação pelo COEP, os pesqu�sadores entraram em 
contado com Un�dade de Educação (UE) para expl�c�tar os 
objet�vos da pesqu�sa, esclarecer sobre os aspectos ét�cos 
(TCLE) e defin�r os detalhes sobre a coleta de dados.

Para a coleta de dados, se�s estag�ár�os, alunos do 5o e do 6o 
períodos do curso de ps�colog�a de uma �nst�tu�ção federal de 
ens�no super�or, foram tre�nados durante 25 horas, cons�derando 
a necess�dade de real�zação do proced�mento de concordânc�a 
entre aval�adores. A concordânc�a entre aval�adores poss�b�l�ta 
ver�ficar a ex�stênc�a de efe�to do julgamento do aval�ador nos 
resultados das observações. É cons�derado sat�sfatór�o um ín-
d�ce de concordânc�a de 80% (Pasqual�, 2001). A concordânc�a 
entre aval�adores fo� real�zada em 75% da amostra e os índ�ces 
obt�dos foram, em méd�a, 85,8% quando a ITERS-R fo� ut�l�-
zada e 86,1% quando fo� fe�to uso da ECERS-R.

Fo� ut�l�zada a ITERS-R para aval�ação da qual�dade em 
turmas com cr�anças de 4 meses a 3 anos e a ECERS-R para 
aval�ar turmas com cr�anças de 3 anos a 5 anos e 8 meses. Cada 
turma fo� aval�ada por do�s aval�adores e o tempo méd�o de ob-
servação de cada turma fo� de 8 horas e 20 m�nutos. Nas turmas 
com cr�anças de 4 meses a 3 anos, cada observação fo� real�zada 
em uma sessão, cons�derando que as cr�anças permanec�am a 
ma�or parte do d�a na �nst�tu�ção. Nas turmas com cr�anças ma�s 
velhas, as observações foram d�v�d�das em duas sessões, po�s 
elas permanec�am na �nst�tu�ção apenas durante um turno. 

Resultados e Discussão

Foram real�zadas anál�ses estatíst�cas descr�t�vas das 
pontuações gera�s e nas subescalas, por UE. Cons�derando-
se as subescalas ver�ficou-se a méd�a de pontos obt�da em 
cada subescala. Ver�ficaram-se também as méd�as, os l�m�tes 
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(máx�mos e mín�mos) das pontuações e as var�ânc�as. Os re-
sultados são apresentados na Tabela 1, referente à ITERS-R, 
e na Tabela 2, referente à ECERS-R. 

As pontuações tota�s obt�das pelas turmas do Programa 
de Educação Infant�l aval�adas com a escala ITERS-R var�a-
ram de 1,90 a 3,38 e a méd�a fo� 2,80. Já as turmas aval�adas 
por me�o da ECERS-R obt�veram pontuações que var�aram 
de 2,22 a 3,17, com a méd�a 2,69. Ass�m, a aval�ação nos 
amb�entes educac�ona�s aponta para uma qual�dade entre 
�nadequada e m�n�mamente adequada.

Esses resultados são �nfer�ores àqueles obt�dos por Goel-
man e cols. (2006), no Canadá. Apenas 7% das 210 turmas 
aval�adas ut�l�zando a ECERS-R obt�veram pontuação aba�xo 
de 3 e a méd�a geral fo� 4,71. No estudo efetuado por Hooks 
e cols. (2006) na Carol�na do Sul, envolvendo uma amostra 
de 144 turmas aval�adas, as méd�as obt�das pelas turmas na 
ECERS-R fo� 4,40. Sylva e cols. (2006), por sua vez, ava-
l�aram 141 turmas na Inglaterra e obt�veram méd�a 4,34 na 
ECERS-R. Pode-se c�tar, a�nda, outros estudos que ut�l�za-
ram a ECERS-R, e cujas méd�as também foram super�ores: 
Aboud (2006) obteve méd�a 3,50 em Bangladesh e Warash 
e cols. (2005), que aval�aram o�to turmas na V�rgín�a/EUA 
e obt�veram méd�a de 3,15 na ECERS-R.

Os resultados dos estudos �nternac�ona�s com essas 
escalas ECERS (Cryer & cols., 1999; Ph�llpsen & cols., 
1997; T�etze & cols., 1996), com a ITERS (Ph�llpsen & 

cols., 1997) e com a ECERS-R (Aboud, 2006; Cass�dy & 
cols., 2005; Goelman & cols., 2006; Hooks & cols, 2006; 
Perlman & cols., 2004; Sylva & cols., 2006; Saka� & cols., 
2003; Warash & cols., 2005), apresentaram méd�as gera�s 
dos conjuntos de aval�ações que var�aram de 3,15 a 5,16. 
Nos estudos nac�ona�s, nos qua�s Furtado (2001) ut�l�zou a 
ECERS e Souza (2003) ut�l�zou a ITERS, as méd�as gera�s 
obt�das nas aval�ações não foram expl�c�tadas. No estudo 
real�zado por L�ma e Bher�ng (2006), a méd�a das 12 turmas 
aval�adas com a ITERS-R fo� 3,4.

No presente estudo, na escala ITERS-R, a méd�a ma�s 
ba�xa (M=1,87) fo� obt�da na subescala 2 (Rot�nas de cu�-
dados pessoa�s), ao passo que a ma�or méd�a (M= 4,44) fo� 
obt�da na subescala 5 (Interação). A menor pontuação (1,00) 
e a ma�or pontuação (6,75) foram atr�buídas, respect�vamente, 
às mesmas subescalas.

Já na escala ECERS-R, a menor méd�a (M=2,05) fo� 
obt�da na subescala 4 (At�v�dades) e, novamente, a ma�or 
méd�a (M=3,67) fo� a da subescala 5 (Interação) . Às mes-
mas subescalas também foram atr�buídas, respect�vamente, 
a menor pontuação (1,30) e a ma�or pontuação (5,40).

Apesar das méd�as gera�s obt�das com as duas subescalas 
terem valores semelhantes, houve ma�or d�spersão nos esco-
res das subescalas da ITERS-R do que naquelas da ECERS-R. 
No caso da ITERS-R, as subsecalas Interação e Estrutura do 
Programa apresentaram a ma�or var�ânc�a. 

Tabela 1. Méd�as, l�m�tes (máx�mos e mín�mos) e var�ânc�as das subescalas da ITERS-R por EU. 

Subescala 1 Subescala 2 Subescala 3 Subescala 4 Subescala 5 Subescala 6 Subescala 7 Média geral

EU 1 4,60 2,50 3,33 1,75 6,25 1,50 3,71 3,31

EU 2 3,60 2,50 3,00 1,67 4,75 2,50 2,00 2,73

EU 3 2,80 1,00 2,33 1,90 2,75 1,50 1,57 1,90

EU 4 3,80 1,83 4,33 2,70 6,00 6,00 2,71 3,38

EU 5 2,20 1,50 2,67 1,80 3,50 2,00 2,29 2,16

EU 6 3,60 1,67 4,00 2,50 1,75 3,33 3,57 2,82

EU 7 4,60 2,17 3,00 2,50 3,75 3,67 2,29 2,95

EU 8 3,80 1,83 3,67 1,80 6,75 5,33 2,57 3,16

Méd�a 3,62 1,87 2,29 2,08 4,44 3,23 2,68 2,80

Var�ânc�a 0,67 0,26 0,46 0,17 3,23 2,90 0,28 1,14

Nota: os valores em negr�to correspondem aos escores mín�mos e máx�mos obt�dos nas subescalas e nas pontuações méd�as das UEs.

Tabela 2. Méd�as, l�m�tes (máx�mos e mín�mos) e var�ânc�as das subescalas da ECERS-R por EU.

Subescala 1 Subescala 2 Subescala 3 Subescala 4 Subescala 5 Subescala 6 Subescala 7 Média geral

EU 9 2,38 2,40 3,25 1,90 3,40 2,25 2,60 2,49

EU 10 2,75 3,00 3,50 2,30 3,00 2,00 2,20 2,65

EU 11 2,38 1,60 2,00 2,20 2,40 2,00 2,80 2,22

EU 12 3,38 3,00 2,25 1,80 2,60 1,67 3,20 2,58

EU 13 4,38 2,60 4,25 2,00 5,00 2,25 2,00 3,15

EU 14 3,50 1,40 4,00 2,50 5,40 3,00 3,00 3,17

EU 15 3,13 3,60 2,00 1,30 3,80 2,50 2,80 2,61

UE 16 2,38 2,00 3,50 2,40 3,80 3,00 2,40 2,68

Méd�a 3,03 2,45 3,09 2,05 3,67 2,33 2,62 2,69

Var�ânc�a 0,50 0,57 0,80 0,15 1,15 0,22 0,16 0,51

Nota: os valores em negr�to correspondem aos escores mín�mos e máx�mos obt�dos nas subescalas e nas pontuações méd�as das UEs.
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Portanto, as méd�as gera�s obt�das no presente estudo ficaram 
aquém da l�teratura �nternac�onal consultada, levando-se em 
cons�deração que estas pesqu�sas foram real�zadas em contextos 
d�ferenc�ados do bras�le�ro, e aba�xo dos resultados encontrados 
no estudo bras�le�ro empreend�do por L�ma e Bher�ng (2006), 
cuja menor méd�a fo� 3,2 na subescala At�v�dades. Por outro lado, 
nenhum dos estudos em países desenvolv�dos mostrou méd�as 
nas escalas, nas versões or�g�na�s ou nas versões rev�sadas, que 
poss�b�l�tassem class�ficar os amb�entes de cu�dado e educação 
�nfant�l naqueles países como sendo excelentes, o que poder�a 
estar assoc�ado ao nível de ex�gênc�a desses �nstrumentos. Outro 
ponto �mportante d�z respe�to à ausênc�a de referênc�as ao tem-
po de func�onamento dos programas que foram aval�ados nas 
referênc�as consultadas. Ass�m, o fator tempo de func�onamento 
pode ser um elemento que favoreça resultados melhores em 
função da poss�b�l�dade de aperfe�çoamento dos programas. 

A segu�r estão apresentadas descr�ções qual�tat�vas das 
subescalas 1 a 6, que se referem a aspectos ma�s d�retamente 
relac�onados às cr�anças4. Essas descr�ções foram fe�tas tendo 
como referênc�a os cr�tér�os espec�ficados para a aval�ação 
de cada �tem das subescalas.

Subescala 1 - Espaço e mobiliário 

De forma geral, os espaços das UEs apresentavam bom 
estado de conservação e de manutenção. Não hav�a �solamen-
to acúst�co nos espaços �nternos, hav�a compromet�mento na 
vent�lação na grande ma�or�a das salas e, geralmente, não 
hav�a como controlar a �lum�nação dev�do à ausênc�a de cor-
t�nas ou pers�anas. Mobíl�as e br�nquedos mac�os raramente 
eram fornec�dos para as cr�anças durante as at�v�dades de 
aprend�zagem. 

Os tamanhos das salas onde as cr�anças desenvolv�am 
as at�v�dades d�ár�as eram semelhantes, aprox�madamente 
29m2. Nas turmas onde era menor o número de cr�anças e 
do mob�l�ár�o, o espaço chegava a ser amplo. No caso de 
turmas compostas pelas cr�anças ma�s velhas, o mesmo não 
acontec�a porque o número de cr�anças poder�a chegar a 25 
e para cada uma delas hav�a uma mesa e cade�ra, além do 
mob�l�ár�o dest�nado ao professor. A�nda ass�m, na sala hav�a 
o mín�mo de espaço por cr�ança, 1m2, suger�do pela Secretar�a 
Mun�c�pal de Educação do mun�cíp�o para �nst�tu�ções que 
ofertavam educação �nfant�l. Nos dorm�tór�os dos berçár�os, 
os espaços, na ma�or�a das vezes, eram �nsufic�entes para 
o número de berços cont�dos no amb�ente. A �nsufic�ênc�a 
do espaço chegava a comprometer a segurança dos bebês 
e d�ficultava a real�zação dos cu�dados, cons�derando que, 
para a ITERS-R, a d�stânc�a mín�ma entre os berços deve 
ser de 91,4cm. 

Para os bebês, hav�a a ut�l�zação de cade�ras �nd�v�dua�s 
adequadas para a al�mentação, com d�spos�t�vos para segu-
rança (c�nto) e apo�o para os pés. Para as outras cr�anças com 
�dade ac�ma de 1 ano eram d�spon�b�l�zadas mesas e cade�ras de 
um ún�co tamanho. Ass�m, as cr�anças de 1 a 3 anos geralmente 
não consegu�am apo�ar os pés no chão quando assentadas nas 
cade�ras, gerando desconforto e �nsegurança. 

4 A subescala 7 (Pa�s e equ�pe), em função das suas espec�fic�dades 
(relação pa�s/escola e gestão de pessoas) e extensão, será objeto de 
anál�se em outro art�go.

Nas salas ex�st�am pratele�ras de alvenar�a que pod�am ser 
fac�lmente alcançadas pelas cr�anças. Elas geralmente eram 
ut�l�zadas para guardar moch�las ou ca�xas com mater�a�s pes-
soa�s das cr�anças. Os br�nquedos geralmente permanec�am 
guardados, m�sturados de forma desorgan�zada em ca�xas 
de papelão ou em grandes rec�p�entes de plást�co, exceto 
os mater�a�s para est�mulação motora fina (como Lego) que 
ficavam guardados separadamente. O acesso aos br�nquedos 
geralmente era restr�to porque eles permanec�am fora do 
alcance das cr�anças, podendo ser ut�l�zados apenas quando 
autor�zado pela professora. Hav�a estoque de br�nquedos 
extras e mater�a�s, de uso comum de vár�as turmas. Esses 
permanec�am guardados fora das salas, na sala mult�uso 
ou na da coordenação, e eram levados para as salas quando 
ser�am ut�l�zados. 

Segundo as escalas, devem ex�st�r centros de �nteresse em 
cada sala. Centro de �nteresse é uma área nas salas de aula 
onde mater�a�s, organ�zados por t�po, são armazenados para 
que estejam acessíve�s às cr�anças, e o mob�l�ár�o apropr�ado 
para br�ncade�ra é fornec�do para que as cr�anças part�c�pem 
de um t�po específico de br�ncade�ra. Nas salas das UEs não 
ex�st�am centros de �nteresse. No entanto, em cada �nst�tu�ção 
hav�a uma sala mult�uso, que estava de acordo com o que 
está descr�to nos “Parâmetros Bás�cos de Infra-estrutura para 
Inst�tu�ções de Educação Infant�l” (Bras�l, 2006, p. 26): “com 
fácil acesso, fácil visualização e localização central consti-
tuem extensão do pátio externo, proporcionando flexibilidade 
de uso e de arranjo interno (possibilidade de uso por crianças 
de diferentes estágios sem obstáculos de percurso)”. 

Era comum a ex�stênc�a de gravuras, fotografias e outros 
t�pos de figuras expostas, como desenhos e p�nturas fe�tos 
pelas cr�anças, porém eram em pequeno número. Em algumas 
turmas hav�a fotografias das cr�anças matr�culadas ou de 
trabalhos real�zados recentemente por elas, sempre em papel, 
pendurados nas paredes das salas e nos corredores. 

No pát�o externo ex�st�am, de forma padron�zada, equ�-
pamentos fixos dest�nados à real�zação de at�v�dade motora 
grossa. Em cada �nst�tu�ção hav�a do�s equ�pamentos para 
escalada (com rede de cordas, escada, escorregador e balanço 
na parte �nfer�or), do�s caval�nhos de made�ra, um balanço 
com sete assentos, uma cas�nha de alvenar�a, uma estrutura 
metál�ca para escalada e o�to tr�c�clos. Em algumas un�dades 
nem todos os equ�pamentos c�tados estavam presentes. Em 
outras ex�st�am, a�nda, túne�s portáte�s, bolas e bambolês. Os 
mesmos equ�pamentos dever�am ser ut�l�zados por cr�anças 
de qualquer fa�xa etár�a. Cr�anças ma�s novas e com hab�l�-
dades ma�s restr�tas apresentavam d�ficuldade para ut�l�zar 
os equ�pamentos. As cr�anças permanec�am em torno de 30 
m�nutos d�ár�os na área externa, quant�dade aba�xo dos 60 
m�nutos est�pulados pelas escalas. A ut�l�zação do espaço por 
ma�s de uma turma por vez chegava a ocorrer, sendo que as 
cr�anças eram de �dades próx�mas. Em nenhuma �nst�tu�ção 
hav�a equ�pamentos para at�v�dade motora grossa adaptados 
ou espec�a�s fornec�dos para cr�anças com defic�ênc�as. 

Subescala 2 - Rotinas de cuidados pessoais 

Os pa�s levavam as cr�anças até a entrada da área de 
cu�dados, mas raramente eles eram autor�zados a entrar no 
amb�ente. Recepções e desped�das afetuosas ex�st�am, porém 
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�sto não era uma prát�ca de todos os professores e nem se 
apl�cava a todas as cr�anças de uma turma. O horár�o era es-
truturado de forma que as cr�anças não ficavam ocupadas até 
a hora da saída, permanecendo aprox�madamente 15 m�nutos 
esperando no saguão da UE. Em alguns casos, as cr�anças 
permanec�am na sala e era perm�t�do que br�ncassem de forma 
l�vre enquanto esperavam a chegada dos fam�l�ares. 

Toda a al�mentação que as cr�anças receb�am nas UEs era 
fornec�da pelo própr�o programa. A Secretar�a Mun�c�pal de 
Abastec�mento supr�a as �nst�tu�ções e nutr�c�on�stas desse órgão 
prestavam assessor�a, subs�d�ando a montagem dos cardáp�os 
e or�entando sobre armazenagem e preparo dos al�mentos. Os 
horár�os nos qua�s as refe�ções eram serv�das em cada un�dade 
eram comuns a todas as cr�anças e a freqüênc�a com que as cr�an-
ças se al�mentam era tal que raramente aparentavam sent�r fome 
nos �ntervalos entre as refe�ções. Lapsos na h�g�en�zação das 
mãos eram freqüentes. As cr�anças al�mentavam-se em grupos 
grandes, exceto os bebês que geralmente receb�am a al�mentação 
no própr�o berçár�o. A necess�dade de superv�são e ass�stênc�a 
a todas as cr�anças da turma d�m�nuía a probab�l�dade de o 
professor sentar-se com as cr�anças para conversar e encorajar 
o aprend�zado no tempo despend�do com a al�mentação.

O horár�o de sono e descanso das cr�anças na fa�xa etár�a 
de 0 a 1 ano era de acordo com as necess�dades de cada bebê 
e cada um era colocado para dorm�r em berços d�spostos no 
dorm�tór�o, local�zado em amb�ente separado daquele no qual as 
cr�anças que estavam acordadas permanec�am. As cond�ções nas 
qua�s as cr�anças de 1 a 3 anos dorm�am eram menos favoráve�s. 
Após o almoço, todas as cr�anças eram colocadas para dorm�r 
em colchonetes d�spostos lado a lado, no chão da própr�a sala, 
com pouca ou nenhuma d�stânc�a entre eles e sem a ut�l�zação 
de barre�ra que separasse as cr�anças. Quando alguma cr�ança 
demonstrava estar com sono antes do horár�o estabelec�do, era 
colocada para dorm�r na própr�a sala, onde as outras cr�anças 
do grupo permanec�am acordadas e em at�v�dades, o que era 
desfavorável à tranqü�l�dade do sono dessa cr�ança. No caso de 
alguma cr�ança permanecer dorm�ndo ma�s tempo que as outras, 
ela acabava por acordar est�mulada pelas at�v�dades das outras. 

Era comum a ocorrênc�a de lapsos durante a troca de 
fraldas na h�g�en�zação das cr�anças e na superv�são daquelas 
que ut�l�zavam os banhe�ros. Pouca atenção era dada à correta 
lavagem das mãos pelas cr�anças, o que resultava em negl�gên-
c�a do proced�mento, além da recorrente falta de sabão e papel 
toalha. As �nstalações san�tár�as mostravam adequação, eram 
freqüentemente l�mpas. Os vasos e as p�as eram de tamanhos 
adequados para serem usados por cr�anças menores. 

Outras prát�cas de saúde eram adequadas, ta�s como era 
fornec�da or�entação para as famíl�as quanto ao afastamento 
das cr�anças acomet�das por doenças contag�osas; a adm�n�s-
tração de med�cação era cr�ter�osa, de acordo com prescr�-
ções méd�cas. As �nst�tu�ções foram planejadas, levando em 
cons�deração a segurança das cr�anças, de forma que hav�a 
pouco ou nenhum per�go no amb�ente que podesse resultar 
em sér�os danos às cr�anças. 

Subescala 3 - Linguagem e raciocínio

De acordo com a ITERS-R, os l�vros devem ser de 
v�n�l firme, de tec�do ou de pág�nas grossas com desenhos 
apropr�ados para bebês e cr�anças. Os l�vros podem ser pro-

duz�dos artesanalmente ou comerc�almente. Em algumas 
turmas, pr�nc�palmente com bebês de até 1 ano, as equ�pes 
não usavam ou raramente ut�l�zavam l�vros com eles. Em 
outras turmas eram ut�l�zados l�vros de v�n�l. Na ma�or�a das 
�nst�tu�ções, os l�vros d�sponíve�s para as cr�anças eram �nade-
quados para serem ut�l�zados por cr�anças menores, po�s não 
possuíam as característ�cas descr�tas nas escalas. Os l�vros 
d�spon�b�l�zados possuíam part�cular�dades var�adas: alguns 
apresentavam apenas cenas desenhadas, sendo possível cr�ar 
h�stór�as a part�r delas; uns t�nham h�stór�as s�mples e com 
número reduz�do de palavras; outros t�nham conteúdos ma�s 
complexos e grande quant�dade de palavras. Todos os l�vros 
eram produz�dos comerc�almente. 

A freqüênc�a de ut�l�zação dos l�vros var�ou de turma para 
turma, bem como a forma como era fe�ta. Em algumas turmas, 
o momento de le�tura era afetuoso e �nterat�vo, noutras a le�tura 
era real�zada para o grupo �ndependentemente do �nteresse da 
ma�or�a das cr�anças, sendo que mu�tas se d�spersavam durante 
a at�v�dade. Além d�sso, em algumas turmas, o número de 
l�vros d�sponível na sala era �nfer�or ao número de cr�anças, 
mas ex�st�am outros l�vros para as turmas ut�l�zarem.

Na ma�or�a das �nst�tu�ções eram escassos os mater�a�s 
para o encorajamento da l�nguagem express�va, ta�s como 
telefones de br�nquedo, fantoches, h�stór�as em quadros de 
flanela, bonecas e suporte para br�ncade�ra dramát�ca, pe-
quenas figuras e an�ma�s, além de quadros de comun�cação 
e outros d�spos�t�vos para cr�anças com defic�ênc�as. No que 
se refere às at�v�dades voltadas para o encorajamento da co-
mun�cação, em algumas turmas eram elaborados desenhos a 
part�r de uma h�stór�a e as cr�anças t�nham a oportun�dade de 
falar sobre as suas produções; �dé�as eram compart�lhadas na 
rod�nha d�ár�a; em poucas turmas fantoches eram ut�l�zados 
de forma rot�ne�ra para a comun�cação. 

As hab�l�dades de rac�ocín�o podem ser desenvolv�das por 
me�o de conversas sobre relações lóg�cas e da �ntrodução de 
conce�tos que �ncluem: �gual/d�ferente, relac�onar, class�ficar, 
ordenar, correspondênc�a um a um, relac�onamento espac�al, 
causa e efe�to. Algumas vezes conce�tos eram concretamente 
�ntroduz�dos para os grupos de cr�anças por me�o de algumas 
at�v�dades ta�s como organ�zação de br�nquedos e sucatas, 
nas qua�s as cr�anças os separavam por t�po e formas; expl�-
cação da seqüênc�a das at�v�dades d�ár�as; de br�ncade�ras 
com seqüênc�as lóg�cas. Poucas vezes as equ�pes chegavam 
a falar sobre relações lóg�cas com as cr�anças ou encorajar 
as cr�anças para falarem e/ou expl�carem o seu rac�ocín�o ao 
resolver problemas. 

Subescala 4 - Atividades 

Mater�a�s para at�v�dade motora fina eram d�spon�b�l�-
zados para as cr�anças alguns d�as da semana ou ficavam 
acessíve�s, d�ar�amente, durante pouco tempo, e eram de 
t�pos d�ferentes, �nclu�ndo pequenos br�nquedos de montar, 
mater�a�s de arte, de man�pulação e quebra-cabeças. Porém, 
a var�edade era pouca na ma�or�a das �nst�tu�ções. Mu�tos 
mater�a�s t�nham s�do adqu�r�dos, mas a�nda não t�nham 
s�do usados ou a ut�l�zação não era s�stemat�zada. Os ma-
ter�a�s permanec�am guardados na sala da coordenação ou 
em armár�os na sala mult�uso e alguns estavam a�nda na 
embalagem or�g�nal. 
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As at�v�dades artíst�cas eram d�spon�b�l�zadas para as cr�an-
ças de até 3 anos com menor freqüênc�a do que para as cr�anças 
ma�s velhas. Hav�a a prevalênc�a de mater�a�s para desenho ta�s 
como papel, g�z de cera, p�ncé�s atôm�cos e láp�s. No caso de 
mater�a�s artíst�cos tr�d�mens�ona�s, era comum apenas o uso de 
massa de modelar, sendo que a produção artíst�ca geralmente era 
desfe�ta ao final da at�v�dade. As expressões �nd�v�dua�s eram 
pouco pr�v�leg�adas em todas as fa�xas etár�as, pr�nc�palmente 
quanto à escolha dos assuntos a serem explorados.

At�v�dades mus�ca�s eram freqüentes. Na ma�or�a das 
�nst�tu�ções, no �níc�o do horár�o matut�no e do vespert�no, as 
cr�anças e as equ�pes part�c�pavam d�ar�amente de uma rod�-
nha na qual var�ados t�pos de mús�cas eram cantados. Junto com 
a execução das mús�cas, também ocorr�am danças e outras at�v�-
dades motoras grossas. Porém não hav�a part�c�pação de cr�anças 
de 0 a 1 ano. Ex�st�am aparelhos de som e uma var�edade de 
CDs de mús�cas �nfant�s, além de fitas de vídeo com mus�ca�s, 
mas br�nquedos e �nstrumentos mus�ca�s eram raros. 

De acordo com a ECERS-R, br�ncade�ra dramát�ca é 
fing�r ou fazer de conta. Esse t�po de br�ncade�ra ocorre, por 
exemplo, quando as cr�anças �nterpretam papé�s e quando ma-
n�pulam figuras como m�n�aturas de pessoas em uma cas�nha. 
Em vár�as �nst�tu�ções fo� ver�ficada a ex�stênc�a de fantoches, 
em poucas hav�a fantas�as e/ou roupas e acessór�os. Em algu-
mas UEs não ex�st�am mater�a�s para br�ncade�ra dramát�ca ou, 
se ex�st�am, eles estavam �nacessível na ma�or parte do tempo.

Natureza e c�ênc�a, segundo a ECERS-R, �ncluem ca-
tegor�as de mater�a�s como coleções de objetos natura�s, 
co�sas v�vas, at�v�dades sobre natureza/c�ênc�a, br�nquedos, 
jogos e l�vros sobre o assunto. Os conteúdos sobre natureza 
e c�ênc�as eram pouco explorados, sendo que a sua aborda-
gem era real�zada de forma quase fortu�ta: em alguns l�vros 
o conteúdo estava menc�onado, e, quando algum an�mal era 
v�sto nas prox�m�dades da �nst�tu�ção, a equ�pe conversava 
com as cr�anças sobre o mesmo, etc.

Hav�a restr�ção na var�edade de mater�a�s adequados para 
a aprend�zagem de matemát�ca e números. Quando conteúdos 
de matemát�ca estavam presentes nas at�v�dades, geralmente 
era em contagem com o uso de láp�s e papel. A oferta de 
at�v�dades concretas para o desenvolv�mento de conce�tos 
matemát�cos era restr�ta. 

Quanto à ut�l�zação de telev�são, vídeo e/ou computador, 
as cr�anças ass�st�am a fitas de vídeo. Os vídeos d�sponíve�s 
para elas eram var�ados, com predomín�o de h�stór�as cláss�-
cas da D�sney, de h�stór�as da Turma da Môn�ca e de desenhos 
an�mados de luta. Computadores não eram ut�l�zados em 
at�v�dades com as cr�anças. 

Na ma�or�a das �nst�tu�ções aval�adas não ex�st�am blo-
cos grandes e não eram real�zadas br�ncade�ras com água e 
are�a. Ex�st�am mater�a�s que apresentam d�vers�dade, pr�n-
c�palmente rac�al e cultural. A d�vers�dade estava presente, 
pr�nc�palmente em l�vros, mús�cas, bonecas, fantoches e em 
figuras expostas para as cr�anças. 

Subescala 5 - Interação 

Ver�ficou-se que hav�a freqüentes �nterações entre as 
cr�anças e que elas eram pos�t�vas, bem como a equ�pe fun-
c�onava como bom modelo de �nteração soc�al. As �nterações 
entre as equ�pes e as cr�anças foram adequadas. 

Poucas vezes foram observadas at�tudes, por parte da 
equ�pe, no sent�do de aux�l�ar as cr�anças para o desenvol-
v�mento de comportamentos soc�a�s adequados, de reforçar 
comportamentos soc�a�s pos�t�vos e de fornecer oportun�da-
des para as cr�anças trabalharem juntas para completar uma 
tarefa. A alta proporção de cr�anças por professor nas turmas 
com alunos ma�ores pod�a d�ficultar a d�sc�pl�na. 

A superv�são das at�v�dades de coordenação motora 
grossa mostrou, no entanto, que em algumas turmas os pro-
fessores permanec�am apenas observando as at�v�dades das 
cr�anças, or�entando verbalmente sobre r�scos para a seguran-
ça e adm�n�strando confl�tos ocas�ona�s. Ass�m, a ass�stênc�a 
às cr�anças para o desenvolv�mento de hab�l�dades era redu-
z�da, �nfluenc�ada pela �nadequação dos equ�pamentos para 
as cr�anças menores e pelas condutas da equ�pe.

Subescala 6 - Estrutura do programa 

Os horár�os prat�cados nas �nst�tu�ções apresentavam alguma 
flex�b�l�dade. A flex�b�l�dade era menor nos horár�os de ut�l�zação 
do pát�o externo, no horár�o de sono das cr�anças de 1 a 3 anos 
e nos horár�os de refe�ções. Na ma�or�a das turmas não hav�a 
horár�o escr�to colocado na sala. Contudo, a seqüênc�a d�ár�a 
das at�v�dades era descr�ta verbalmente pela equ�pe. Destaca-se 
que uma �nst�tu�ção do programa prat�cava um horár�o atíp�co 
de func�onamento, das 7 às 22 horas, enquanto que o horár�o das 
outras �nst�tu�ções do programa era das 7 às 17:30 horas, objet�-
vando atender às necess�dades dos pa�s das cr�anças matr�culadas. 
Mu�tos pa�s encerravam suas at�v�dades labora�s por volta das 21 
horas e, após esse horár�o, buscavam os seus filhos. 

No que se refere às br�ncade�ras l�vres, em turmas com 
cr�anças menores, era comum que mu�to tempo fosse gasto 
com elas. Para a real�zação dessas br�ncade�ras geralmente 
eram d�spon�b�l�zados os mesmos br�nquedos, de uso per-
manente nas salas, o que resultava em pouca var�ab�l�dade 
de br�nquedos, mater�a�s e equ�pamentos. Os professores 
superv�s�onavam as cr�anças, porém a superv�são estava ma�s 
voltada para o gerenc�amento de confl�tos e para os cu�dados 
com a segurança. O envolv�mento da equ�pe para fac�l�tar as 
br�ncade�ras ocorreu em algumas turmas, mas não em todas. 
Era relat�vamente comum que os professores ut�l�zassem o 
tempo de br�ncade�ra l�vre para a real�zação de outras at�v�-
dades ou para �nterag�r com outras pessoas da equ�pe.

As cr�anças permanec�am juntas como um grupo �nte�ro a 
ma�or parte do d�a, em qualquer at�v�dade que elas est�vessem 
real�zando. Quando a turma era d�v�d�da em grupos menores, 
todas as cr�anças executavam a mesma at�v�dade d�r�g�da 
pela professora. Geralmente não hav�a at�v�dades alternat�vas 
acessíve�s para as cr�anças que não quer�am part�c�par da 
at�v�dade pr�nc�pal. Os grupos eram auto-selec�onados nos 
momentos de br�ncade�ras l�vres.

Cr�anças portadoras de necess�dades espec�a�s eram 
receb�das no programa e o atend�mento a esse públ�co era 
pr�or�tár�o. Em todas as EU’s hav�a cr�anças portadoras de 
necess�dades espec�a�s, sendo que em cada turma hav�a no 
máx�mo, duas dessas cr�anças. No que se refere ao amb�ente 
fís�co, as �nst�tu�ções foram construídas de forma a fac�l�tar 
o acesso e a autonom�a de pessoas com defic�ênc�as fís�cas. 
Hav�a esforços das coordenadoras para aval�ar e d�agnost�car 
as necess�dades das cr�anças, no entanto elas freqüentemente 
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esbarravam em l�m�tações relac�onadas tanto ao grupo fam�l�ar, 
que não demonstrava �nteresse em �nvest�gar e tratar o proble-
ma da cr�ança, quanto a d�ficuldades de acesso a serv�ços públ�-
cos de saúde. Em alguns casos, o esforço resultou em ganhos 
para a cr�ança, ta�s como �nserção em tratamento espec�al�zado 
e em receb�mento de benefíc�os prev�denc�ár�os.

As escalas ITERS-R e ECERS-R fazem referênc�a à 
necess�dade de pa�s e equ�pe estabelecerem metas para o aten-
d�mento às necess�dades espec�a�s da cr�ança, respaldados 
por profiss�ona�s espec�al�zados da área de saúde, objet�vando 
favorecer o seu desenvolv�mento. Esse t�po de planejamento 
e �ntervenção educac�onal não ocorr�a. Os coordenadores e os 
professores não receberam tre�namento para capac�tá-los para 
o atend�mento de cr�anças com necess�dades espec�a�s, sendo 
que alguns profiss�ona�s começaram a buscar �nformações sobre 
aquela necess�dade apresentada pela cr�ança após a sua entrada 
no grupo. A Secretar�a Mun�c�pal de Educação d�spon�b�l�za 
um estag�ár�o, geralmente estudante de graduação, para ajudar 
a professora, v�sando ao melhor atend�mento da cr�ança com 
necess�dades espec�a�s �nser�da na turma. Porém, o estag�ár�o 
não receb�a tre�namento que o capac�tasse no atend�mento a ta�s 
cr�anças, nem estava d�sponível em todas as turmas aval�adas nas 
qua�s ex�st�am cr�anças com necess�dades espec�a�s. Em algumas 
turmas o envolv�mento das cr�anças com necess�dades espec�a�s 
nas at�v�dades mostrou-se precár�o, uma vez que elas real�zavam 
as at�v�dades depo�s das outras cr�anças ou permanec�am apenas 
observando o que as outras faz�am. 

Se as escalas têm como parâmetro conhec�mentos ma�s 
recentes sobre o que é adequado para desenvolv�mento e o 
aprend�zado �nfant�l, a anál�se qual�tat�va do PEI ev�denc�ou 
que ex�stem aspectos dos amb�entes que mostraram adequa-
ção e que mu�tos a�nda prec�sam ser ajustados para atender 
às necess�dades das cr�anças.

Conclusões

As turmas do PEI apresentaram qual�dade entre �nadequa-
da e m�n�mamente adequada quando afer�das por me�o das 
escalas ITERS-R e ECERS-R, sendo que nenhum amb�ente 
obteve class�ficação �nsufic�ente ou chegou a ser class�ficado 
como bom. Apesar da semelhança nas méd�as obt�das pelas 
turmas de 0 a 3 anos (2,80) e pelas turmas de 3 a 5 anos e 8 
meses (2,69), há d�ferenças na qual�dade dos amb�entes das 
duas fa�xas etár�as. Nas turmas aval�adas com a ITERS-R, 
as d�mensões Rot�nas de cu�dados pessoa�s (subescala 2) e a 
d�mensão Interação foram cons�deradas as que apresentam, 
respect�vamente, p�or e melhor qual�dade, enquanto que 
naquelas turmas aval�adas pela ECERS-R, a menor méd�a 
fo� atr�buída à d�mensão At�v�dades, enquanto a d�mensão 
Interação, semelhantemente ao resultado obt�do com a escala 
ITERS-R, fo� a que apresentou a ma�or méd�a.

Os resultados obt�dos, na med�da em que aval�am d�feren-
tes aspectos relac�onados à qual�dade do programa aval�ado, 
são �mportantes para subs�d�ar e or�entar a �mplementação 
de melhor�as no mesmo, como, por exemplo, aperfe�çoar as 
rot�nas de cu�dados pessoa�s de cr�anças com �dade entre 4 
meses e 3 anos e as at�v�dades pedagóg�cas voltadas para as 
cr�anças com �dade ac�ma de 3 anos. 

Apesar de não ter s�do o foco de presente estudo, é 
�mportante também a sua contr�bu�ção para o processo de 

adaptação e val�dação das versões rev�sadas das escalas 
ut�l�zadas, pr�nc�palmente cons�derando que não d�spomos, 
a�nda, de �nstrumentos que aval�em a qual�dade da educação 
�nfant�l amplamente val�dados em nosso contexto.
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