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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto o Proyecto de expansión y mejoramiento de la educación infantil y 

la enseñanza fundamental en Florianópolis, fruto do acordo entre o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e a Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF). O objetivo geral é 

compreender proyecto e as implicações para docência na educação infantil do seu sistema de 

monitoramento da qualidade da educação e da formação continuada na rede municipal de 

educação infantil de Florianópolis. A fim de atingir esse intento, definiram-se como objetivos 

específicos: a) identificar a concepção de qualidade posta no monitoramento da qualidade para 

a educação infantil; b) mapear no proyecto as ações que dizem respeito à formação continuada 

na educação infantil; c) elencar os aspectos do proyecto que dizem respeito à docência na 

educação infantil. Como aporte teórico, buscou-se balizar a tese em dois conceitos de Antonio 

Gramsci: hegemonia e ideologia. Com relação à pesquisa documental, adotou-se a análise 

crítica de discurso, em especial as três tendências do discurso, de Norman Fairclough: 

democratização, comodificação e tecnologização. Essas contribuições teórico-metodológicas 

possibilitaram o mapeamento de três eixos no proyecto: o nono Aumento Geral de Capital, em 

vista do qual o acordo BID/PMF passa a ser compreendido como uma estratégia de 

investimento do banco no município. A formação do capital humano, que exprime uma 

concepção de viés econômico no setor educacional. E o desenvolvimento de múltiplas 

dimensões humanas enquanto incumbência da ação docente para com os estudantes do século 

XXI. Assim, conclui-se que a concepção de qualidade está fundamentada na formação do 

capital humano, sendo está a função da educação, de acordo com o que apregoam os 

Organismos Multilaterais. O sistema de monitoramento proposto para a rede municipal de 

ensino de Florianópolis se caracteriza pelo controle da ação docente, do qual se destaca o 

desenvolvimento de competências socioemocionais. As ações da formação continuada têm 

como eixo norteador os resultados da avaliação de ambientes – escalas ECERS-R e ITERS-R 

–, caracterizando um grande projeto de conformação docente, haja vista o acompanhamento do 

trabalho dos profissionais da educação infantil em aspectos como: objetivos; conteúdo a serem 

trabalhados; perfil dos profissionais formadores; metodologia de trabalho; frequência e duração 

das atividades e uso de instrumentos de acompanhamento das crianças em sala ao longo da 

Educação Infantil. Com relação à docência, atribui-se aos professores a responsabilidade pela 

baixa qualidade da educação. A melhoria da qualidade dos docentes estaria diretamente 

relacionada com a melhoria da qualidade da educação. O objetivo colocado para o docente é 

fazer com que organize sua ação pedagógica de acordo com os resultados apontados na 

avaliação de ambientes, submetendo-a a um sistema de monitoramento e à formação 

continuada. Trata-se de uma tentativa de padronização docente cujas ações pedagógicas são 

demarcadas por um modelo de mercado. 

 

Palavras-chave: Banco Interamericano de Desenvolvimento. Qualidade na Educação Infantil. 

Formação Continuada. Docência. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the Proyecto de expansión y mejoramiento de la educación infantil y la 

enseñanza fundamental en Florianópolis (Project for the expansion and improvement of early 

childhood education and elementary education in Florianópolis), as a result of the agreement 

between the Inter-American Development Bank (IADB) and the Municipality of Florianópolis 

(PMF). The general objective is to understand project and the implications for teaching in early 

childhood education of its system for monitoring the quality of education and continuing 

education in the municipal network of early childhood education in Florianópolis. To achieve 

this goal, the following  specific objectives were defined: a) to identify the concept of quality 

put in the monitoring of quality for early childhood education; b) map, in the project, the actions 

related to the continuous training in early childhood education; c) list the aspects of the project 

that concern teaching in early childhood education. As theoretical contribution, we sought to 

mark the thesis in two concepts by Antonio Gramsci: hegemony and ideology. Regarding 

documentary research the critical discourse analysis was adopted, especially Norman 

Fairclough's three discourse trends: democratization, commodification and technologization. 

Those theoretical-methodological contributions made it possible to map three axes in the 

project: the ninth General Capital Increase, in view of which the IDB/PMF agreement is now 

understood as a bank investment strategy in the municipality. The formation of human capital, 

which expresses a conception of economic bias in the educational sector. And the development 

of multiple human dimensions as the task of teaching action towards students of the 21st 

century. Thus, the conclusion is that the concept of quality is based on the formation of human 

capital, which is the function of education, according to what the Multilateral Organisms 

proclaim. The monitoring system proposed for the municipal school system in Florianópolis is 

characterized by the control of the teaching action, of which the development of socioemotional 

skills stands out. The actions of continuing education are guided by the results of the assessment 

of environments - scales ECERS-R and ITERS-R -, featuring a great project of teacher training, 

given the monitoring of the work of early childhood education professionals in aspects such as: 

objectives; contents to be worked on; profile of training professionals; work methodology; 

frequency and duration of activities and use of instruments for monitoring children in class 

during early childhood education. Regarding teaching, teachers are held accountable for the 

low quality of education. Improving the quality of teachers would be directly related to 

improving the quality of education. The objective set for the teachers is to make them organize 

their pedagogical action according to the results indicated in the assessment of environments, 

submitting it to a monitoring system and to continuing training. It consists on an attempted 

teacher standartization whose pedagogical actions are demarcated by a market model. 

 

Keywords: Inter-American Development Bank. Quality in Early Childhood Education. 

Continuing Education. Teaching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese relaciona-se com meu percurso profissional na educação infantil, na rede 

municipal de ensino de Florianópolis. Ingressei nesta rede de ensino em 1993, como professora 

de educação física substituta, atuando em uma unidade educativa do ensino fundamental, e, 

concomitante, participava das reuniões do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Florianópolis (Sintrasem).1 Em 1994, tive o primeiro contato com a educação 

infantil e, em 1996, efetivei-me, por meio de concurso público,2 na rede municipal, como 

professora de educação física da educação infantil. Entre 1998 e 2000, atuei como diretora de 

uma creche, participando da luta por eleições diretas na rede municipal.3 Em 2002, graduei-me 

em Pedagogia com habilitação em supervisão escolar, fruto da necessidade de aprofundamento 

dos estudos ligados à gestão na rede municipal de educação infantil. Ao longo dos anos, fui 

desenvolvendo diversas funções, tais como: representante do conselho deliberativo do 

Sintrasem e representante do sindicato no Conselho Municipal de Educação (CME), quando 

participei da discussão da primeira resolução municipal que fixou normas para a Educação 

Infantil no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Município de Florianópolis – Resolução 

nº 01/2002. Fui integrante de um grupo de estudos independente, formado por profissionais da 

educação física atuantes na educação infantil da rede municipal de Florianópolis, que partiu da 

necessidade de entabular discussões específicas a um grupo de profissionais da educação física 

que atuavam na educação infantil, visto que de “[...] 1998 a 2004 a média anual de encontros 

de Educação Física nos cursos de formação continuada não ultrapassou o número de cinco” 

(WENDHAUSEN, 2005, p. 129).  Estes encontros se mantêm até os dias atuais4. 

Quando no CME, acompanhando as ações do Poder Legislativo Municipal na aprovação 

dos orçamentos para construção de unidades educativas de Educação Infantil, pude perceber 

 
1 O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis foi fundado no dia 14 de outubro 

de 1988, em assembleia geral da categoria, como um sindicato independente de governos e patrões, em defesa 

dos direitos dos trabalhadores. Disponível em: http://sintrasem.org.br/Interna/22/Historia. Acesso em: 20 set. 

2018. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), depois de muita luta, os servidores 

públicos finalmente conquistaram o direito de organizar-se em sindicatos. Até então, os trabalhadores no serviço 

público municipal de Florianópolis estavam organizados em duas associações: Associação dos Servidores 

Municipais de Florianópolis (que reunia o Quadro Civil da Profeitura Munciapal de Florianópolis – PMF – e da 

Companhia de Melhoramentos da Capital – Comcap) e Associação dos Educadores Municipais de Florianópolis 

(trabalhadores na Rede Municipal de Ensino).   
2 Único concurso público específico para profissionais da educação física na educação infantil.   
3 Em 2000, a prefeita Angela Amin “[...] cancelou as eleições para diretor de creche, alegando a 

inconstitucionalidade da Lei de Diretores” (HASCKEL, 2005, p. 91). No entanto a rede municipal já havia 

incorporado a cultura da eleição de diretores, e assim, com a mobilização sindical e popular, foram realizadas  

eleições em várias creches, e “[...]os diretores eleitos, com respaldo da comunidade, das famílias, dos pais e do 

sindicato, assumiram seus respectivos cargos” (HASCKEL, 2005, p. 91).   
4 Cf.: http://efinfantil.blogspot.com/. Acesso em: 20 set. 2018.  
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que nem sempre as demandas e reivindicações das comunidades eram atendidas, nem mesmo 

a chamada lista de espera da Secretaria Municipal de Educação (SME). Após alguns convites, 

em 2006, passei a integrar a equipe da educação infantil da SME como assessora pedagógica,5 

em cujo rol de funções, dentre outras, encontravam-se o desenvolvimento e o acompanhamento 

do Projeto Político-Pedagógico (PPP) junto às unidades educativas, bem como do projeto de 

gestão, do regimento interno, além do acompanhamento, planejamento e desenvolvimento das 

reuniões pedagógicas e da organização e distribuição de subsídios para os grupos de estudos. 

Esta trajetória, em especial quando diretora, conselheira e assessora, acompanhando as metas e 

ações governamentais, levou-me a aprofundar a percepção sobre as problemáticas relativas às 

políticas públicas na educação infantil de Florianópolis.  

Uma das grandes questões da educação infantil ao longo dos anos sempre foi o acesso 

das crianças ao atendimento nas unidades educativas. A SME de Florianópolis vem 

estabelecendo parâmetros para o acesso à rede municipal através de portarias de matrícula,6 

com as quais institui os critérios de classificação. Como exemplos desses critérios, que vêm 

sofrendo mudanças ao longo dos anos, temos: menor renda per capita; ser beneficiário do 

Programa Bolsa-Família; estado de vulnerabilidade; residência e ocupação em Florianópolis; 

ser filho(a) de mulheres vítimas de violência (Lei nº 10.252/2017); e visto de permanência por 

parte dos responsáveis pelas crianças (devido ao grande número de imigrantes na região). Ao 

longo do tempo, tentou-se aperfeiçoar o processo, como, por exemplo, a organização por 

regiões para a seleção das crianças, procedendo-se à conferência dos documentos que são 

solicitados às famílias no ato de sua inscrição. A partir de 2016, as inscrições começaram a ser 

realizadas através de um sistema online. As crianças que não conseguem vaga ficam em uma 

‘lista de espera’, aguardando serem chamadas. Visando atender as crianças de 0 a 6 anos, os 

governos municipais lançaram mão de várias ações ao longo dos anos, como, por exemplo: 

zoneamento, e convênio com associações comunitárias; uma vaga a mais em cada grupo de 

crianças, reservada para os encaminhamentos do Conselho Tutelar; organização de turmas com 

crianças de diferentes idades; reserva de vagas para crianças em risco social; formação das 

turmas mistas com crianças de idades aproximadas; vagas integrais transformadas em vagas 

parciais; quando havia vagas excedentes, grupos mistos de idades aproximadas foram sendo 

organizados (OESTREICH, 2011, p. 118-119). 

 
5 Objetiva implementar, orientar e propor o desenvolvimento das políticas públicas para a educação infantil do 

município de Florianópolis por meio da articulação entre a Secretaria Municipal de Educação e as unidades 

educativas (DEI, assessor pedagógico, 2012).   
6 Para maiores detalhes, consulte: Oestreich (2011), Nazário (2011), Coutinho e Silveira (2016). 
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Já ao final de 2008, a portaria de matrícula para o ano de 2009 previa a organização das 

unidades educativas, a fim de atender as crianças dos grupos IV, V e VI, ou seja, a partir dos 4 

anos de idade. Com o objetivo de adequar-se à Emenda Constitucional (EC) nº 59, de 11 de 

novembro de 2009, a SME passou a garantir: “I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 

os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 2009, art. 1º), cujo prazo para 

implementação expirou em 2016. Portanto, Florianópolis já foi paulatinamente se adequando à 

orientação de ordem legal, conforme demonstra-se na Tabela 1, a seguir: 

 

  Tabela 1 – Número de matrículas em creches e pré-escolas – Florianópolis (2008-2009) 

Etapa 
Ano 

2008 2009 

Creche 4.617 4.630 

Pré-escola 4.368 5.253 

Total 8.985 9.883 

  Fonte: Coutinho e Silveira (2016, p. 17), com base no Censo Educacional do Inep/MEC.  

 

Conforme a Tabela 1, acima, se em 2008 a proporção de atendimento entre creches e 

pré-escolas era de 51,39% e 48,61%, respectivamente, esses percentuais se alteraram no ano de 

2009, quando 46,85% do atendimento estava concentrado nas creches e 53,15% nas pré-

escolas. Assim, o acesso das crianças na faixa etária de 4 anos em diante à rede municipal de 

ensino de Florianópolis já começava a se alinhavar com a EC nº 59/2009. 

Nesta trajetória, em 2009, ingressei no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGE/UFSC), na Linha de Pesquisa de 

Educação e Infância, finalizado em 2011. Ao final deste mesmo ano, novamente a convite da 

SME, retomei o trabalho de assessoramento na Diretoria de Educação Infantil (DEI).   

Com a colaboração de outra assessora pedagógica, iniciei um trabalho de formação7 nas 

unidades que assessorávamos, envolvendo a direção e a supervisão. Este trabalho foi pautado 

no PPP, em especial no que dizia respeito à participação das famílias. A opção em trabalhar a 

relação creche-família surgiu do mapeamento dos PPPs das unidades educativas, no qual foi 

identificada esta fragilidade, defendendo a importância da leitura da realidade na comunidade 

local. A formação continuada com diretores e supervisores consistia em dar sentido aos dados 

 
7.Esse trabalho foi desenvolvido junto à professora Rosinete Valdeci Schmitt, também na função de 

assessoramento. Éramos responsáveis por boa parte das unidades educativas, em torno de dez a doze unidades, 

localizadas na região sul da ilha. 
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coletados, vinculando-os às ações pedagógicas. Sobretudo em instrumentalizar os profissionais 

de direção e supervisão com uma metodologia de pesquisa para coleta e sistematização de 

dados, a fim de articular o trabalho pedagógico da unidade educativa. 

Simultaneamente, em 2012, aconteciam as reuniões entre as chefias da SME, o então 

secretário de Educação, Rodolfo Pinto da Luz, e os representantes do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), para as tratativas do acordo BID/PMF, sendo posteriormente 

efetivado. 

 Como desdobramentos para a Educação Infantil, em 2015 iniciaram-se as avaliações 

por escalas – Escala de Avaliação de Ambientes para Bebês e Crianças Pequenas (ITERS-

Revised)8 e a Escala de Avaliação de Ambientes de Educação Infantil (ECERS-Revised),9 

realizadas em todas as unidades educativas de educação infantil da rede municipal, sob 

coordenação da Fundação Carlos Chagas (FCC). O resultado proveniente destas escalas previa 

sua utilização para o monitoramento da qualidade da educação infantil, bem como dados para 

a formação continuada. A equipe de assessoras pedagógicas da DEI foi mobilizada nesta ação, 

participando do treinamento organizado pela FCC e da aplicação das escalas nas unidades 

educativas. Desse modo, o trabalho que até então desenvolvíamos com as diretoras e 

supervisoras, ao qual aludimos anteriormente, foi interrompido. A lógica de trabalho de 

assessoramento se modificou, pois todos os esforços se concentraram na avaliação de ambientes 

e na produção dos relatórios de observação. 

Diante disso, em 2015, algumas indagações foram surgindo, como, por exemplo: quais 

foram as discussões acerca deste acordo entre o BID e a PMF? Que melhoria de qualidade este 

proyecto poderia trazer para a rede municipal de educação infantil? Que diálogos antecederam 

a adoção de escalas de ambientes para a rede municipal de educação infantil? Esse instrumento 

de aferição das escalas de ambientes contribuiria para a leitura do contexto local da unidade 

educativa? Qual a função dos resultados destas escalas de ambientes para os profissionais das 

unidades educativas? As observações dos grupos de crianças nas unidades educativas, 

realizadas em período parcial, levariam em conta situações particulares, como, por exemplo: 

uma professora que tivesse assumido a regência do grupo de crianças havia poucos dias, devido 

ao afastamento da outra professora? Uma auxiliar de sala que veio a substituir outra justamente 

no dia da observação, ou então, num dia de assembleia do Sintrasem, em que geralmente há 

 
8.Escala original: HARMS, T.; CLIFFORD, M.; CRYER, D. Infant/Toddler Environment Rating Scale, 

Revised Edition. New York: Teachers College Press, 2005.   
9.Escala original: HARMS, T.; CLIFFORD, M.; CRYER, D. Early Childhood Environment Rating Scale, 

Revised Edition. New York: Teachers College Press, 2006.  
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uma redução na frequência do grupo de crianças. Inúmeros foram os questionamentos acerca 

desta avaliação de ambientes, dentre os quais alguns vieram a se transformar em projeto de 

pesquisa para o doutorado, no qual ingressaria em 2016, no PPGE/UFSC, na linha de pesquisa 

“Educação e Infância”. Quanto à temática, num primeiro momento, seu foco era a qualidade da 

educação infantil presente no Proyecto de expansión y mejoramiento de La educación infantil 

y La enseñanza fundamental en Florianópolis.10  

Após discussões, análises, orientações, mudança de linha ocorrida no primeiro semestre 

de 2018, a qualidade ainda era a tônica da tese, porém, de acordo com as importantes e 

fundamentais contribuições da banca de qualificação (maio de 2019), a docência passou a ser 

o foco central, com duas variáveis: o monitoramento da qualidade na Educação Infantil e a 

formação continuada. Portanto a questão central buscou saber quais são as implicações para a 

docência na educação infantil posta no proyecto, considerando-se o sistema de monitoramento 

da qualidade da educação infantil e a formação continuada na rede municipal de Florianópolis.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral  

 

Compreender o proyecto de expansión y mejoramiento de La educación infantil y La 

enseñanza fundamental en Florianópolis e suas implicações para docência na educação infantil 

por meio do sistema de monitoramento da qualidade e da formação continuada na rede 

municipal de ensino de Florianópolis.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

A fim de alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos:  

a) Compreender a concepção de qualidade que subjaz ao monitoramento da qualidade da 

educação infantil; 

b) Mapear no proyecto as ações que dizem respeito à formação continuada na educação 

infantil;  

 
10 O proyecto é fruto do acordo BID/PMF. 
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c) Analisar o proyecto, elencando os aspectos que dizem respeito à docência na educação 

infantil.  

Com o início do curso, passei a tecer minha formação11 e então me chamou a atenção a 

dificuldade em encontrar estudos de ordem crítica, baseados em autores com referencial no 

materialismo histórico-dialético, sobre a educação infantil no âmbito da política educacional, e 

que relacionassem as ações pedagógicas às orientações dos Organismos Multilaterais (OM).  

Diante disso, avaliei, juntamente com a orientadora e a coorientadora, a necessidade de 

uma composição teórica em outra linha de pesquisa, que pudesse fundamentar a tese numa 

perspectiva crítica, de modo a contribuir com as reflexões no campo da infância. Em vista disso, 

busquei a linha ‘Trabalho, Educação e Política’, formalizando o pedido de mudança no primeiro 

semestre de 2018. Em razão da mudança de linha, passei a cursar a disciplina obrigatória, a 

frequentar o Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho (Gepeto), e a me 

aproximar das leituras sobre Gramsci. 

Com essa aproximação, busquei me apropriar desta outra perspectiva teórica, distinta 

do referencial utilizado pela linha de pesquisa da infância. Debruçando-me sobre os estudos, 

iniciei pelo neoliberalismo, em especial a partir da Teoria do Capital Humano,  tendo na escola 

a ‘solução’ para os problemas da pobreza e da desigualdade social. Além da implementação 

dos princípios do setor privado no campo do setor público educacional, que demarcam a lógica 

do mercado na educação, travestida de melhoria da qualidade. 

O neoliberalismo “foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado 

intervencionista e de bem-estar.” (ANDERSON, 1998, p. 9). Seu texto de origem é O Caminho 

da Servidão, de Friedrich Hayek, escrito já em 1944.” (ANDERSON, 1998, p. 9). 

A tese central insurgia-se contra a intervenção do Estado na economia e encampava a 

defesa da liberdade no mercado, significando “[...] um ataque apaixonado contra qualquer 

limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciada como uma ameaça letal 

à liberdade, não somente econômica, mas também política” (ANDERSON, 1998, p. 9).  

Em 1973, houve uma grande crise do modelo econômico pós-guerra, e uma longa e 

profunda recessão assolou o mundo capitalista, oportunidade em que as ideias neoliberais foram 

retomadas com muito mais intensidade e materializadas em políticas e programas 

governamentais. 

 
11 Cursei disciplinas em outros programas, como os da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), especificamente disciplinas que discutiam a questão do Estado no 

âmbito das políticas educacionais.  
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A hegemonia deste programa não se realizou do dia para a noite. Levou mais 

ou menos uma década, os anos 70, quando a maioria dos governos da OCDE 

[...] tratava de aplicar remédios keynesianos às crises econômicas. Mas, ao 

final da década, em 1979, surgiu a oportunidade. (ANDERSON, 1998, p. 14). 

Na América Latina, nos anos 70, tivemos a experiência chinela com a ditadura de 

Pinochet. Iniciou seu ciclo uma década anterior antes de Thatcher (Inglaterra) (ANDERSON, 

1998). Em 1980, no ocidente, assistiu-se ao “[...] triunfo de uma política qualificada, ao mesmo 

tempo, de ‘conservadora’ e ‘neoliberal’[...]” (LAVAL, 2016, p. 189), da qual Reagan (Estados 

Unidos), Thatcher (Inglaterra ) e Köhl (Alemanha) foram os principais representantes, 

desenvolvendo programas que alinhavaram as privatizações de estatais e serviços públicos, a 

desregulamentação da economia e dos contratos de trabalho, a reestruturação produtiva, com o 

deslocamento do modelo fordista-keynesiano para o modelo toyotista.12 (ANDERSON, 1998).  

O que demonstravam estas experiências era a hegemonia alcançada pelo 

neoliberalismo como ideologia. No início, somente governos explicitamente 

de direita radical se atreveram a pôr em prática políticas neoliberais; depois, 

qualquer governo, inclusive os que se auto-proclamavam [sic] e se 

acreditavam de esquerda, podia rivalizar com eles em zelo neoliberal. 

(ANDERSON, 1998, p. 14). 

Os governos de Thatcher e Reagan, cujos programas foram seguidos por vários 

governos e também implementados “[...] pelas grandes organizações internacionais, como o 

FMI [Fundo Monetário Internacional] e o Banco Mundial, apresenta[m]-se primeiro como um 

conjunto de respostas a uma situação que se considera[va] ‘ingerível’” (LAVAL, 2016, p. 194). 

Em 1975, no relatório da Comissão Trilateral – The crisis of democracy –, diagnosticou-se “[...] 

que os governantes eram incapazes de governar em razão do excessivo envolvimento dos 

governados na vida política e social” (LAVAL, 2016, p. 194). Os relatores  

Queixavam-se do “excesso de democracia” que surgiu nos anos 1960, isto é, 

em sua opinião, do aumento das reivindicações igualitárias e do desejo de 

participação política ativa das classes mais pobres e mais marginalizadas. Para 

eles, a democracia política somente pode funcionar normalmente com certo 

 
12 A Segunda Guerra Mundial contribuiu para a mudança de alguns aspectos da política social, adentrando a fase 

madura do capitalismo. No entanto, lá pelos anos 60, começaram a surgir sinais de desgastes, que promoveram 

mudanças no mundo da produção através do fordismo, “[...] com novos produtos e processos de produção, e 

também por meio da indústria bélica, no contexto da Guerra Fria” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 83), 

associadas à expansão dos direitos sociais. O keynisianismo e o fordismo introduziram a chamada linha de 

montagem, que implicava uma nova forma de regular as relações produtivas. Ambos são considerados os pilares 

da acumulação acelerada do capital após 1945. Posteriormente, surgiram crises em diversos setores: político, 

econômico e social, tanto no âmbito interno aos países quanto em âmbito mundial. Estas crises tiveram reflexos 

no desemprego, na queda dos níveis de investimento, na área fiscal, etc. Advém então o toyotismo, como uma 

nova forma de organização da produção – ideologia, administração e gerenciamento. Começou a ser implantado 

em 1962, com o propósito de produzir somente o necessário e no menor tempo possível – Just-in-time.   
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grau ‘de apatia e não participação por parte de certos indivíduos e grupos’”. 

(LAVAL, 2016, p. 194). 

Portanto, para os adeptos do neoliberalismo, era desejável impor limites a certas 

reivindicações populares (LAVAL, 2016, p. 195).  Nesse viés, o neoliberalismo pode ser 

entendido como uma nova racionalidade, que estende “[...] a lógica do mercado muito além das 

fronteiras estritas do mercado, em especial produzindo uma subjetividade ‘contábil’ pela 

criação de concorrência sistemática entre indivíduos” (LAVAL, 2016, p. 30).   

Pelos idos da década de 50, Schultz desenvolveu estudos junto ao seu grupo nos Estados 

Unidos e que posteriormente viria a se tornar a Teoria do Capital Humano (FRIGOTTO, 2010). 

Schultz utilizou-se de exemplos de países que após a segunda guerra mundial levantaram-se 

economicamente, como, por exemplo, o Japão. Argumentou que o investimento na capacidade 

humana interfere na área econômica, defendendo que os indivíduos “ao investirem em si..., as 

pessoas podem ampliar o raio de escolha posto à disposição. Esta é uma das maneiras por que 

os homens livres podem aumentar o seu bem-estar” (SCHULTZ, 1973, p. 33). Portanto, o 

investimento no capital humano dentro desta ótica torna-se um fator importante para o 

desenvolvimento econômico.  

De acordo com Frigotto (2010, p. 44), a expansão da Teoria do Capital Humano, foi 

vista 

[...] como panaceia da solução das desigualdades entre países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos e entre os indivíduos, foi rápida nos países latino-

americanos e de Terceiro Mundo, mediante os organismos internacionais 

(BID, Bird [Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento], OIT 

[Organização Internacional do Trabalho], Unesco, FMI, Usaid [United States 

Agency for International Development], Unicef [Fundo das Nações Unidas 

para a Infância]) e regionais (Cepal [Comissão Econômica para a América 

Latina], Cinterfor [Centro Interamericano para o Desenvolvimento na 

Formação Profissional]), que representam dominantemente a visão e os 

interesses do capitalismo integrado ao grande capital.  

Ainda de acordo com o autor (FRIGOTTO, 2010, p. 44), “a ideia chave é de que a um 

acréscimo marginal de instrução, treinamento e educação, corresponde um acréscimo marginal 

de capacidade de produção.” Assim na educação, esta teoria difundiu uma concepção mercantil 

de formação humana que contribuiu para 

[...] um reducionismo da concepção de ser humano a uma mercadoria; de 

trabalho, ao confundir a atividade vital que produz e reproduz o ser humano e 

que é pressuposto das demais atividades humanas, à venda da força de 

trabalho humana (emprego); de sociedade, ao tomá-la como um contínuo dos 

mais pobres aos mais ricos, ignorando a estrutura desigual e antagônica das 

classes sociais; de classe social, tomando-a por fatores isolados e 
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independentes na compreensão da sociedade e, finalmente, de educação, de 

um direto social e subjetivo a uma concepção mercantil de formação humana. 

(FRIGOTTO, 2015, p. 217). 

Para que a lógica de mercado pudesse adentrar no campo educacional, foi preciso, em 

primeiro lugar, “[...] eliminar da agenda política as demandas democratizadoras [...]” sendo, na 

sequência, implantado “[...] o discurso hegemônico da qualidade” (GENTILLI, 2010, p. 116).  

O discurso da qualidade, compreendido como a hegemonia dominante, alastrou-se como senso 

comum pois,   

A retórica da qualidade se impôs rapidamente como senso comum nas 

burocracias, entre os intelectuais e – mais dramaticamente – em um número 

nada desprezível daqueles que sofreram e sofrem as consequências do êxito 

destas políticas conservadoras: os professores, os pais e os alunos. 

(GENTILLI, 2010, p. 116). 

O termo qualidade passou a ser amplamente utilizado na área da educação, contribuindo 

para o consenso. 

Remeter à expressão “qualidade da educação”, em vez de explicitar seus 

diversos conteúdos e significados para diferentes pessoas em diferentes 

posições ideológicas, é uma forma de pressionar para um consenso sem 

permitir discussão. (CONTRERAS, 2002, p. 23-24). 

A melhoria da qualidade recebe destaque no Proyecto de expansión y mejoramiento de 

la educación infantil y la enseñanza fundamental en el Municipio de Florianópolis, resultante 

do acordo BID/PMF, lembrando que a presente tese recorta os aspectos referentes à educação 

infantil. O proyecto apresenta quatro componentes: 1) ampliação da cobertura e melhoria da 

infraestrutura educacional; 2) melhoria da qualidade da educação; 3) gestão, acompanhamento 

e avaliação; e 4) administração do programa.   

Destacamos as ações que refletem sobre a docência, haja vista que os resultados da 

avaliação das escalas de ambientes se propõem a orientar o trabalho pedagógico e o 

monitoramento, servindo para o controle do desempenho dos docentes, bem como fornecem 

dados para as temáticas e o conteúdo da formação continuada. Além do que, estes serviços, 

conforme a previsão de contratos externos, evidenciam o aspecto da relação público-privada.  
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1.2  QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Esta tese se fundamenta no referencial teórico do pensador italiano Antônio Gramsci.13 

Compreendendo que seus conceitos são completamente dialéticos,  partimos do conceito de 

Estado, considerando a sociedade do século XX, Gramsci ampliou o conceito proposto por 

Marx, dividindo-o metodologicamente em sociedade política e sociedade civil, onde “Estado = 

sociedade política + sociedade civil isto é hegemonia couraçada de coerção.”  (GRAMSCI, 

2007, p. 244). Neste sentido, a sociedade política é aquela que lança mão de dispositivos de 

coerção, da força, da polícia, da violência, das leis, objetivando moldar a massa popular 

conforme a economia de determinado tempo histórico, atendendo e preservando as 

necessidades do grupo hegemônico. Já a sociedade civil é representada pelos aparelhos privados 

de hegemonia. Numa passagem de seus escritos a respeito da vida nacional francesa, Gramsci 

vai falar do desenvolvimento do jacobinismo, da fórmula da revolução permanente utilizada na 

Revolução Francesa, do seu aperfeiçoamento jurídico-constitucional, e de como a organização 

do consenso ficou ao encargo da iniciativa privada.  

O desenvolvimento do jacobinismo (de conteúdo) e da fórmula da revolução 

permanente aplicada na fase ativa  da Revolução Francesa encontrou seu 

"aperfeiçoamento" jurídico-constitucional no regime parlamentar, que realiza 

- no período mais rico de energias "privadas" na sociedade - a hegemonia 

permanente da classe urbana sobre toda a população, na forma hegeliana do 

governo com o consenso permanentemente organizado (mas a organização do 

consenso é deixada à iniciativa privada, sendo portanto de caráter moral ou 

ético, já que se trata de consenso dado "voluntariamente" de um modo ou de 

outro). (GRAMSCI, 2007, p.  93 – 94).  

Os aparelhos privados de hegemonia são um conjunto de organizações, que estão 

presentes na sociedade civil, e que disputam a hegemonia entre as classes. Eles auxiliam a 

difundir determinada ideologia numa sociedade, onde operam os intelectuais.  Os intelectuais 

são 

[...] os “prepostos” do grupo dominante para o exercício das funções 

subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do consenso 

“espontâneo” dado pelas grandes massas da população à orientação impressa 

pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce 

“historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) obtido pelo grupo 

dominante por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 

 
13 Antônio Gramsci nasceu em 22 de janeiro de 1891, em Roma, vindo a falecer em 27 de abril de 1937. Ele foi 

um político, filósofo, cientista político, jornalista e filiado ao Partido Socialista Italiano. Em 1924, foi eleito 

deputado e seus textos faziam duras críticas ao fascismo. Em 1926, Gramsci foi preso e condenado a vinte anos 

de prisão. Durante o cumprimento da pena, escreveu os Cadernos do Cárcere, arquitetando as bases de seu 

pensamento. Foi libertado em 1934, mas, devido ao seu estado de saúde, veio a falecer em 1937. 
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2) do aparelho de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos 

grupos que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é 

constituído para toda a sociedade na previsão dos momentos de crise no 

comando e na direção, nos quais desaparece o consenso espontâneo. 

(GRAMSCI, 2001, p. 21).   

Deste modo os intelectuais contribuem para um consenso, e geralmente dispondo-se a 

manutenção do poder, mais podem também pertencer a uma casta de intelectuais que elaboram 

a crítica. Para Gramsci, os intelectuais orgânicos são definidos a partir da sua ligação orgânica 

à classe que defendem. 

De acordo com Gramsci o Estado tem uma função pedagógica, sendo responsável pela 

organização da vontade coletiva, é também “o terreno do conflito de classe, é, ao mesmo tempo, 

instrumento (de uma classe), mas também lugar (de luta hegemônica) e processo (de unificação 

das classes dirigentes).” (LIGUORI; PASQUALE, 2017, p. 263) Assim o Estado é ético,   

[...] na medida em que uma de suas funções mais importantes é elevar a grande 

massa da população a um determinado nível cultural e moral, nível (ou tipo) 

que corresponde às necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e, 

portanto, aos interesses das classes dominantes.  (GRAMSCI, 2007, p. 284).   

Deste modo o Estado tem uma    

[...] tarefa educativa e formativa... cujo fim é sempre o de criar novos e mais 

elevados tipos de civilização, de adequar a ‘civilização’ e a moralidade das 

mais amplas massas populares às necessidades do contínuo desenvolvimento 

do aparelho econômico de produção e, portanto, de elaborar também 

fisicamente tipos novos de humanidade. (GRAMSCI, 2007, p. 23). 

Assim,  

O Estado é certamente concebido como organismo próprio de um grupo, 

destinado a criar as condições favoráveis à expansão máxima desse grupo, 

mas este desenvolvimento e esta expansão são concebidos e apresentados 

como a força motriz de uma expansão universal, de um desenvolvimento de 

todas as energias "nacionais", isto é, o grupo dominante é coordenado 

concretamente com os interesses gerais dos grupos subordinados e a vida 

estatal é concebida como uma contínua formação e superação de equilíbrios 

instáveis (no âmbito da lei) entre os interesses do grupo fundamental e os 

interesses dos grupos subordinados, equilíbrios em que os interesses do grupo 

dominante prevalecem, mas até um determinado ponto, ou seja, não até o 

estreito interesse econômico-corporativo. (GRAMSCI, 2007, p. 41-42). 

Na sequência apresentamos os dois conceitos centrais que buscamos para fundamentar 

esta tese: hegemonia e ideologia.    
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1.2.1 Hegemonia 

 

Na sociedade capitalista, o conceito de hegemonia nos “[...] permite uma melhor 

compreensão do exercício de poder da classe dominante e as estratégias que perpassam a luta 

de classes, especialmente, nos aspectos relacionados ao consenso” (JACOMINI, 2018, p. 90).  

Neste sentido, o grupo dominante considera os interesses do grupo subalterno  

[...] e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que 

se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente 

faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável 

que tais sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado 

que, se a hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também 

econômica, não pode deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o 

grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade econômica. 

(GRAMSCI, 2007, p. 48).  

Desta forma o grupo dominante não abre mão do seu poder hegemônico, onde 

aparentemente admitem-se negociações, no entanto, à essência do poder de decisão pertence a 

este grupo dominante, deste modo podem fazer algumas concessões, no entanto jamais 

abandonaram o seu poder.  

A hegemonia vai sendo forjada pela combinação do consenso e da força, “que se 

equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas, ao contrário, 

tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria”. (GRAMSCI, 2007, p. 

95). 

O objetivo do grupo dominante é liderar, dirigir a outra classe – subalterna - na 

perspectiva da manutenção de sua hegemonia, em especial pela utilização do consenso, mas, 

quando o consenso não consegue atingir os objetivos, lança-se mão da coerção. Para a 

compreender esta relação entre consenso e coerção, é fundamental, em primeiro lugar, entender 

a concepção de Gramsci sobre Estado, cujo conceito foi por ele ampliado e já citado 

anteriormente. Lembrando que a sociedade civil teria por função a propagação de consensos e 

quando estes não conseguem efetivar ou manter a hegemonia do grupo dominante,  

1) do consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população à 

orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, 

consenso que nasce “historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) 

obtido pelo grupo dominante por causa de sua posição e de sua função no 

mundo da produção; (GRAMSCI, 2001, p. 21). 

Porém é preciso destacar que Gramsci, por outro lado destaca a sociedade civil como o 

espaço privilegiado de construção das resistências do grupo subalterno. A sociedade política 
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lança mão da coerção, através dos seus mecanismos, como as forças armadas, as legislações 

dentre outros.  

2) do aparelho de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos 

grupos que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é 

constituído para toda a sociedade na previsão dos momentos de crise no 

comando e na direção, nos quais desaparece o consenso espontâneo.  

(GRAMSCI, 2001, p. 21). 

Nesta disputa pela hegemonia, encontram-se os intelectuais, que seriam “[...] os 

‘prepostos’ do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social 

e do governo político” (GRAMSCI, 2001, p. 21). 

Gramsci escreveu a respeito da hegemonia e da divisão de poderes 

[...] e toda a discussão havida para sua efetivação e a dogmática jurídica 

derivada de seu advento constituem o resultado da luta entre a sociedade civil 

e a sociedade política de um determinado período histórico, com certo 

equilíbrio instável entre as classes, determinado pelo fato de que certas 

categorias de intelectuais (a serviço direto do Estado, especialmente 

burocracia civil e militar) ainda estão muito ligadas às velhas classes 

dominantes. (GRAMSCI, 2007, p. 235). 

A disputa da hegemonia conta com vários artifícios legitimados pelo Estado, como por 

exemplo as organizações de caráter privado, que são financiadas por diversos setores do capital 

e compreendidas como aparelhos privados de hegemonia.  

A classe dominante vai estabelecendo e fortalecendo a sua ideologia: 

A realização de um aparato hegemônico, enquanto cria um novo terreno 

ideológico, determina uma reforma das consciências e dos métodos de 

conhecimento, é um fato de conhecimento, um fato filosófico. Em linguagem 

croceana: quando se consegue introduzir uma nova moral adequada a uma 

nova concepção do mundo, termina-se por introduzir também esta concepção, 

isto é, determina-se uma reforma filosófica total. (GRAMSCI, 1978, p. 52). 

 

A hegemonia é uma construção, uma disputa sobre a concepção de mundo, valendo-se 

das ideologias. Nesse sentido Gramsci vai apresentando outros conceitos, como os aparelhos 

privados de hegemonia, os intelectuais orgânicos, o consenso.   

  

1.2.2 Ideologia 

 

Numa passagem Gramsci (2007, p. 199) menciona que  
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Não se deve conceber a “ideologia”, a doutrina, como algo artificial e 

sobreposto mecanicamente (como uma roupa sobre a pele, ao contrário da 

pele, que é organicamente produzida pelo organismo biológico animal), mas 

historicamente, como uma luta incessante.  

As ideologias sendo historicamente necessárias   

[...] têm uma validade que é validade “psicológica”: elas “organizam” as 

massas humanas, formam o terreno no qual os homens se movimentam, 

adquirem consciência de sua posição, lutam, etc. Enquanto são “arbitrárias”, 

não criam mais do que “movimentos” individuais, polêmicas, etc. 

(GRAMSCI, 1999, p. 237). 

A ideologia, por sua vez, forma as massas, dando-lhes direção moral e política, à qual 

subjazem determinados valores e interesses, o que, de acordo com Gramsci, estaria 

representado pelo senso comum. A ideologia representa uma “[...] concepção de mundo que se 

manifesta na ação e a organiza – é unidade de fé entre uma concepção de mundo e uma norma 

de conduta adequada a essa concepção” (GRAMSCI, 1975, p. 1378-1379). O autor a considera 

“[...] um fator que direciona e organiza os indivíduos, uma vez que ela é o terreno sobre o qual 

os homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam, etc.” (GRAMSCI, 

1978, p. 377).  A ideologia, assim como a hegemonia, necessita do intelectual, e o conceito de 

intelectual orgânico está vinculado à ideia de que este intelectual liga-se organicamente ao 

grupo que defende. As ideologias representam uma determinada visão, uma concepção de 

mundo. Gramsci considerava todos os homens filósofos, manifestando-se de diversas maneiras: 

[...] na própria linguagem, que é um conjunto de noções e de conceitos 

determinados e não, simplesmente, de palavras gramaticalmente vazias de 

conteúdo; 2) no senso comum e no bom senso; 3) na religião popular e, 

consequentemente, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, 

modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que geralmente se conhece 

por “folclore”. (GRAMSCI, 1999, p. 93, grifos nossos). 

Em especial destacamos a linguagem, pois “[...] contém os elementos de uma concepção 

de mundo e de uma cultura.” (GRAMSCI, 1999, p. 95). Neste aspecto considerando a 

linguagem como uma expressão de determinada concepção, visão de mundo, adotamos a 

abordagem qualitativa na análise documental, fundamentada na Teoria Social do Discurso, de 

Norman Fairclough.14 Sua teoria “[...] é inovadora quando propõe examinar em profundidade 

não apenas o papel da linguagem na reprodução das práticas sociais e das ideologias, mas 

também seu papel fundamental na transformação social” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 11),  

 
14 Foi professor de linguística da Universidade de Lancaster, desenvolvendo estudos que analisam a influência 

das relações de poder sobre o conteúdo e a estrutura dos textos.  
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chamando a atenção para a necessidade de “[...] uma visão crítica sobre o papel da linguagem 

na organização e na manutenção da hegemonia de determinados grupos sociais em detrimento 

de outros.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 12). 

Segundo ele o discurso, “[...] contribui para a constituição de todas as dimensões da 

estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias normas e 

convenções, como também relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes.” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). Para o autor “o discurso é uma prática, não apenas de 

representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo 

em significado. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).   

 Entre o discurso e a estrutura social encontramos uma relação dialética, pois os 

discursos mudam as suas determinações estruturais conforme o “[...] domínio social particular 

ou o quadro institucional em que são gerados.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).  Ao utilizar o 

termo discurso, Fairclough (2001, p. 90) considera “[...] o uso de linguagem como forma de 

prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais”. 

Nesse âmbito, há três aspectos importantes a destacar: 

[...] em primeiro lugar, para a construção do que variavelmente é referido 

como “identidades sociais” e “posições de sujeito” para os “sujeitos” sociais 

e os tipos de “eu”... Segundo, o discurso contribui para construir as relações 

sociais entre as pessoas. E, terceiro, o discurso contribui para a construção de 

sistemas de conhecimento e crença. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

Portanto, “[...] o discurso contribui tanto para a reprodução como para a transformação 

das sociedades” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 59). Enquanto prática política, ele “[...] estabelece, 

mantém e transforma as relações de poder e as entidades coletivas (classes, blocos, 

comunidades, grupos) entre as quais existem relações de poder” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 94), 

e “[...] como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados do 

mundo de posições diversas nas relações de poder” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 94). De acordo 

com o autor,  

[...] as ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, 

as relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias 

dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para 

a produção, a re-produção [sic] ou a transformação das relações de dominação. 

(Tal posição é semelhante à de Thompson (1984, 1990), de que determinados 

usos da linguagem e de outras “formas simbólicas” são ideológicos, isto é, os 

que servem, em circunstâncias específicas, para estabelecer ou manter 

relações de dominação). As ideologias embutidas nas práticas discursivas são 

muito eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de “senso 

comum”. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 117). 
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Portanto “[...] as práticas discursivas são investidas ideologicamente à medida que 

incorporam significações que contribuem para manter ou reestruturar as relações de poder” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 121). Para o autor, a hegemonia 

[...] é liderança tanto quanto dominação nos domínios econômico, político, 

cultural e ideológico de uma sociedade [...] um foco de constante luta sobre 

pontos de maior instabilidade entre classes e blocos para construir, manter ou 

romper alianças e relações de dominação/subordinação, que assume formas 

econômicas, políticas e ideológicas. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 122). 

A sua concepção de discurso articula-se com o conceito de hegemonia de Gramsci, na 

medida em que proporciona ao discurso uma matriz: “uma forma de analisar a prática social à 

qual pertence o discurso em termos de relações de poder, isto é, se essas relações reproduzem, 

reestruturam ou desafiam as hegemonias existentes”  (FAIRCLOUGH, 2001, p. 126), bem 

como um modelo: “uma forma de analisar a própria prática discursiva como um modo de luta 

hegemônica, que reproduz, reestrutura ou desafia as ordens do discurso existentes.” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 126). 

O mesmo ocorre com relação à ideologia, pois incorpora  

[...] uma concepção de sujeitos estruturados por diversas ideologias implícitas 

em sua prática que lhes atribui um caráter “estranhamente composto” (1971: 

324) e uma visão de “senso comum” tanto como repositório dos diversos 

efeitos de lutas ideológicas passadas, como alvo constante para a 

reestruturação nas lutas atuais. No senso comum, as ideologias se tornam 

naturalizadas ou automatizadas. Além disso, Gramsci concebia “o campo das 

ideologias em termos de correntes ou formações conflitantes, sobrepostas ou 

cruzadas” (Hall, 1988: 55-56), a que se referiu como “um complexo 

ideológico” (Gramsci, 3971: 195). Isso sugere um foco sobre os processos por 

meio dos quais os complexos ideológicos são estruturados e reestruturados, 

articulados e rearticulados. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 123).   

Mobilizamos três tendências do discurso formuladas por Fairclough: democratização, 

comodificação e tecnologização, as “[...] duas primeiras referem-se a mudanças efetivas nas 

práticas de discurso, enquanto a terceira sugere que a intervenção consciente nas práticas 

discursivas é um fator cada vez mais importante na produção de mudança” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 247). O autor busca identificar os padrões nos discursos e “[...] observar como as 

tendências interagem entre si, [...] ao considerar como podem figurar nos processos de luta 

hegemônica sobre a estrutura das ordens de discurso”. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 248). Do 

mesmo modo, buscou localizar a dinâmica da prática discursiva e sua relação com a prática 

social, fundamentado no conceito gramsciano de poder e na luta por este poder (hegemonia), 

chamando a atenção para o fato de que é dada pouca atenção a essas tendências.  
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Fairclough (2001, p. 116) discute “[...] o conceito de discurso em relação à ideologia e 

ao poder ... uma concepção de poder como hegemonia e em uma concepção da evolução das 

relações de poder como luta hegemônica”. Para ele as ideologias aparecem “nas sociedades 

caracterizadas por relações de dominação com base na classe, no gênero social, no grupo 

cultural, e assim por diante” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 121).   

  

1.2.3 Democratização 

 

Esta categoria diz respeito à “[...] retirada de desigualdades e assimetrias dos direitos, 

das obrigações e do prestígio discursivo e linguístico dos grupos de pessoas [...]” e, por isso, 

“[...] tem sido um parâmetro importante de mudança nas últimas décadas” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 248). Esta categoria articula-se com a tendência da informalidade, que são observadas 

“nas interações pessoais da esfera privada para a esfera pública. A conversação está 

colonizando a mídia (Kress, 1986; Fowler, 1988b)... isso é parte de uma reestruturação 

importante dos limites entre os domínios público e privado”. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 251). A 

democratização do discurso apresenta uma íntima relação com o discurso do setor privado, 

onde, por exemplo, uma parcela do empresariado visa inculcar o seu discurso no setor público. 

  

1.2.4 Comodificação 

 

Trata-se do “processo pelo qual os domínios e as instituições sociais, cujo propósito não 

seja produzir mercadorias no sentido econômico restrito de artigos para venda, vêm não 

obstante a ser organizados e definidos em termos de produção, distribuição e consumo de 

mercadorias”. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 255). 

Portanto, não se trata de “um processo particularmente novo, mas recentemente ganhou 

novo vigor e intensidade como um aspecto da ‘cultura empresarial’ (Keat e Abercrombie, 

1990)” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 255). Ele se refere à “colonização de ordens de discurso 

institucionais e mais largamente da ordem de discurso societária por tipos de discurso 

associados à produção de mercadoria” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 255).  Deste modo, no setor 

educacional, são arquitetadas e incutidas necessidades nos clientes/consumidores, numa 

espécie de apassivamento cujo intento é torná-los “alvos para treinar “habilidades” ou 

“competências” requeridas, com cursos concebidos em torno de “metas de realização” precisas, 

resultando em “perfis” de aprendizes, ambos os quais são especificados em termos de 

habilidades bastante precisas. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 256). 
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Nesse mesmo viés, a publicidade ocupa um espaço importante no discurso educacional, 

com o qual, através de imagens visuais, estabelece estilos de vida, conseguindo inclusive um 

melhor resultado do que a própria língua, pois “pode criar instantaneamente um mundo que 

consumidores potenciais, produtores e produtos podem conjuntamente ocupar, antes que os 

leitores possam ler (ou os telespectadores ouvir) a linguagem da publicidade”. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 259).  

 

1.2.5 Tecnologização 

 

Com relação às tecnologias o autor menciona a tendência de serem “completamente 

exploradas apenas na medida em que elas se harmonizam com o choque de mudança social e 

cultural” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 259). Ele considera que as tecnologias discursivas e a 

tecnologização do discurso são qualidades de ordens de discurso presentes na sociedade 

moderna, sendo “caracterizadas por uma tendência relacionada ao controle sobre partes cada 

vez maiores da vida das pessoas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 264).  As tecnologias discursivas 

são planejadas para atuarem sobre “o público (clientes, fregueses, consumidores) que não estão 

treinados nisso [sic]” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 264). Essas tecnologias discursivas 

“estabelecem uma ligação íntima entre o conhecimento sobre linguagem e discurso e poder ... 

estando ligadas a uma expansão do discurso estratégico para novos domínios”. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 265). Para o autor “há uma ligação íntima entre a tecnologização 

discursiva e a concepção de educação e treinamento linguísticos baseada nas habilidades e na 

competência”. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 267) 

De modo geral as tendências “estão presas aos processos de luta das políticas discursivas 

em que elas podem ser investidas variavelmente. Além da possibilidade [...] de apropriar-se 

delas e “mudá-las”, há também a possibilidade de resistir e rejeitá-las ou acomodar-se e 

marginalizá-las. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 271). 

 Diante disto, uma de nossas hipóteses é de que o discurso da melhoria da qualidade é 

um discurso muito bem-vindo, seja para os que estão à frente das decisões políticas, do poder, 

ou até mesmo para aqueles que atuam diretamente na educação das crianças pequenas. Esse 

discurso da “melhoria da qualidade” contribuiu para o consenso, visto que ele aglutina as mais 

diversas representações que disputam a hegemonia. Em consequência temos a implementação 

de uma ideologia ligada a determinado grupo, em busca da hegemonia em relação a outro grupo. 

Conforme vimos a hegemonia vai sendo modelada, implantada pelos aparelhos privados de 

hegemonia, através de seus intelectuais orgânicos, que incorporam as reivindicações da 
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população por melhoria da qualidade e pela expansão do atendimento na educação infantil. 

Neste aspecto o setor público vem sendo dominado pela lógica do setor privado, influenciando 

as políticas educacionais.   

  

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO  

 

Organizamos a tese em cinco capítulos, cuja introdução constam as motivações da tese, 

o objetivo geral e os objetivos específicos, bem como alguns aportes teóricos e o quadro teórico-

metodológico. 

No segundo capítulo, denominado A hegemonia do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, apresentamos a abrangência dos investimentos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento na América Latina e Caribe, através de apoio técnico e financeiro, ação 

vinculada ao Nono Aumento de Capital. No Brasil, o BID possui muitos investimentos e 

promove ações para o desenvolvimento por meio do setor privado. Apresentamos dados do 

município de Florianópolis e da sua rede de ensino, além de expor o Proyecto de expansión y 

mejoramiento de la educación infantil y la enseñanza fundamental en Florianópolis e seus 

componentes. 

Em relação ao terceiro capítulo, intitulado Qualidade, um conceito em disputa, trazemos 

elementos acerca da disputa ideológica da concepção da qualidade, localizamos alguns 

documentos de ordem legal relacionados com a educação infantil e a qualidade. Situamos duas 

pesquisas realizadas pela FCC (2006, 2009) no Brasil, destacando a última, publicada em 2010, 

cujo recorte fundamental implica avaliar em que medida a qualidade da educação pré-escolar 

tem impacto sobre o desempenho da criança nas primeiras séries do ensino fundamental. 

Exibimos aspectos das competências socioemocionais e finalizamos com Programa Regional 

de Indicadores de Desarrollo Infantil (Pridi) – Marco Conceptual. 

No quarto capítulo, A formação continuada e o sistema de monitoramento da qualidade 

na educação infantil, exploramos os relatórios produzidos pela FCC (2016) e apresentamos as 

escalas de ambientes ECERS-R e ITERS-R, destacando a busca por articular as escalas e os 

documentos orientadores municipais. Localizamos a disputa ideológica entre a avaliação de 

ambientes e a avaliação de contexto, além de aspectos da formação continuada em prol de uma 

conformação docente e, por fim, o controle exercido pelo sistema de monitoramento sobre os 

docentes, com destaque para a dimensão cinco, que trata da organização do trabalho pedagógico 

nas unidades de educação infantil.  
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No  quinto capítulo, O docente do século XXI – as habilidades e competencias, tratamos 

da perspectiva da docência na visão do BID, do BM e da OCDE, em que o docente é 

considerado a peça-chave para melhorar a qualidade da educação, cuja qualidade do docente 

está vinculada ao desenvolvimento das habilidades e competências nos estudantes. Há a disputa 

de dois grandes projetos de sociedade: de um lado, a formação do capital humano e, do outro, 

a formação humana. O desenvolvimento do capital humano e do capital social são perspectivas 

dos OMs, que, fundamentadas num viés econômico de desenvolvimento, vêm norteando as 

políticas educacionais. 

Ao final, apresentamos nossas considerações, baseadas na materialidade desta tese, 

apontando aspectos em relação à docência na educação infantil, considerando o sistema de 

monitoramento de qualidade e a formação continuada como elementos fundamentais de um 

processo em curso na rede municipal de Florianópolis fundamentada na formação do capital 

humano. Neste sentido, o que está em curso é um projeto de conformação docente, pois o 

docente é a peça-chave das reformas educacionais encabeçadas pelos OMs. Destacamos o 

desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais, e para isto o controle da 

ação docente através do sistema de monitoramento e a sua manutenção via formação 

continuada. 
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2 A HEGEMONIA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO  

 

O objetivo deste capítulo é demonstrar o alcance da atuação do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento na América Latina e Caribe, através de apoio técnico e financeiro, cujas 

ações estão vinculadas ao Nono Aumento Geral de Capital.15 No Brasil, 70% dos empréstimos   

são contraídos pelos governos subnacionais16. O BID considera a educação de vital importância 

para o desenvolvimento econômico, e é neste sentido que o banco compreende a melhoria da 

qualidade, o que representa uma determinada ideologia junto ao setor educacional.  

Apresentamos dados do município de Florianópolis e da sua rede municipal de ensino, 

que expressam bons índices populacionais, econômicos e educacionais quando comparados ao 

cenário nacional, como as taxas de escolarização, a renda per capita e outros aspectos relativos 

à educação, por exemplo: eleição de diretores, plano de carreira, licença aperfeiçoamento, entre 

outros. Aspectos que certamente colaboraram para despertar o interesse do banco em firmar o 

empréstimo com o município, firmando-se o acordo BID/PMF, materializado no Proyecto de 

expansión y mejoramiento de la educación infantil y la enseñanza fundamental en 

Florianópolis. Exibimos os componentes do proyecto, e destacamos três pontos que nos 

chamaram a atenção: o Nono Aumento Geral de Capital, em função do proyecto ser um 

desdobramento desta reforma do BID. A formação do capital humano demonstrando que a ação 

docente assentada nesta concepção, se relaciona com a Teoria do Capital Humano, que segundo 

os OMs é apontada como um fator fundamental de desenvolvimento econômico. E por fim as 

múltiplas dimensões humanas, compreendidas como habilidades e competências, que 

objetivam atender a demanda do mercado em relação a mão de obra, tornando-se função da 

docência neste século XXI, atendendo as orientações dos OMs. 

Na implantação deste proyecto a FCC recebeu a dispensa de licitação por parte do BID 

para realizar em todas as unidades educativas da educação infantil da rede municipal de 

Florianópolis a avaliação da qualidade dos ambientes, cujo resultado implicará na implantação 

de um sistema de monitoramento e em elementos para a formação continuada da educação 

infantil da rede municipal.   

 

 

 

 

 
15 Tratou-se de uma reforma do banco objetivando o desenvolvimento e a eficiência nos anos seguintes. 
16 Governos estaduais e municipais. 
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2.1 O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO  

 

O BID foi criado em 1959 como uma instituição de apoio às ações para a redução da 

pobreza e outros programas que anunciam a ajuda para melhorar a qualidade de vida na 

América Latina e no Caribe, segundo o site do banco. Ele se apresenta como uma instituição 

que toma por missão ajudar os países, no entanto, como veremos mais adiante, trata-se apenas 

de uma estratégia de investimentos, objetivando o aumento dos lucros, como todo banco. Desde 

1962, o banco emite títulos no mercado internacional, detendo a mais alta classificação de 

crédito, financiando as operações e expedindo títulos em mercados internacionais. Conta com 

48 países membros distribuídos pelas Américas, a Europa e a Ásia. Além disso, o banco 

administra mais de 50 fundos fiduciários (trust funds), aumentando as ofertas de financiamento 

dos países mutuários.  

Em 2010, em reunião anual, o Conselho de Governadores acordou o Nono Aumento 

Geral de Capital (GCI-9), 

Los Gobernadores vincularon este proceso a una serie de reformas del Banco 

[…] Las reformas tenían por propósito general reforzar el enfoque 

estratégico, la efectividad en el desarrollo y la eficiencia del Banco para 

ayudarlo a seguir siendo pertinente y competitivo en años futuros. (BID, 

2013, p. ix, grifos nossos).  

O CGI-9 foi o maior aumento de capital da história do banco, fornecendo “[...] US $ 70 

bilhões em assinaturas de capital adicionais para o OC [Capital Ordinário] e US $ 479 milhões 

em novas contribuições para o FOE [Fundo para Operações Especiais]. A implantação do GCI-

9 começou em 2011 e terminou em 2016” (NONO..., 2019).  

No proyecto, encontramos alguns links que nos levaram a outros documentos e a 

algumas informações, tais como: o documento Análisis Económico  (SILVA,2013) e o Plan de 

Monitoreo y Evaluación indicaram a viabilidade do proyecto, justificando-o através do Valor 

Presente Líquido Social (VPLS)17 e da Taxa Interna de Retorno Social (TIRS)18.   

Los resultados indican que el Valor Presente Liquido Social (VPLS) es de 

US$9,26, positivo, indicando por tanto la viabilidad del proyecto. La Tasa 

Interna de Retorno Social (TIRS) es de 12,59%, mayor que la tasa de 

descuento, que representa el costo de oportunidad del proyecto, desde el 

 
17 O valor presente líquido (VLP) é “o valor presente de futuros rendimentos em dinheiro, descontados a uma 

taxa de juros adequada, menos o valor presente do custo do investimento.” (SANDRONI, 1999, p. 628). 
18.A Taxa Interna de Retorno (TIR) é definida como a taxa de oportunidade de investir o recurso no 

empreendimento. Ele configura o retorno implícito. Pode-se dizer que a TIR representa, por meio de um valor 

percentual, os benefícios de um investimento. Fonte: https://bit.ly/31rCykK. Acesso em: 20 set.2018.  
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punto de vista social, también resultando en un indicador de viabilidad. 

(PERALTA; AGUAYO; ALFARO, 2013, p. 7). 

Os custos e benefícios do proyecto são considerados economicamente viáveis, pois sua 

explicação percorre  

[...] os custos e benefícios a preços sociais, e utiliza o Valor Presente Líquido 

Social (VPLS) e a Taxa Interna de Retorno Social (TIRS) do projeto, 

considerando-o economicamente viável para resultados de VPLS positivos 

e/ou TIRS acima da taxa de desconto utilizada como custo de oportunidade. 

(SILVA, 2013, p. 6, grifo nosso). 

O BID se intitula como um banco que trabalha para melhorar a qualidade de vida 

atuando nas áreas da saúde, da educação e de infraestrutura. No setor educacional, o banco 

justifica seu apoio em nome de uma educação eficaz, visto que as evidências internacionais têm 

demonstrado que a qualidade é fundamental para o desenvolvimento e o crescimento 

econômico e assim “[...] apoya a los países de América Latina y el Caribe a promover la 

ensenanza efectiva y el aprendizaje de todos los niños y jóvenes de la región” 

(ENSEÑANZA..., 2019).  

  As prioridades atuais do banco no setor educacional partem do pressuposto de que 

bons sistemas educativos apresentam altos níveis de aprendizagem. Neste sentido, o BID 

apresenta cinco dimensões que ele considera exitosas: 

Las metas altas guían los servicios educativos; Los estudiantes ingresan al 

sistema educativo listos para aprender; Los estudiantes tienen acceso a 

docentes efectivos; Las escuelas tienen los recursos adecuados y son capaces 

de utilizarlos para el aprendizaje; Los graduados tienen las habilidades 

necesarias para ser exitosos en el mercado laboral. (ÁREAS..., 2019, grifos 

nossos). 

Para alcançar estas dimensões exitosas o banco oferece apoio aos governos para: 

1 – […] propiciar altas expectativas que permitan guiar los servicios 

educativos [...] Alinear los planes de estudio con los estándares de 

aprendizaje del estudiante para guiar las expectativas de trabajo de los 

profesores. Alinear las evaluaciones con los estándares de aprendizaje de los 

estudiantes, los materiales educativos y la capacitación docente, y utilizarlas 

para informar al personal docente. 

2 – […] Invertir en la ampliación del acceso a la educación preescolar […]. 

Promover los sistemas de garantía de calidad para la educación preescolar. 

3 – Transformar la profesión docente para atraer, desarrollar, motivar y 

retener a los mejores profesionales. Fortalecer el papel de los directores de 

escuelas y sus líderes en cómo mejorar la efectividad de la enseñanza. 

4 - Establecer montos y mecanismos orientados a promover la enseñanza 

eficaz de lograr sólidos resultados de aprendizaje entre todos los estudiantes 
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de financiamiento […]. Alinear los libros de texto, libros de lectura y material 

didáctico a los objetivos de aprendizaje y el plan de estudios. 

5 – Para garantizar que todos los graduados tengan las habilidades 

necesarias para tener éxito en el mercado laboral y contribuir a la sociedad, 

apoyamos a los gobiernos a: a. Desarrollar habilidades cognitivas, 

socioemocionales e interpersonales. b. Facilitar el acceso de los graduados 

para puestos de trabajo productivos y oportunidades para el desarrollo 

durante toda la vida. c. Asociarse con otros sectores, incluido el sector 

privado, para asegurar que la escolarización sea relevante para la sociedad 

y el mercado laboral. (CINCO..., 2019, grifos nossos). 

Na tabela 2 apresentamos alguns dados a respeito dos investimentos do banco em 

educação nos países partícipes ou membros: 

 

Tabela 2 – Dados dos investimentos BID – países participes ou membros 

Indicador 
Número total 

de projetos 

Investimentos 

Financiamentos 

(U$ - bilhões) 

Educação 

Infantil  

(U$ - milhões) 

Brasil (%) 

Aprovações históricas 262 20,59  829,32  6,10 

Aprovações nos últimos cinco 

anos 
24 3,94  711  8,30 

Carteira ativa 29 2,14  58,86  14,30 

Pipeline atual 6 349,10  114,10  16,70 

Fonte: Estadísticas… (2019).  

 

Das aprovações históricas19 (262 projetos, somando 20,59 bilhões de dólares), 

Argentina e Chile contam com 17 projetos cada um, seguidos pelo Brasil, com 16 projetos.  Das 

aprovações nos últimos cinco anos, o maior investimento se concentra no ensino fundamental, 

seguido pela educação infantil. Segundo o site do BID (Estadísticas…, 2019), nos últimos 5 

anos foram aprovados 24 projetos e disponibilizados 3,94 bilhões de dólares para 

financiamentos. Somente no ensino fundamental foram injetados 1,37 bilhões de dólares; e na 

educação infantil, 711 milhões. Neste montante, o Brasil representa 8,3% dos investimentos do 

banco. Na carteira ativa,20 o Brasil lidera com 4 projetos, representando 14,3% do montante 

total de 29 projetos. Na pipeline atual,21 encontramos 6 projetos, desenvolvidos especificamente 

em 6 países: Brasil, Colômbia, Costa Rica, Haiti, Suriname e Trinidade e Tobago, totalizando 

 
19 Aprovações de empréstimos do BID com os países da América Latina e Caribe ao longo do tempo. 
20 A carteira de investimentos do banco. 
21.Trata-se do processo percorrido desde o momento em que o cliente procura determinada empresa até o 

fechamento da venda. A cada novo cliente, aprimora-se o processo e suas várias fases, a fim de tornar o negócio 

cada vez mais previsível.  Disponível em: https://bit.ly/2OqqAT4. Acesso em: 20 set. 2018. 

https://www.iadb.org/es/sectores/educacion/perspectiva-general
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349,10 milhões de dólares, dos quais 114,10 milhões foram investidos na educação infantil, 

representando quase 33% dos investimentos. 

O banco tem um grande alcance em termos de investimentos, e os investimentos na 

educação imprimem uma determinada ideologia, que “nascida num país mais desenvolvido, 

difunde-se em países menos desenvolvidos, incidindo no jogo local das combinações.” 

(GRAMSCI, 2007, p. 42). 

 

2.2 O BID NO BRASIL 

 

No documento Estratégia do BID com o país (2012-2014), consta que o banco tem sido   

[...] a principal agência de financiamento internacional ao setor público no 

Brasil, com uma carteira que representava ao final de 2011, 16% da dívida 

externa pública e 44% da dívida multilateral do país. O BID se caracteriza 

por ter uma forte presença subnacional e uma amplitude setorial capaz de 

atender às necessidades heterogêneas de desenvolvimento de uma série de 

clientes que tem no país, tanto na esfera pública como no setor privado [...]. 

O Banco possui uma vantagem significativa como o principal provedor de 

recursos de cooperação técnica, atendendo ainda a uma forte demanda de 

preparação de projetos de infraestrutura. Esta realidade está refletida na atual 

carteira em execução do Banco, que consiste em 105 operações de 

empréstimo, cujo total aprovado é US$ 8,56 bilhões. Destas operações, 17 por 

um total de US$ 644,05 milhões são empréstimos sem garantia soberana. A 

carteira com subnacionais representa 70% do número de empréstimos. 

(BID, 2012, p. 2, grifos nossos). 

A estratégia do BID tem por alvo os governos subnacionais, que são os estados e os 

municípios, haja vista 70% do montante total dos seus empréstimos tenham sido tomados por 

esses entes.  

O referido documento apresenta seis objetivos estratégicos, dentre os quais nos 

interessa: [...] a promoção do “[...] desenvolvimento por meio do setor privado [...]” (BID, 

2012, p. 2, grifos nossos). É importante destacar a negociação direta com os governos 

subnacionais – Estados e municípios –, pois confirma “[...] a tendência de uma agenda 

subnacional. Da mesma forma, se antecipa uma demanda forte por financiamento tanto do 

setor público quanto do setor privado e uma agenda de cooperação técnica ainda mais 

fortalecida” (BID, 2012, p. 2-3, grifos nossos).  

No que se refere à educação, o documento apresenta um diagnóstico em que o país “[...] 

tem ampliado a cobertura dos serviços de educação e desenvolvido sistemas de avaliação que 

constituem ferramentas efetivas de apoio à gestão escolar” (BID, 2012, p. 4, grifos nossos). 

De acordo com a perspectiva do banco,  
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[...] o país ainda enfrenta problemas no setor, dentre os quais se destacam: (i) 

qualidade insuficiente da educação básica e dos índices de conclusão no 

ensino médio; (ii) cobertura incompleta na educação infantil (creche e pré-

escola) e no ensino médio; e (iii) falta de habilidades cognitivas e não-

cognitivas [sic] e de capacitação dos jovens para o mercado de trabalho. 

(BID, 2012, p. 4, grifos nossos). 

Para superar estas questões, o banco apoia os governos nacional e subnacionais, no 

sentido de:  

[...] (i) melhorar a qualidade da educação básica, por meio de treinamento 

e capacitação de professores e do aperfeiçoamento e maior utilização dos 

instrumentos de avaliação disponíveis; (ii) expandir a cobertura do ensino 

infantil e médio através da reforma de instituições de ensino, aquisição e 

desenvolvimento de material didático e qualificação do corpo docente, 

incentivando a permanência e conclusão deste último; e (iii) assegurar as 

habilidades necessárias para melhorar a empregabilidade dos jovens, 

sobretudo no ensino médio (regular e profissionalizante), somados a 

iniciativas no ensino técnico por meio de [parcerias público-privadas] 

PPPs, fomento de investimentos privados associados à melhoria do acesso 

ao mercado de trabalho. (BID, 2012, p. 4, grifos nossos). 

Conforme o documento, estima-se que as aprovações tenham alcançado cerca de US$7 

bilhões (com médias anuais de US$2,3 bilhões), assim o banco amplia seus financiamentos, 

seguindo as orientações do GCI-9: 

A exposição do Banco ao País cresceria para algo em torno de US$17,7 

bilhões, o que corresponde aproximadamente a 0,6% do [Produto Interno 

Bruto] PIB [...]. O Brasil é hoje o maior cliente do BID, com 21,7% das 

aprovações do Banco nos últimos quatro anos. (BID, 2012, p. 14, grifos 

nossos). 

Aqui se revela o principal aspecto do interesse do BID no Brasil, cuja estratégia segue 

as orientações do GCI-9 na perspectiva de aumento dos seus investimentos. Em 2012 foi 

previsto um aumento de cerca de 0,6% do PIB brasileiro em empréstimos contratados com o 

banco. O Brasil é o maior cliente do BID, e o documento apontou boas expectativas de 

investimentos para os anos subsequentes, no caso 2012 e 2013, justamente os anos que 

corresponderam aos trâmites do acordo BID/PMF. 

No documento Evaluación intermedia de los compromisos del Noveno Aumento 

General de Capital:   

Con respecto a la medición y el seguimiento de resultados, se ha avanzado 

sustancialmente en el desarrollo y la implementación de buena parte de los 

elementos del Marco de Efectividad en el Desarrollo. Cabe destacar la 

adopción por el Banco de un avanzado sistema para determinar la 

evaluabilidad de los proyectos en el momento de su aprobación y efectuar el 

seguimiento de los avances durante la ejecución de los proyectos. Estos 
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marcos, si bien están en fase temprana de su implementación, permiten prever 

una orientación mucho más clara hacia los resultados en toda la cartera de 

préstamos del BID.  (BID, 2013, p. x-xi, grifos nossos).  

O BID implementou um sistema para avaliar o financiamento de projetos levando em 

consideração os ganhos, além do mais, o monitoramento destes projetos permite ao banco uma 

orientação mais concreta em relação aos resultados da sua carteira de empréstimos. Dito de 

outra forma, o banco jamais correrá riscos em seus investimentos, e o que na aparência pode 

ser visualizada como uma saída dos municípios, no caso da obrigatoriedade escolar a partir dos 

4 anos de idade, para o banco em sua essência, trata-se de investimentos para o lucro dos 

investidores. 

No documento Estrategia del grupo BID con Brasil (2019-2022), afirma-se que 

El Grupo BID buscará a contribuir a mejorar la efectividad de la educación 

a través de reformas de políticas y el desarrollo de instituciones e 

instrumentos que aumenten la eficiencia y equidad de acceso, la atención a 

la demanda del mercado por habilidades profesionales y técnicas, así como 

el acceso a las tecnologías innovadoras procedentes del sector privado con 

soluciones de educación innovadoras. (BID, 2019, p. 28) 

O banco coaduna com a  mesma ideologia do Banco Mundial (BM) e da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), promovendo as reformas políticas 

no setor educacional, aumentando a sua eficiência e equidade, materializando a formação do 

capital humano, centrado nas habilidades necessárias ao trabalhador conforme a demanda do 

mercado, bem como no acesso às tecnologias inovadoras oriundo do setor privado. 

 

2.3 O BID EM FLORIANÓPOLIS 

 

Florianópolis é a capital do estado catarinense, localizada na região sul, fazendo divisa 

com os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. De acordo com Coutinho e Silveira, (2016, 

p. 69),  

Em 2000, a população de Florianópolis era de 342.315, aumentou para 

421.214 em 2010, e a estimativa para 2015 era de 469.690, com crescimento 

de 10,32% nesse último período de cinco anos. Esse acentuado crescimento 

reflete na busca por instituições de educação infantil. O índice de 

desenvolvimento humano municipal (IDHM) de Florianópolis, em 2000, era 

0,766, passando para 0,847, em 2010, sendo muito superior ao do estado de 

Santa Catarina que era, respectivamente, 0,674 e 0,774. O rendimento nominal 

mensal domiciliar per capita da população catarinense era de R$ 1.121,17 e 

de Florianópolis, R$ 1.573,00 (IBGE, 2010).  
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Em 2010, havia uma estimativa de que a população da capital catarinense chegaria a 

492.977 pessoas em 2018, o que significava um crescimento em torno de 17% no prazo de oito 

anos, e “a taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.4 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 137 de 295 dentre as cidades do estado e na posição 1440 

de 5570 dentre as cidades do Brasil”. (IBGE, 2017). 

Segundo Coutinho e Silveira (2016, p. 71)   

Florianópolis teve um crescimento de 95,3% na renda per capita nas últimas 

duas décadas. A proporção de pessoas extremamente pobres no munícipio 

passou de 2,75%, em 1991, para 1,10%, em 2000, e para 0,27%, em 2010, e 

de pessoas pobres passou de 9,63%, em 1991, para 5,31%, em 2000, e para 

1,35%, em 2010, o que revela um movimento de alteração do perfil 

socioeconômico do município.  

Segundo a mídia,22 o município se encontrava em terceiro lugar no ranking do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) do país em 2016. Conforme a reportagem, datada de 2016, 

“[...] a expectativa de vida ao nascer é de 77,4 anos, renda per capita ao mês de quase R$ 1.800 

e bons indicadores de educação (mais de 70% dos jovens de 15 a 17 anos têm o ensino 

fundamental completo)”.      

Como vimos, o município apresentou um crescimento populacional considerável, uma 

boa qualidade de vida e uma economia em expansão, aspectos que refletiram na necessidade de 

ampliar a oferta de serviços públicos:   

Este crecimiento, asociado a una buena calidad de vida para los parámetros 

nacionales y una economía en expansión, colocan presión sobre el municipio 

en términos de demanda de servicios públicos, tanto en cobertura como en 

calidad. Dada la división de funciones en las políticas y programas 

educativos entre las tres esferas de la Federación (unión, estados y 

municipios), la Secretaría Municipal de Educación (SME) tiene 

responsabilidad en los niveles de Educación Infantil (EI) y Enseñanza 

Fundamental (EF), atendiendo a población de estratos socioeconómicos 

bajos. (BID, 2013, p. 2) 

Segundo o banco, o munícipio quando comparado ao contexto brasileiro em relação ao 

IDEB, apresenta “un buen desempeño: el Índice de Desarrollo de la Educación en Brasil 

(IDEB) es de 5,2 para las series iniciales y de 4,5 para las series finales de EF, comparado con 

4,6 y 4,0 para Brasil.” (BID, 2013, p. 2-3).  

No entanto, o banco sinaliza que o município se encontra abaixo dos índices da OCDE: 

Sin embargo, el panorama es diferente en el contexto internacional. Los 

resultados en matemática en las pruebas PISA de la región sur de Brasil, a la 

 
22 Disponível em: https://bit.ly/2UturlU. Acesso em: 20 set. 2018. 
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que pertenece Florianópolis, aun cuando son los mejores del país se 

encuentran 20% por debajo de la media de la OECD y se ubicarían apenas 

en el puesto 49 entre 57 países. Un 59% de los estudiantes se encuentra en 

los niveles 1 y <1 de desempeño, mostrando dificultades para resolver los 

más básicos problemas matemáticos. (BID, 2013, p. 3).  

Considerando a história do nosso país  que viveu sob regime militar de 1964 até 1985 

passando posteriormente ao regime democrático, em  Florianópolis no ano de 1986 

aconteceram as primeiras eleições municipais diretas desde a instauração da ditadura, e Edison 

Andrino de Oliveira (Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB) obteve a vitória 

na capital catarinense. Em sua gestão, o Departamento de Educação passou a ser denominado 

Secretaria Municipal de Educação - Lei nº 2.350, de 27 de dezembro de 1985 

(FLORIANÓPOLIS, 1985), desvinculando-se da Assistência Social. A eleição de diretores 

(FLORIANÓPOLIS, 1986) e o Conselho Deliberativo (FLORIANÓPOLIS, 1987) também 

foram legislações aprovadas nesta gestão.    

A educação infantil na rede municipal de ensino de Florianópolis surge em 1976, 

inicialmente era vinculada à Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social.    Em 

1985 a área da infância passou a ser gerida pela Secretaria de Educação, o que estabeleceu um 

diferencial quando comparada a outras redes municipais de educação infantil no Brasil. Como, 

por exemplo, em 1994 foram realizadas “[...] as eleições diretas para diretor nas creches e 

[Núcleos de Educação da Infância] NEIs”23 (HASCKEL, 2005, p. 87). De uns anos pra cá, o 

processo de eleição de diretores24 vem se transformando, atualmente os projetos de gestão das 

unidades educativas e os planos de ação dos candidatos à direção precisam ser validados pela 

SME e pela comunidade local. A rede também possui um plano de cargos e salários desde 1988, 

cujo formato promove possibilidades de ascensão na carreira do magistério, além de contar com 

um bom nível de formação profissional dos professores e auxiliares de sala25 que atuam 

diretamente com as crianças pequenas.  

Na Tabela 3, a seguir, tem-se um panorama do nível de formação de professoras(es) e 

auxiliares de sala da educação infantil da SME em 2017: 

 

 

 
23 A Lei é de 1986, mas o processo eleitoral foi estendido, em 1994, para as unidades educativas da educação 

infantil da rede municipal. 
24 Para maiores detalhes, cf.: https://bit.ly/2SjzMJW. Acesso em: 20 set.2018.  
25 O cargo de auxiliar de sala não exige ensino superior, no entanto a grande maioria possui licenciatura plena 

em Pedagogia. 
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   Tabela 3 – Nível de formação das(os) professoras(es) e auxiliares de sala da educação infantil – Florianópolis 

(2017) 

Formação Professoras(es) Auxiliares de Sala 

Licenciatura Plena 1.781 787 

Especialização 1.032 392 

Mestrado 0.150 007 

Doutorado 0.031 – 

    Fonte: Censo Escolar – Sistema Educacenso (IBGE, 2018). 

 

Com relação aos docentes, 68,10% detinham nível de especialização em 2017. Na rede 

municipal de ensino são oferecidos cursos - formação continuada - para estes profissionais, seja 

no Centro de Educação Continuada e/ou nas próprias unidades educativas. Em 2019,26 foram 

ofertadas 126 formações, totalizando 3.352 horas e envolvendo 7.215 cursistas. 

As unidades educativas têm em seu calendário períodos reservados para reuniões 

pedagógicas, apresentam um quadro funcional com supervisores desde 1998;27 e com 

profissionais de educação física, desde 1982, e cada unidade educativa tem PPP. Em 1988, foi 

fundado o Sintrasem e em 1991, o Conselho Municipal de Educação. 

De acordo com a Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais (Diped) da SME, a 

rede pública municipal de educação infantil de Florianópolis contava com 88 instituições de 

Educação Infantil em 2019 e possuía alguns convênios28 com mais 13 instituições. O município 

atendeu 13.839 crianças em sua rede pública neste ano de 2019; e através dos convênios 1.834 

crianças, totalizando 15.673 crianças atendidas. O município de Florianópolis possuía um alto 

percentual de atendimento em creche e pré-escola “[...] na faixa etária de 4-5 anos, sete áreas 

de ponderação29 tinham universalizado o atendimento (99,7% e 100%) já em 2010, embora em 

cinco áreas o percentual de atendimento seja menor que 80%” (COUTINHO; SILVEIRA, 2016, 

p. 69). 

Estes dados mencionados contribuíram para o interesse do banco neste investimento na 

rede municipal de ensino, e alguns integram boa parte das justificativas no proyecto. A rede 

municipal de ensino apresenta diferenciais quando comparada a outras redes públicas de ensino, 

 
26 Disponível em: https://bit.ly/2RT6jaM. Acesso em: 20 set.2018.  
27 Antes deste período a rede de educação infantil vivenciou um projeto de coordenadoras pedagógicas 

(WALTRICK, 2008). 
28 Trata-se de um convênio com alguma entidade. A PMF contratava profissionais para ocuparem as vagas deste 

espaço. Havia um pequeno repasse financeiro para subsidiar a alimentação. A coordenação ficava ao encargo 

da instituição conveniada, que geralmente eram centros comunitários ou alguma instituição filantrópica. 

Atualmente há o repasse de verbas, e a instituição conveniada contrata diretamente seus profissionais. 
29 Áreas de ponderação, num total de trinta, são as divisões sociogeográficas do município, que seguem critérios 

quanto ao número de habitações, dentre outros, e são determinadas pelo IBGE em parceria com o município. 
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contribuindo para um resultado exitoso do proyecto. Posteriormente outras redes de ensino de 

outros municípios contraíram empréstimos junto ao BID, como é o caso das prefeituras de 

Manaus (AM), cujo valor do empréstimo foi de 52 milhões de dólares e de Porto Alegre (RS), 

no valor de 80,8 milhões de dólares. 

Em Florianópolis, o empréstimo do acordo BID/PMF foi no valor de “[...] US$118,43 

millones, siendo US$58,86 millones (49,7%) financiados con los recursos de la Facilidad de 

Financiamiento Flexible del Capital Ordinario del Banco y US$59,57 millones (50,3%) de 

contrapartida local” (BID, 2013, p. 9).  

A tabela 4 abaixo apresenta os valores e percentuais distribuídos pelos quatro 

componentes, bem como a contrapartida BID e PMF. 

 

Tabela 4 – Valor do empréstimo distribuído entre os componentes do proyecto 

Componente BID PMF Total % 

1. Expansión de la cobertura y mejora de la 

infraestructura educativa 
42.123 43.624 85.747 72,40 

2. Mejora de la calidad de la educación  9.824 10.679 20.503 17,30 

3. Gestión, monitoreo y evaluación   4.373 2.915 7.288 6,20 

4. Administración del programa  2.540 2.352 4.892 4,10 

Total 58.860 59.570 118.430 100,00 

Fonte: BID (2013, p. 9). 

 

A maior concentração do empréstimo está no componente 1 – da expansão –, seguido 

pelos demais componentes. Nos componentes 1 e 2 a contrapartida maior cabe ao município, 

já nos componentes 3 e 4 a contrapartida maior é do banco. 

 

2.4 .O PROYECTO DE EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Y LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL EN FLORIANÓPOLIS  

 

Como objetivo, o proyecto se propõe a “expandir la cobertura y mejorar la calidad de 

la Educación Infantil (EI) y de la Enseñanza Fundamental (EF) de la red municipal de 

Florianópolis”, garantindo “el desarrollo de las múltiples dimensiones humanas de sus 

estudiantes” (BID, 2013, p. 6-7, grifos nossos). A tônica deste documento gira em torno da 

expansão e melhoria da qualidade da educação, apresentando meticulosa  articulação com 

produções brasileiras, como pesquisas e legislações,  nas suas justificativas, inclusive consta 
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que o município pretende tornar-se um exemplo para outras redes de ensino, elevando seus 

resultados e cumprindo as metas do PNE: 

Florianópolis ha establecido una prioridad en el sector educativo con el 

objetivo de mejorar la calidad de La educación para llevarla a estándares 

internacionales y demostrar que es posible cumplir las metas del PNE, 

transformándose en un caso testigo para otras redes educativas brasileñas. 

(BID, 2013, p. 2, grifos nossos). 

Segundo o documento, Florianópolis propôs-se a virar referência nacional no 

cumprimento das metas do PNE, melhorando a qualidade da educação e elevando-a níveis 

internacionais.  

Com relação às metas do PNE (2014-2024), a Meta 1 dispunha-se a 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. (BRASIL, 

2014). 

De acordo com o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do 

Ministério da Educação (Simec),30 Santa Catarina apresentava 99% de atendimento na faixa 

populacional de 4 a 5 anos de idade no ano de 2016.31 Ainda assim, o atendimento da educação 

infantil das crianças menores de 3 anos permanece como uma bandeira de luta no que diz 

respeito ao acesso.  

Na pesquisa sobre a qualidade na educação infantil realizada pela FCC em 2009, 

Florianópolis apresentou o melhor resultado na avaliação das escalas de ambientes dentre seis 

capitais brasileiras que participaram do estudo. Porém, segundo o relatório da FCC, mesmo 

esses bons índices revelaram fragilidades nas atividades ofertadas às crianças, sendo 

relacionada à formação inadequada dos professores e a falta de materiais lúdicos e didáticos.  

Destacamos que esta pesquisa, articulada com o Ministério da Educação (MEC) e o 

BID, pretendeu verificar “se não apenas a frequência, mas também a qualidade da educação 

infantil (EI) estaria associada ao desempenho do aluno no ensino fundamental (EF)” 

(CAMPOS, 2010, p. 215). Na percepção de Seki (2016, p. 222), “o estudo realizado pela FCC 

objetivou demonstrar que as crianças que frequentam a pré-escola obtêm melhor desempenho 

em avaliações futuras, razão pela qual a reforma articula temas e metas de aprendizagens na EI 

 
30.A ferramenta permite ao MEC planejar o orçamento público no que diz respeito aos gastos em educação do 

Governo Federal. 
31 Disponível em: https://bit.ly/2RSkz3w. Acesso em: 12 nov. 2019. 
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e no EF.” O que confirma nossa premissa de que a educação infantil da rede municipal de 

ensino está a serviço da preparação da criança pequena da educação infantil para o ingresso no 

ensino fundamental, e em especial a aposta na melhoria do desempenho dos estudantes no 

IDEB. 

Com a escolha da FCC pelo BID para realizar a avaliação nas unidades educativas da 

educação infantil da rede municipal, esta decidiu manter as escalas ITERS-R e ECERS-R, 

conforme já havia utilizado na pesquisa de 2009 (CAMPOS, 2010). A FCC é uma instituição 

de direito privado sem fins lucrativos, que opera em duas grandes 

áreas: Avaliação/Concurso/Processo Seletivo e Pesquisa e Educação. No cenário brasileiro é 

uma instituição reconhecida, portanto tem legitimidade perante a sociedade, sobretudo 

acadêmica, pelas suas produções de pesquisa no campo da avaliação. Neste sentido a FCC, 

assim como o BID atuam como aparelhos privados de hegemonia. Ela foi indicada pelo BID à 

PMF e, por isso, contratada sem licitação, e a partir da avaliação de ambientes, os resultado 

servirão para a implantação do monitoramento da qualidade na educação infantil e elementos 

para a formação continuada. 

Excepciones a las políticas del Banco: se prevé contratar directamente, por 

un período de hasta 48 meses, a la Fundación Carlos Chagas, una institución 

privada sin fines lucrativos, por un monto equivalente de hasta US$800 mil 

para llevar a cabo el diseño e implantación del sistema de monitoreo de la 

calidad de los servicios de EI en el Municipio de Florianópolis.  (BID, 2013, 

p. 1, grifos nossos). 

Segundo o site da fundação consta que foi contratada “para desenvolver um projeto de 

avaliação da qualidade dos ambientes de educação infantil e a concepção e implantação de um 

sistema de monitoramento da educação infantil da rede municipal” (FCC, 2018), cujos 

objetivos são:  

1) avaliar a qualidade dos ambientes das unidades municipais de EI por 

meio da utilização de escalas ITERS-R e ECERS-R, o que permitirá a 

avaliação reflexiva (antes e depois) das unidades de EI; 2) desenvolver e 

implantar um sistema contínuo de monitoramento das políticas e das 

ações da gestão municipal, com vistas à melhoria da qualidade dos 

ambientes das unidades de EI; e 3) propor recomendações para: a) 

concepção e plano de formação continuada; b) acompanhamento do 

trabalho dos profissionais de EI; e c) proposta de acompanhamento das 

crianças ao longo da EI.  (FCC, 2018, grifos nossos). 
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Conforme já indicamos, os resultados desta avaliação de ambientes balizarão a 

formação continuada e haverá um controle geral, considerando outras dimensões32, realizado 

por um sistema de monitoramento das políticas e ações da gestão municipal. O que certamente 

intervirá na concepção de qualidade na infância, vinculadas a uma perspectiva da formação do 

capital humano. Da mesma forma o planejamento da formação continuada da rede municipal 

de educação infantil ocorrerá de acordo com o resultado das escalas, numa lógica de sustentar 

esse sistema, ou dito de outra forma, uma maior garantia de formação deste capital humano. O 

monitoramento da qualidade visa acompanhar as atividades docentes na educação infantil a fim 

de obter melhores resultados no segundo ano do ensino fundamental, sendo justificado no 

proyecto da seguinte maneira: “La mencionada investigación indica que los alumnos que 

fueron a preescolares de mayor calidad tienen mejores resultados en las pruebas de 

alfabetización de segundo año” (BID, 2013, p. 4). Dessa forma “confirma-se a ideia-força: 

Florianópolis é um campo de experimentação e amadurecimento de propostas de políticas 

educacionais, estabelecendo novas formas de dominar os professores” (SEKI et al., 2016, p. 

222). A própria FCC anuncia uma grande expectativa no cenário local e nacional, pois a 

[...] elaboração e implementação de um sistema de monitoramento das 

políticas e práticas da educação infantil trarão contribuições expressivas 

para o trabalho e políticas locais e que podem influenciar a política nacional 

de avaliação da EI que está sendo elaborada pelo MEC/Inep. (FCC, 2018, 

grifos nossos). 

No proyecto evidenciamos três questões importantes, das quais trataremos ao longo da 

tese. Uma delas diz respeito ao GCI-9, que foi parte de uma reforma do BID e, 

[…] se enmarca en los objetivos incluidos en el Noveno Aumento de Capital 

(GCI-9), contribuyendo a la meta de reducción de la pobreza y aumento de 

la equidad y dentro de las esferas prioritarias de la estrategia del BID para 

una política social favorable a la igualdad y productividad (GN-2241-1), 

vinculada a la inversión en la primera infancia y a la mejora de la calidad 

de la escolarización. (BID, 2013, p. 6).  

Desta forma o banco  visa melhorar a qualidade da educação por meio da expansão da 

educaçao infantil, do treinamento e capacitação dos professores e dos  instrumentos de 

avaliaçao, que vinculam-se ao investimento na infância e melhoria da qualidade educacional.  

Os benefícios sociais estão relacionados à ampliação do atendimento na educação 

infantil, melhorando o nível educacional e eliminando a distorção idade-série, a fim de imprimir 

uma “mejor calidad de la enseñanza en la formación de capital humano” (BID, 2013, p. 14, 

 
32 Estes aspectos serão aprofundados no transcorrer da tese. 
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grifos nossos), que é a nossa segunda questão – a formação do capital humano. E, por fim, a 

questão relacionada ao desenvolvimento de habilidades e competências, qual seja, a garantia 

do “[...] desarrollo de las múltiples dimensiones humanas de sus estudiantes, a través del 

acceso a servicios de jornada integral.” (BID, 2013, p. 6-7).  

 

2.4.1 Os componentes do Proyecto de expansión y mejoramiento de la educación infantil y 

la enseñanza fundamental en Florianópolis  

 

O proyecto apresenta quatro componente: 1) ampliação da cobertura e melhoria da 

infraestrutura educacional; 2) melhoria da qualidade da educação; 3) gestão, acompanhamento 

e avaliação; e 4) administração do programa.  

Destacamos os aspectos que consideramos importantes para esta tese:   

O componente 1, ampliação da cobertura e melhoria da infraestrutura educacional, 

propõe a “construcción de 23 unidades de EI, la ampliación o reforma de otras 15 alcanzando 

una cobertura de 100% en pré-escolar […] y de al menos 60% de los niños de 0 a 3 años” 

(BID, 2013, p. 7).  Consideramos que este componente, que trata da expansão, foi o grande 

‘chamariz’ junto aos governantes subnacionais, principalmente a partir do preceito legal que 

estabelece a responsabilidade pela educação infantil como incumbência dos municípios e, em 

2016, a obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade. 

Já o componente 2 - melhorar a qualidade da educação - tem como objetivo “mejorar 

el desempeño de los alumnos” (BID, 2013, p. 7, grifos nossos), e para isto 

[…] este componente financiará a través de la contratación de consultorías 

específicas […] la revisión del proceso de selección y contratación de 

profesores, incorporando módulos de práctica docente en los concursos, así 

como la revisión del período de prueba por el que pasan los profesores 

contractados; ii) la formación y calificación de profesionales de educación  

con cursos de capacitación en educación integral, contenidos específicos y 

habilidades pedagógicas requeridas para cada nivel, con énfasis en mejorar 

las capacidades en la sala de aula […] la implementación de un sistema de 

“coaching” para los profesores […] retroalimentados con los resultados y 

recomendaciones de los nuevos sistemas de monitoreo de EI y de EF; iii) 

una propuesta de mejora de la evaluación del profesor para agregar otros 

aspectos vinculados a su desempeño, además de los ya utilizados como 

capacitación y años de servicio;  (BID, 2013, p. 7-8, grifos nossos). 

Este componente refere-se à formação docente, para a qual serão contratados serviços 

externos. Será desenvolvido e implementado um sistema de monitoramento da qualidade da 

educação infantil baseado na avaliação de ambientes, que dentre outras questões irão 

acompanhar as ações pedagógicas dos docentes. Os resultados desta avaliação de ambientes 
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irão fornecer subsídios – temáticas – para serem incorporadas na formação continuada.  Este 

proyecto anuncia 

[...] uma profunda reforma na rede municipal de ensino cujas faces – 

qualitativa e quantitativa – atuarão sobre a formação docente e dos alunos e 

beneficiarão o setor de construção e a aquisição de equipamentos e 

consultorias. (SEKI et al., 2016, p. 217). 

Já o componente 3 - gestão, acompanhamento e avaliação - “fortalecerá la capacidad 

de la SME para gestionar la red educativa” (BID, 2013, p. 8, grifos nossos). 

Para ello financiará consultorías y compras de equipamientos a fin de: i) 

mejorar los procesos de selección de gestores escolares y los criterios para 

su elección, privilegiando los aspectos vinculados a la capacidad y 

experiencia en la gestión y al conocimiento de cuestiones educativas y 

pedagógicas, así como capacitar directores y supervisores de EI, EF y del 

equipo central de la SME; […] capacitación a los docentes […]. Estos 

servicios serán contratados externamente, focalizando los esfuerzos de la 

SME en el uso y monitoreo de resultados; iv) desarrollar e implantar un 

sistema de monitoreo de calidad de la EI con un enfoque de evaluación de 

ambientes y procesos pedagógicos, que permita orientar las prácticas 

pedagógicas y las actividades de capacitación. De la mano de una evaluación 

de la calidad, será realizada una línea de base para evaluar las condiciones 

de trabajo de los profesores de la EI, con énfasis en el trabajo pedagógico, 

los perfiles de los profesionales de la EI, los procesos de supervisión y de 

formación continua…elaboración de los indicadores que compondrán el 

sistema de monitoreo permanente de la EI. La SME recibirá apoyo 

especializado para realizar una revisión crítica y adaptación a la realidad 

brasilera de instrumentos internacionales que permitan a los profesores y 

auxiliares evaluar el desempeño y aprendizaje de los niños. Existirá un 

vínculo estrecho entre estas actividades de monitoreo y las de capacitación. 

(BID, 2013, p. 8, grifos nossos). 

Neste componente 3 encontramos aspectos que dizem respeito à gestão33 e fazem 

menção à seleção e à formação dos gestores das unidades educativas. Com relação a este tópico, 

a rede municipal de ensino ao longo dos anos vem realizando este processo eleitoral, avaliando-

o no sentido de torná-lo amplamente democrático. No que diz respeito aos professores, constam 

novos processos de seleção, colocação, apoio e avaliação. Atualmente a seleção é realizada por 

concurso público, o apoio é ofertado tanto no nível da unidade educativa – equipe pedagógica, 

reuniões pedagógicas, hora atividade. A avaliação dos docentes é realizada por intermédio do 

estágio probatório e avaliação de desempenho para os docentes substitutos. Com relação à 

gestão, concordamos com Seki et al. (2016, p. 220): 

 
33 Em Florianópolis, a eleição de diretores acontece desde 1986 nas unidades educativas do ensino fundamental, 

e desde 1994, nas de educação infantil.  
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O que se tem em vista é um maior controle na seleção de diretores, hoje eleitos 

pela comunidade escolar, procurando garantir-se que o profissional escolhido 

para a função aplique com mais eficiência as políticas da SME, deslocando-o 

de compromissos com o Projeto Político-Pedagógico construído no local de 

trabalho, com a participação da comunidade escolar, e com outras inspirações 

que não as da formação para o mercado de trabalho.   

A respeito dos resultados da avaliação de ambientes subsidiarem a formação continuada, 

reitera-se o alerta de Costa (2016, p. 12): 

[...] os resultados dessas pretensas avaliações de larga escala propiciam as 

condições para a alavancagem de novos processos de mercadorização da 

educação, por exemplo, ao fornecer dados, pretensamente, neutros e 

científicos para fomentar a necessidade de verdadeiras indústrias de formação 

ou capacitação de professores, coaching, entre outras.  

Atualmente as formações continuadas da rede de educação infantil do município 

baseiam-se em demandas apontadas pelas unidades educativas, partindo de indicativos dos 

profissionais que lá atuam, e pela SME, através dos elementos do assessoramento pedagógico 

da DEI e por demandas que cabem a própria secretaria enquanto preceito legal. 

E, por fim, tem-se o componente 4, administração do Programa, que irá “dotar a la SME 

de la capacidad para ejecutar el programa, se financiarán los gastos vinculados a: i) la 

creación de una asesoría especial de gerenciamiento del proyecto” (BID, 2013, p. 8-9, grifos 

nossos). Portanto, um componente que visa tornar o  proyecto uma experiência exitosa, 

justificando-se a aquisição de empréstimos do BID por outros municípios, em outras redes de 

ensino público brasileiro. 

Sobre as questões do proyecto relativas aos docentes, elas  

[...] vêm envolvidas por uma perspectiva empobrecedora mediante a qual os 

professores são meros objetos do Acordo: não são produtores de 

conhecimento sobre a rede, sobre seu trabalho, sobre a escola, sobre o aluno 

ou sobre a gestão. O lugar de produção de conhecimento sobre a rede foi 

preenchido pela Fundação Carlos Chagas (além da Unisul/SC [Universidade 

do Sul de Santa Catarina] e da Universidade de Juiz de Fora/MG), contratada 

sem licitação. (SEKI et al., 2016, p. 223-224). 

Em linhas gerais, o BID oferece apoio aos governos nacionais e subnacionais com o 

propósito de estabelecer eixos para a área educacional, orientando, desse modo, a política 

educacional. O objetivo do banco, em consenso com a SME, é fazer com que os estudantes 

alcancem determinados padrões de aprendizagem e a docência se ocupe em função de atingir 

estes resultados. Deste modo alinham-se, por exemplo, os materiais didáticos, o treinamento e 

a avaliação dos professores, e tudo isto sendo monitorado pelo sistema de monitoramento da 

‘qualidade’. O banco apoia os governos para que se possa reter os melhores docentes, o que em 
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linhas gerais significa ganhos ou bônus por mérito, além de propor o fortalecimento da gestão 

das escolas na direção da eficácia do ensino. No que tange às escolas, o BID indica mecanismos 

para alcançarem um ensino eficaz e obterem bons resultados, investindo na infraestrutura e na 

tecnologia enquanto um instrumento facilitador de aprendizagem. O banco objetiva fazer com 

que os estudantes desenvolvam as habilidades cognitivas, socioemocionais e interpessoais, na 

compreensão do BID esta é uma necessidade do mercado de trabalho, contribuindo assim para 

a sociedade. Em vista disso, indica o estabelecimento de parcerias com o setor privado, para a 

garantia da escolaridade necessária à sociedade e ao mercado de trabalho. 

Todas estas questões estão contempladas no Proyecto de expansión y mejoramiento de 

la educación infantil y la enseñanza fundamental en el Municipio de Florianópolis.  Portanto, 

a partir do proyecto dois pontos se destacam: por um lado um total apagamento da história da 

rede, uma desconsideração de movimentos que a rede vem fazendo ao longo dos anos pautados 

numa discussão mais coletiva, descentralizada, dando a impressão de que tudo o que for bom 

para a educação acontecerá a partir da execução do proyecto e, por outro lado, há uma maior 

pressão, um revigorar do direcionamento ideológico, visto o alinhamento à formação do capital 

humano, considerando que perfil de docente será responsável pela implementação das 

habilidades e competências nos estudantes, em cujo processo o docente será ‘treinado’ através 

da formação continuada da rede e monitorado por um sistema de ‘qualidade’. 

Deste modo, o proyecto simboliza e suas ações materializam, a hegemonia do grupo 

dirigente, orquestrando todas as ações necessárias para a manutenção desta hegemonia, lança 

determinada ideologia pautada no discurso da qualidade, discurso este atrelado à formação do 

capital humano, para a manutenção de determinada sociedade. Para isto foi necessário o 

consenso por parte da SME, através da necessidade da expansão do atendimento na educação 

infantil e da melhoria da qualidade no ensino básico. O discurso do proyecto cria uma espécie 

de necessidade para atender os padrões internacionais proclamando um status de 

empregabilidade 

[...] especialmente porque os recursos financeiros, objeto do contrato, 

conduziriam à qualidade da educação referenciada nos padrões internacionais 

da OCDE e, assim, ao sucesso no mercado de trabalho em um futuro 

imprevisível. Aos interesses econômico-políticos presentes na PMF confere-

se uma aparência de demanda social, impondo-se um projeto educativo aos 

professores e alunos e à sociedade calcado sobre padrões de qualidade 

produtivistas e meritocráticos. (SEKI et al., 2016, p.  227). 

Ao mesmo tempo que desqualifica os docentes e se justificam as ações contidas no 

documento, o que o torna 
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[...] uma armadilha de convencimento poderosa, pois sobre a ideia de melhoria 

da qualidade da educação, da qualificação de capital humano, da conquista da 

empregabilidade acusa-se os professores da rede de frágeis e sutilmente se 

responsabiliza as universidades públicas pelo seu despreparo. Faz parte desse 

discurso de justificação da reforma e de produção de consentimento um 

argumento que apela à vaidade dos incautos: tornar as práticas exitosas da 

RME [Rede Municipal de Ensino] um padrão internacional (Florianópolis, 

2014). (SEKI et al., 2016, p. 227). 

Diante disto, o proyecto, anuncia uma melhor qualidade para a educação, alicerçada nos 

padrões internacionais, que são ditadas pela OCDE. Há uma gama de ações previstas que 

incidem diretamente sobre os docentes, peça central na reforma do empresariado e a formação 

do capital humano. Na rede municipal de ensino suas ações pedagógicas serão retroalimentadas 

pela formação continuada e o sucesso do proyecto será controlado pelo sistema de 

monitoramento da qualidade na educação infantil. 
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3 QUALIDADE, UM CONCEITO EM DISPUTA 

 

Neste capítulo, buscamos demonstrar que o conceito de qualidade está relacionado ao 

contexto, à cultura daquele lugar, às relações estabelecidas, os valores, e que tratam de disputas 

ideológicas. Estas disputas servem tanto para a manutenção ou substituição de uma determinada 

hegemonia. A retórica da melhoria da qualidade está bastante em voga nas reformas 

educacionais, tornou-se um jargão, em especial para o setor empresariado, que vê na educação 

um nicho de mercado, e para muito além disto, uma determinada ideologia cerceando as 

políticas públicas educacionais. Na tese, percebemos dois grandes projetos em disputa: se, de 

um lado, temos a luta pela formação humana, no outro extremo, a formação do capital humano 

vem se solidificando no setor educacional, como iremos demonstrar no proyecto.  

A educação infantil, num primeiro momento, centrou seus esforços no acesso, na 

expansão do atendimento e, posteriormente, fruto das influências internacionais, vieram as 

discussões da qualidade para o campo educacional. Rosemberg (2001, p. 23) identificou duas 

tendências distintas em relação aos objetivos da educação infantil considerando países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Na América Latina 

[...] dos anos 90, o principal objetivo que vem sendo proposto à educação 

infantil é o da prevenção do impacto da desigualdade econômica (mortalidade, 

desnutrição infantil), especialmente prevenção do fracasso escolar no ensino 

fundamental, uma estratégia para o aumento de sua eficiência.   

A autora aponta que as tem percebido que “[...] a avaliação de impacto tem sido usada 

para delimitar objetivos e estratégias: melhorar os indicadores do ensino fundamental e reduzir 

ao mínimo os custos de programas e projetos.” (ROSEMBERG, 2001, p. 23). Portanto, a 

qualidade da educação infantil se relaciona com a melhoria dos indicadores do ensino 

fundamental. 

No Brasil destacamos duas pesquisas a respeito da qualidade na educação infantil 

realizadas pela FCC (2006, 2010). A primeira (2006) tratou de organizar um diagnóstico a 

respeito do que as pessoas, como as famílias, os profissionais da educação infantil (professores, 

gestores e outros) e da comunidade e crianças, entendiam por qualidade na educação infantil. 

Já a segunda pesquisa de 2009 buscou avaliar em que medida a qualidade da educação pré-

escolar teria impacto sobre o desempenho da criança nos primeiros anos do ensino fundamental. 

Outro aspecto que abordamos se refere as competências socioemocionais, as quais iremos 

denominar de habilidades e competências, compreendidas como um fator articulado com a 

aprendizagem, portanto o desenvolvimento de habilidades e competências torna-se um dos itens 
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da qualidade, ou dito de outra forma, da melhoria da qualidade. E, por fim, exploramos algumas 

questões do Programa Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil (Pridi) – Marco 

Conceptual - no que diz respeito a compreensão do BID acerca do desenvolvimento infantil. 

 

3.1 O DISCURSO DA QUALIDADE NUMA PERSPECTIVA HEGEMÔNICA 

 

Os anos 1980 foram marcados pelo discurso da qualidade, oriundo do discurso da 

qualidade total nas empresas. No Brasil, essa questão da qualidade começou a ganhar corpo na 

área educacional a partir dos anos 1990, com a reforma Bresser-Pereira. A tônica na qualidade 

da educação modificou o foco do campo educacional, retirando-o do eixo da expansão do 

atendimento e direcionando-o para a qualidade.  Inicialmente, a qualidade foi entendida como 

dotação de recursos humanos e materiais: quanto maior o recurso, maior a qualidade. O 

conceito se deslocou posteriormente para a eficácia, ou seja, “[...] conseguir o máximo resultado 

com o mínimo custo, associada à lógica de produção empresarial privada” (ENGUITA, 2001, 

p. 98). 

O discurso da melhoria da qualidade   

[...] é um discurso que pode ser utilizado por quem tem poder para dispor e 

difundir o slogan como forma de legitimar seu ponto de vista sem discuti-lo. 

Por quem tem poder para repeti-lo várias vezes sem esclarecer nada. [...] Um 

recurso que, além disso, se impõe a todos: uma vez que a referência à 

qualidade transformou-se na forma de falar, ninguém pode abandoná-la, 

ninguém pode dizer que sua pretensão não é a qualidade da educação. 

(CONTRERAS, 2002, p. 23-24, grifos nossos).  

A constante repetição acaba sendo um modo de naturalização no nosso dia a dia e, dessa 

forma,      

[...] as reformas que apelam para o bordão ‘qualidade’ conquistaram 

ampla aceitação popular. A qualidade guarda relação com a função social 

da escola na medida em que também é resultado da construção e transmissão 

de conhecimentos historicamente acumulados. (SHIROMA; SANTOS, 2014, 

p. 27-28, grifos nossos). 

Gramsci (1999, p. 93-94) dizia que todos os homens “[...] são filósofos, ainda que a seu 

modo, inconscientemente - já que, até mesmo na mais simples manifestação de uma atividade 

intelectual qualquer, na ‘linguagem’, está contida uma determinada concepção do mundo” 

(grifos nossos). A partir desta concepção de mundo,  

[...] coloca-se o problema fundamental de toda concepção do mundo, de toda 

filosofia que se transformou em um movimento cultural, em uma 
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“religião”, em uma “fé”, ou seja, que produziu uma atividade prática e uma 

vontade nas quais ela esteja contida como “premissa” teórica implícita 

(uma “ideologia”). (GRAMSCI, 1999, p. 98-99, grifos nossos). 

Assim, o discurso da qualidade é igualmente permeado por uma concepção de mundo, 

uma ideologia, nos moldes que se “[...] manifesta implicitamente na arte, no direito, na 

atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas” (GRAMSCI, 

1999, p. 98-99). Ideologia e hegemonia se entrelaçam, pois a hegemonia é a capacidade de 

unificação e união de um bloco social em que as ideologias compõem a trama do jogo e é  

[...] a tarefa de toda concepção dominante (que, sendo dominante, torna-se, 

portanto, também fé, também ideologia para as grandes massas, não 

conscientemente vivida em todos os pressupostos, em todos os seus aspectos) 

consiste em conservar a unidade ideológica de todo o bloco social, que é 

cimentado e unificado precisamente por aquela determinada ideologia. 

(GRUPPI, 1980, p. 69 - 70). 

O que nos leva a dizer que o discurso da melhoria da qualidade do proyecto representa 

uma determinada ideologia e não está dissociada da tarefa de unificação e conservação de um 

bloco social. Segundo Gruppi (1980, p. 70) a hegemonia é a “capacidade de unificar através da 

ideologia e de conservar unido um bloco social que não é hegemônico, mas sim marcado por 

profundas contradições de classe.  

Conforme já anunciamos, o proyecto, ainda que tenha sido apontado uma única vez, 

visa a formação do capital humano, alinhada à concepção burguesa, que desconsidera o 

contexto social do indivíduo, apregoando que o seu êxito na sociedade se dá em função do seu 

esforço individual, no sentido de acumular um capital, o capital humano, cuja   

[...] característica distintiva [...] é a de que é ele parte do homem. É 

humano porquanto se acha configurado no homem, e é capital porque é 

uma fonte de satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou ambas a 

coisas. Onde os homens sejam pessoas livres, o capital humano não é um ativo 

negociável, no sentido de que possa ser vendido. Pode, sem dúvida, ser 

adquirido, não como elemento de ativo, que se adquire no mercado, mas por 

intermédio de um investimento no próprio indivíduo. Segue-se que 

nenhuma pessoa pode separar-se a si mesma do capital humano que possui. 

Tem de acompanhar, sempre, o seu capital humano, quer o sirva na produção 

ou no consumo. (SCHULTZ, 1973, p. 53, grifos nossos). 

Segundo Frigotto (1984, p. 41, grifos nossos), “[...] do ponto de vista macroeconômico 

a teoria do capital humano constitui-se num desdobramento e/ou num complemento da teoria 

neoclássica do desenvolvimento econômico”.  Além do que 

Tal teoria baseia-se nos conceitos de crescimento e redistribuição. Primeiro, 

deve-se favorecer o crescimento econômico, para depois redistribuir entre as 
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diferentes classes sociais o resultado de tal crescimento. O investimento no 

chamado fator humano seria fundamental como incremento da 

produtividade e superação do atraso econômico. Já do ponto de vista 

microeconômico, seria o fator explicativo das diferenças individuais de 

produtividade e de renda e, por conseqüência, da mobilidade social. 

(FRIGOTTO, 1984, p. 41, grifos nossos). 

Para além do esforço individual, a Teoria do Capital Humano (TCH) apresenta uma 

explicação para as diferenças sociais, que do nosso ponto de vista, desconsidera totalmente o 

contexto social no qual a pessoa está inserida, o seu pertencimento de classe. Segundo esta 

teoria a aquisição do capital humano fica por conta do esforço individual, e quanto mais o 

indivíduo investir no seu capital humano, mais ele terá chances de progredir e ser mais útil nesta 

sociedade. 

Do outro lado, contrapondo esta concepção, temos a formação humana relacionada à 

educação omnilateral que 

[...] é um termo que vem do latim e cuja tradução literal significa “todos os 

lados ou dimensões”. Educação omnilateral significa, assim, a concepção de 

educação ou de formação humana que busca levar em conta todas as 

dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições 

objetivas e subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. 

(FRIGOTTO, 2012, p. 267). 

Trata-se justamente de uma concepção oposta à “[...] concepção burguesa, centrada 

numa suposta natureza humana sem história, individualista e competitiva, na qual cada um 

busca o máximo interesse próprio” (FRIGOTTO, 2012, p. 268). A formação humana 

[...] pressupõe o desenvolvimento solidário das condições materiais e sociais 

e o cuidado coletivo na preservação das bases da vida, ampliando o 

conhecimento, a ciência e a tecnologia, não como forças destrutivas e formas 

de dominação e expropriação, mas como patrimônio de todos na dilatação dos 

sentidos e membros humanos. (FRIGOTTO, 2012, p. 268) 

Nesse sentido, faz-se urgente atentar ao plano hegemônico imbuído neste proyecto e 

adotado pela SME para a rede municipal de ensino. 

 

3.2 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A QUALIDADE  

 

Inicialmente, a luta pelo direito à educação, em especial o direito à educação das 

crianças de 0 a 6 anos, centrava-se no acesso. Aos poucos, estas lutas foram sendo 

materializadas em documentos oficiais, primando pelo acesso e a permanência com qualidade 

nas instituições de educação infantil.  
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Os debates acerca da qualidade na educação infantil foram sendo impulsionados pelos 

debates do direito à educação, disposto na CF/1988, em seu art. 206, inciso VII: “Art. 206 - O 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VII – garantia de padrão de 

qualidade” (BRASIL, 1988).  

Posteriormente, outros documentos foram sendo publicados pelo MEC, dentre os quais 

destacamos Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais 

das crianças, publicado em 1995, composto por uma lista com doze direitos das crianças, que 

serviu para orientação dos trabalhos nas instituições de educação infantil:  

Nossas crianças têm direito à brincadeira; à atenção individual; a um ambiente 

aconchegante, seguro e estimulante; ao contato com a natureza; à higiene e à 

saúde; a uma alimentação sadia; a desenvolver sua curiosidade, imaginação e 

capacidade de expressão; ao movimento em espaços amplos; à proteção, ao 

afeto e à amizade; a expressar seus sentimentos; a uma especial atenção 

durante seu período de adaptação à creche; a de desenvolver sua identidade 

cultural, racial e religiosa. (BRASIL,1995, p. 14). 

Em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, contribuindo para que a educação infantil estivesse 

vinculada e articulada ao sistema educacional, passando a ser considerada a primeira etapa da 

educação básica. Aos poucos, se num primeiro momento a discussão estava vinculada ao 

acesso, mais adiante ela foi sendo substituída pelo debate sobre a qualidade. Para além do 

acesso, colocaram-se questões acerca da permanência. 

Na última década do século XX, o discurso sobre a qualidade da educação 

ocupou um espaço significativo no debate educacional e direcionou políticas 

implantadas no quadro das reformas educacionais nos diversos países. 

Sucedendo a um período de significativa expansão de matrículas na Educação 

Básica, com a crescente presença de alunos das classes populares nas escolas, 

houve um deslocamento das preocupações com a democratização do acesso 

para a ênfase nas questões de permanência. (BRASIL, 2006a, p. 19). 

Com relação à qualidade na educação infantil 

[...] a origem do debate sobre a qualidade foi marcada pela abordagem 

psicológica. No início, a preocupação com os supostos efeitos negativos da 

separação entre mãe e criança pequena levou a um questionamento da creche 

centrado principalmente nos aspectos afetivos do desenvolvimento infantil. 

Em um segundo momento, sob efeito das teorias da privação cultural a partir 

da década de 1960, houve um deslocamento do foco para o desenvolvimento 

cognitivo da criança, visando ao seu aproveitamento futuro na escola primária. 

O uso de testes psicológicos foi incentivado, e os resultados considerados 

positivos de algumas experiências, principalmente nos Estados Unidos, 

reforçaram os argumentos em defesa da expansão da oferta de educação pré-

escolar para as crianças menores de anos. (BRASIL, 2006a, p. 21). 
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Em 2000, numa apresentação realizada no Brasil, Peter Moss descreveu o início de uma 

abordagem que levou até as proposições de metas de qualidade para a União Europeia 

(EUROPEAN COMISSION CHILDCARE NETWORK, 1996), em que a qualidade aparece 

como 

[...] um conceito relativo, baseado em valores e crenças; definir qualidade é 

um processo e esse processo é importante por si só, oferecendo oportunidades 

para compartilhar, discutir e entender valores, ideias, conhecimento e 

experiência; o processo deve ser participativo e democrático, envolvendo 

grupos diferentes, que incluem crianças, pais, parentes e profissionais da área; 

as necessidades, perspectivas e valores desses grupos podem divergir às vezes; 

definir qualidade deve ser visto como um processo dinâmico e contínuo, 

envolvendo uma revisão regular e nunca atingindo a um enunciado final, 

“objetivo”. (MOSS, 2002, p. 20-21, apud CAMPOS, 2013, p. 29). 

Posteriormente Dahlberg, Moss e Pence (1999) desenvolveram 

[...] uma elaboração teórico-crítica que problematizou propostas pedagógicas 

e critérios de qualidade informados por um tipo de racionalidade identificada 

como ocidental moderna. Há um reconhecimento importante da tensão entre 

a definição de critérios de qualidade baseados em conhecimentos 

considerados universais, fundamentados em uma tradição científica moderna, 

e a valorização de perspectivas culturais diversas sobre o significado e o lugar 

social da educação de crianças pequenas. A argumentação desenvolvida 

pelos autores alerta para o atrelamento de certas iniciativas, 

empreendidas em nome da garantia de qualidade da educação, aos 

objetivos econômicos pautados pelos interesses de mercado. (CAMPOS, 

2013, p. 29, grifos nossos). 

Esses autores apontam o estiramento da qualidade pautada nos conhecimentos 

universais e a valorização da cultura, do contexto social destas crianças pequenas. 

Na Itália, há um forte debate sobre a qualidade inserido nos processos participativos de 

autoavaliação, nos quais a qualidade tem uma natureza transacional, participativa, 

autorreflexiva, contextual e plural; a qualidade é considerada um processo e tem uma natureza 

transformadora (BONDIOLI, 2004). 

Helen Penn (2011 apud CAMPOS, 2013, p. 30), pesquisadora britânica, segue uma 

perspectiva que considera “[...] as diferenças de condições e de estratégias encontradas em 

diversas partes do mundo”. Ela destaca que 

[...] o que importa é entender como os serviços para a pequena infância se 

inserem em uma rede mais ampla de preocupações com a educação, a saúde, 

a pobreza e as tentativas de conciliar trabalho e vida familiar. Atingir uma alta 

qualidade nos serviços de educação e cuidado para crianças pequenas requer 

legislação adequada, definição de metas, atenção para os recursos humanos e 

os meios para garantir acesso às crianças mais pobres [disadvan-taged], em 

um sistema que seja submetido a um contínuo monitoramento e revisão e que 
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conte com financiamento suficiente para seus objetivos (PENN, 2011, p. 210). 

(CAMPOS, 2013, p. 30, tradução da autora). 

Na Inglaterra e nos EUA foram realizados dois grandes projetos de pesquisa, o projeto 

da Inglaterra incluiu crianças a partir de 3 anos de idade; e o dos EUA, a partir do nascimento. 

O EPPE The Effective Provision of Pre-School Education Project (Projeto 

sobre a Oferta Efetiva de Educação Pré-Escolar), coordenado pelo Instituto de 

Educação da Universidade de Londres, contou com financiamento 

governamental e foi iniciado em 1997, com duração prevista de cinco anos 

(SYLVIA et al., 1999a e b). No Reino Unido, as crianças iniciam a primeira 

série do ensino primário no ano em que completam 5 anos de idade. Assim, o 

estudo seguiu uma amostra de 3 mil crianças de 3 a 7 anos de idade que 

estavam matriculadas em 140 centros de Educação Infantil, de diversas 

modalidades, durante dois anos da etapa pré-escolar e três anos de escola 

primária. Para fins de comparação, na amostra também foram incluídas mais 

duzentas crianças que não haviam freqüentado [sic] pré-escola no momento 

do seu ingresso na escola primária. (BRASIL, 2006a, p. 26-27). 

Desta pesquisa nos importa destacar que, em relação à qualidade   

[...] das práticas nas pré-escolas, foi evidenciado que está diretamente 

relacionada a melhores resultados no desenvolvimento intelectual e 

sociocomportamental das crianças e esses efeitos persistem nas avaliações 

realizadas aos 6 anos e mais. Isso foi constatado, sobretudo, no início da 

escolaridade formal naquelas crianças que freqüentaram [sic], por um longo 

período, pré-escolas de qualidade. (BRASIL, 2006a, p. 27). 

Em linhas gerais, a qualidade na pré-escola vem sendo elencada como a responsável 

pela melhoria dos dados educacionais quando as crianças acessam o ensino fundamental, e este 

foi o fio condutor da pesquisas realizada pela FCC em 2009 e que serviu de justificativa para a 

escolha da capital catarinense, bem como a escolha da FCC a frente dos trabalhos a serem 

desenvolvidos na rede municipal de educação infantil, sob as coordenadas do que foi 

estabelecido no proyecto. 

 

3.3 AS PESQUISAS SOBRE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL    
 

Em 2006, a Fundação Carlos Chagas promoveu uma pesquisa intitulada A Consulta 

sobre Qualidade da Educação Infantil, realizada em quatro estados: Ceará, Pernambuco, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, abrangendo três regiões brasileiras – Nordeste, Sudeste e Sul. Dela 

participaram “[...] professores, funcionários, diretores e/ou coordenadores, pais usuários, pais 

não usuários, líderes da comunidade e crianças que estavam frequentando as creches e pré-

escolas” (CAMPOS, 2006, p. 19).   

A proposta teve como premissa 
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[...] que essa qualidade deve ser construída por aqueles diretamente 

envolvidos na instituição e no seu entorno. Para isso, foi desenhada não apenas 

com o objetivo de colher dados sobre as percepções existentes a respeito da 

qualidade da educação infantil, mas também visando contribuir para uma 

reflexão sobre esse tema no âmbito das creches, das pré-escolas e dos centros 

de educação infantil, dos bairros onde estão inseridos e dos grupos que lutam 

por uma melhor educação para a criança pequena. Assim, a abordagem 

focalizou o contexto em que essa qualidade se dá, captando as vozes dos 

adultos e crianças que convivem nas instituições de educação infantil e 

fora delas. Os dados sobre as instituições foram filtrados por essas vivências 

e essas sensibilidades. A análise procurou captar a maneira pela qual os 

sujeitos da instituição educativa e as pessoas próximas entendem e 

pensam a qualidade da educação. (CAMPOS, 2006, p. 18, grifos nossos). 

Em suma, os objetivos foram: 

1) avançar no conhecimento sobre a realidade da educação infantil no país, 

explorando as concepções sobre qualidade de seus principais 

protagonistas: profissionais, crianças, famílias e pessoas da comunidade; 

pessoas que geralmente estão excluídas do debate sobre políticas e 

práticas educacionais; 2) levar as pessoas a refletir sobre a qualidade da 

educação infantil; 3) construir um conceito mais humanista e abrangente 

sobre qualidade; 4) subsidiar a Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

e o Mieib [Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil] no sentido 

de aprimorar suas propostas para as políticas públicas de educação infantil; 5) 

chegar a uma síntese final que possa ser amplamente disseminada de modo a 

apoiar as demandas sociais por qualidade em educação infantil. 

(CAMPOS, 2006, p. 18, grifos nossos). 

Nesta pesquisa ficou evidente a busca por formular um conceito de qualidade em que 

todos os segmentos – profissionais, crianças, famílias, comunidade – fossem ouvidos, 

representados. A própria consulta aponta que são pessoas geralmente excluídas do debate sobre 

as políticas educacionais brasileiras. 

Os debates acerca da qualidade na educação infantil prosseguiram e, em 2009, foi 

realizada outra pesquisa pela FCC – Educação Infantil no Brasil: avaliação qualitativa e 

quantitativa –, cujo relatório foi publicado em 2010. A pesquisa foi efetivada em seis capitais 

brasileiras: Belém, Fortaleza, Teresina, Campo Grande, Rio de Janeiro e Florianópolis, com os 

objetivos de “[...] retratar a abrangência e a qualidade da oferta da educação infantil no país” 

(CAMPOS, 2010, p. 37) e de “[...] avaliar em que medida as variações na qualidade da educação 

pré-escolar oferecida às crianças têm impacto diferencial sobre seu desempenho nas primeiras 

séries do ensino fundamental” (FCC, 2010, p. 37). Este é um aspecto que precisamos destacar, 

visto que um dos objetivos foi aferir o impacto no desempenho das crianças pequenas que 

frequentaram a pré-escola nas primeiras séries da escola básica, dando a entender que a 

qualidade da educação infantil está articulada à perspectiva de melhores resultados no 
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desempenho, no caso brasileiro, aferido através de avaliações em larga escala que compõe o 

IDEB.   

Em suas recomendações, demonstra a necessidade urgente de adoção de políticas 

educacionais para melhorar a qualidade da Educação Infantil – creche e pré-escola –, que 

“necessitam pré-condições de infraestrutura mais adequadas, melhor orientação, 

formação continuada do pessoal – o que inclui gestores e equipes técnicas das secretarias 

– e sistemas de supervisão mais eficientes” (CAMPOS, 2010, p. 401, grifos nossos). Notem 

que estas recomendações articulam-se perfeitamente como os componentes do proyecto. Esta 

pesquisa realizada em 2009 teve o apoio financeiro e técnico do BID, sendo acompanhada pelos 

especialistas do BID, recebendo assistência e colaboração (CAMPOS, 2010).34  

 É notório que a tônica do discurso difundida na pesquisa está relacionada à perspectiva 

das oportunidades de aprendizagem já que “essas ações podem ter efeitos positivos não só na 

qualidade da educação infantil, mas também nas melhores oportunidades de aprendizagem 

propiciadas às crianças, na continuidade de sua escolaridade” (CAMPOS, 2010, p. 401, 

grifos nossos).  Em linhas gerais, “[...] o estudo de impacto revelou que a frequência à pré-

escola e sua qualidade influem positivamente nos resultados dos alunos na Provinha Brasil” 

(CAMPOS, 2010, p. 398), resultado semelhante ao do EPPE. A FCC recomendou o esforço 

para “[...] implantar, em todos os municípios, políticas que melhorem as condições de 

aprendizagem e diminuam a retenção de alunos na pré-escola e nos primeiros anos do ensino 

fundamental” (CAMPOS, 2010, p. 403). A fundação alerta para a implementação de 

[...] medidas para que a adoção da obrigatoriedade da educação a partir 

dos quatro anos de idade não contribua para diminuir e desestimular a 

oferta de vagas em creche, já bastante defasada em relação à demanda 

manifesta (que se reflete na existência de listas de espera nas instituições e nas 

prefeituras). (CAMPOS, 2010, p. 403). 

No entanto, ao que veremos adiante, o proyecto não sinaliza um investimento 

minimamente equilibrado para a ampliação do atendimento na faixa etária da creche, ele 

objetiva atender o preceito legal do atendimento a partir dos 4 anos de idade. 

Percebemos uma  diferença entre  as pesquisas de 2006 e 2009, pois enquanto a primeira 

considerou as vozes dos segmentos participantes da educação infantil no sentido de obter um 

diagnóstico sobre a percepção de um atendimento de qualidade da infância, já a segunda 

pesquisa teve por característica legitimar a implementação de um instrumento de avaliação, 

 
34 Consta na p. 5, na parte dos agradecimentos. Marcelo Pérez Alfaro foi uma destas especialistas e também 

acompanha o proyecto na rede municipal de ensino de Florianópolis, bem como nos municípios de Manaus e 

Porto Alegre. 
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ainda que de ambientes, que não incide diretamente sobre o desempenho das crianças, tal qual 

no ensino fundamental. Trata-se de um instrumento externo - escalas de ambientes – ECERS-

R e ITERS-R –, que são escalas norte-americanas, que, segundo críticas encontradas na 

literatura, não dialogam com a realidade brasileira. Fica evidente que a pesquisa realizada em 

2009, utilizando-se das escadas de ambientes, ainda que possa parecer de uma forma subjetiva, 

articula-se com o desempenho na aprendizagem.  

La calidad presenta niveles apenas satisfactorios, según una investigación 

utilizando escalas de observación realizada en 2009 y 2010, a pesar de 

presentar los mejores puntajes de entre las seis capitales brasileras que 

participaron del estudio […]. La mencionada investigación indica que los 

alumnos que fueron a preescolares de mayor calidad tienen mejores 

resultados en las pruebas de alfabetización de segundo año. (BID, 2013, p. 

4, grifos nossos).  

A relação entre educação infantil e ensino fundamental, tem-se intensificado e tornado 

foco crescente de pesquisas e políticas públicas (MOSS, 2011). O discurso globalizado 

[...] sobre o aprendizado geral para a vida enfatiza que a aprendizagem se 

inicia no nascimento, e não, posteriormente, na idade de ingresso na escola; 

a primeira infância é “uma fase primordial para o desenvolvimento de 

importantes mecanismos e atitudes em relação à aprendizagem” (OECD, 

2001, p. 128). (MOSS, 2011, p. 145, grifos nossos). 

Este discurso articula-se com o discurso da economia, sendo um investimento produtivo 

Os economistas também defendem o argumento de que o investimento 

educacional mais produtivo é aquele feito nas crianças com idade inferior 

à do ingresso no ensino obrigatório. Por exemplo, o trabalho de James 

Heckman, amplamente citado, conclui que, visto apenas como estratégia de 

desenvolvimento econômico, o retorno do investimento, na população, dos 

programas de desenvolvimento infantil “supera de longe o da maioria dos 

projetos atualmente financiados como sendo de desenvolvimento 

econômico” (Heckman, Masterov, 2004) e representa, também, um 

investimento melhor do que os realizados em estágios posteriores da 

educação. Em um momento de crescente competição global, os serviços de 

educação infantil têm sido empregados como estratégias de sobrevivência 

nacional, com base na crença de que têm um papel de vital importância na 

formação de uma força de trabalho flexível no futuro (Fendler, 2001). (MOSS, 

2011, p. 145, grifos nossos). 

Além da retórica dos economistas acerca do investimento na infância, há ainda a tônica 

do trabalho docente centrado nas competências socioemocionais, de que iremos tratar mais 

adiante, abordando as habilidades e competências, requisitos ligados à formação do capital 

humano.   
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3.4 COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E APRENDIZAGEM 

 

Conforme sinalizamos anteriormente, o objetivo geral do proyecto é expandir a 

cobertura e melhorar a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental na rede 

municipal de ensino de Florianópolis, “[...] asegurando el desarrollo de las múltiples 

dimensiones humanas de sus estudiantes” (BID, 2013, p. 1, grifos nossos). Segundo o 

proyecto, o país foi arrojado ao estabelecer, no PNE, a universalização da pré-escola até 2016 

e indicar 50% de atendimento nas creches até 2020. Com a EC nº 59/2009, que estabeleceu a 

obrigatoriedade de ensino a partir dos 4 anos de idade, a pré-escola passou a fazer parte do ciclo 

obrigatório do ensino público, o que representa um desafio para os municípios (BID, 2013, p. 

2).  

Ao adotar a palavra-chave ‘qualidade’  no proyecto, mapeamos que, em linhas gerais, 

ela – a qualidade - está articulada ao objetivos, qual sejam, à expansão da rede, o sistema de 

monitoramento da educação infantil, à melhoria da qualidade da oferta de serviços, à elevação 

aos standards internacionais e à pretensão de tornar a rede municipal de ensino um modelo 

nacional e internacional de qualidade. Informa-se que os melhores resultados no ensino 

fundamental estão ligados à melhoria da qualidade na educação infantil, e esta melhoria da 

qualidade está diretamente relacionada ao treinamento dos professores. Dentre esses aspectos, 

destacamos o que o proyecto mostra como benefícios os sociais estão vinculados à ampliação 

da oferta na educação infantil e à melhoria da qualidade no ensino fundamentada na formação 

de capital humano: 

Evaluación costo beneficio. Este análisis estimó los beneficios sociales de 

este proyecto, que se vinculan a la ampliación de la oferta de creches y 

preescolar, que mejora el nivel educativo, a la eliminación de la distorsión 

de edad grado y a los beneficios surgidos por una mejor calidad de la 

enseñanza en la formación de capital humano. (BID, 2013, p. 14).    

A formação do capital humano é uma ideologia sendo operada por uma classe dirigente, 

e aqui neste caso sendo produzida pelos aparelhos privados de hegemonia – BID e FCC. Assim, 

dentre outras questões, o proyecto almeja que a rede municipal de ensino de Florianópolis se 

torne “[...] capaz de representar internacionalmente um modelo acabado de boa educação que 

produz boa mão de obra a preços baixos, investindo na formação de crianças francamente 

denominadas capital humano” (COSTA, 2016, p. 7). 

Dando seguimento veremos o que o BID compreende por desenvolvimento infantil. 
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3.5 BID E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL   

 

Em 2014, o BID publicou o Programa Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil 

(PRIDI) – Marco Conceptual,35  com a participação de quatro países: Costa Rica, Nicarágua, 

Paraguai e Peru, cujo objetivo foi “[...] generar un programa regional de compilación y uso 

de datos e indicadores comparables de resultados sobre Desarrollo Infantil (DI)”.  (BID, 

2014, p. 4, grifos nossos). O banco questiona até que ponto “el nivel de desarrollo durante los 

primeros años de vida puede predecir el nivel educativo, la empleabilidad, salud y niveles de 

ingreso durante la vida adulta (Grantham-McGregor et al., 2007).” (BID, 2014, p. 4). E 

justifica que “siendo la pobreza y la inequidad un tema prioritario para la región, analizar el 

DI con relación a estos adquiere relevancia para el desarrollo de políticas que la combatan. 

(BID, 2014, p. 4). 

O programa foi elaborado a partir das evidências e das avaliações, baseando-se em três 

pilares: 

[…] i) los niños no crecen por partes sino de una manera integral y los datos 

que miden el desarrollo infantil tienen que capturar esta integralidad, ii) 

todos los niños, independientemente de sus orígenes, sexo, raza, u otro 

factor individual y familiar, deben lograr un número de competencias 

mínimas al momento de ingresar a la escuela, y iii) hace falta información 

detallada sobre DI [Desenvolvimento Infantil] que permita programar 

acciones y orientarlas a grupos que muestren desventaja.(BID, 2014, p. 5, 

grifos nossos). 

Chamou-nos a atenção, em especial, o fato de que todas as crianças devem atingir um 

número mínimo de competências ao ingressar numa instituição educativa, independentemente 

da sua origem, sexo, raça ou qualquer outro aspecto individual e familiar. Neste sentido, há 

uma total omissão acerca da influência do contexto das desigualdades sociais, como se estas 

não interferissem no processo de aprendizagem das crianças.  O pressuposto é que existe um 

indivíduo que, de acordo unicamente com o seu esforço, atinge determinado número ou grau 

de competências. É importante atentar que esta é a lógica que já mencionamos acerca da 

fundamentação da TCH, ou seja, o indivíduo é o único responsável no aumento de seu capital 

humano, e a partir deste poderá negociá-lo no mercado, acessando aos bens de consumo, e 

colaborando com a sociedade. 

 
35 Segunda versão. A versão original foi publicada em 2011. 
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O desenvolvimento infantil coloca como condição a “[...] adquisición progresiva de 

conocimientos y habilidades en múltiples dimensiones: motora, física, cognitiva, lenguaje, 

emocional y social” (BID, 2014, p. 5, grifos nossos). 

Entenderemos por desarrollo infantil un concepto integral del desarrollo, que 

incluye no sólo destrezas y conocimientos verbales e intelectuales, sino 

también habilidades sociales y emocionales, el desarrollo de la motricidad 

fina y estrategias de aprendizaje, cómo dirigir la atención, la inhibición de 

las conductas impulsivas y una condición adecuada de salud y nutrición. 

Incluye la preparación del niño para un nuevo nivel de responsabilidades, 

no sólo para él, sino para que vaya adquiriendo grados de autonomía 

progresiva. El DI indica que el niño se integra progresiva y adecuadamente 

en la familia, la comunidad y la sociedad en general, como se espera para 

esta etapa del desarrollo, y al mismo tiempo desarrolla habilidades para ser 

un agente activo de su propio desarrollo y medio social. (BID, 2014, p. 5, 

grifos nossos). 

 Novamente está relocada a individualidade, preparando a criança para um novo nível 

de responsabilidade, considerando as habilidades sociais e emocionais, cujo desenvolvimento, 

segundo o BID, é primordial, tanto para o indivíduo como para o contexto social que se 

encontra, pois o desenvolvimento das habilidades tornam este indivíduo um agente ativo em 

relação ao seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sociedade. 

No Pridi, priorizam-se as possibilidades de adquirir habilidades para “[...] enfrentar, 

adaptarse y modificar sus diversos entornos de aprendizaje” (BID, 2014, p. 5). Com relação às 

crianças pobres, consta que “[…] comienzan la escuela mucho menos preparados para 

aprender porque sus capacidades cognitivas y riqueza de su vocabulario son muy inferiores a 

las de niños de familias con mayores ingresos. Esos niños están en desventaja para aprender” 

(BID, 2014, p. 6). Nessa perspectiva, segundo o BID, se as intervenções a respeito do DI forem 

realizadas no tempo correto e com qualidade, as crianças pobres terão mais oportunidades, 

forjando-se, então, alunos de maior potencial na idade adulta. Quanto aos investimentos,  

Según algunas estimaciones, por cada dólar invertido en el DI hay un retorno 

de hasta US$17 dólares (Heckman y Masterov, 2004). Esto se debe a que los 

niños beneficiados por un DI de calidad suelen ser adultos más productivos 

con ingresos más altos y a que el DI de calidad sirve para disminuir costos 

asociados a los servicios sociales y al sistema judicial. (BID, 2014, p. 6, grifos 

nossos). 

Para além do retorno de 17 dólares para cada dólar investido, essas crianças se tornarão 

adultos mais produtivos, diminuindo os custos dos serviços sociais e do sistema judiciário. 

Notem que a qualidade está atrelada à redução dos custos com os serviços sociais e do sistema 

judicial. 
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O documento traz justificativas para a avaliação das crianças abaixo da faixa etária de 

24 meses de idade, pois  

[…] es difícil conseguir medidas confiables para esta cohorte de edad sin 

contar con un equipo de encuestadores con un nivel profesional en 

psicología o desarrollo infantil, que implicaría una muestra muy reducida o 

un costo demasiado elevado para los parámetros del Pridi. (BID, 2014, p. 11, 

grifos nossos). 

O BID alega que implica em custos muito altos e uma amostragem muito pequena. O 

que fica evidente de modo geral, é a lógica da economia, a importância do investimento na 

criança é explicada pela formação de um adulto mais produtivo para o mercado de trabalho e, 

ao mesmo tempo, pela diminuição dos custos com serviços sociais e com o sistema judiciário. 

O desenvolvimento das competências produziria um trabalhador mais estável emocionalmente, 

que saiba lidar com as suas emoções, e se adapte ao meio e produtivo. 

Retomando a informação acerca do investimento nas crianças a partir dos 24 meses de 

idade, no documento Análise Econômica (SILVA, 2013, p. 9) consta que a expansão nas 

creches será na ordem de 4.660 vagas, assim distribuídas: 

 

                   Tabela 5 – Distribuição das novas vagas em creche por faixa etária 

Faixa Etária Vagas Percentual (%) 

0-11 meses 466 0,10 

1 ano (1 ano e 11 meses) 466 0,10 

2 anos (2 anos e 11 meses) 1.398 0,30 

3 anos (3 anos e 11 meses) 2.330 0,50 

                  Fonte: Silva (2013, p. 9). 

 

Os grupos36 G1 e G2 são os de menor alcance de expansão no proyecto, somando 932 

crianças, o que representa 20% da expansão na faixa etária de 0 a 2 anos. Um aspecto nos 

chamou por demais a atenção no documento, apresentado como a justificativa para não ampliar 

o atendimento nesta faixa etária é de que: “[...] as famílias têm preferências por cuidar elas 

próprias das crianças entre 0 e 2 anos” (SILVA, 2013, p. 9).  

A rede municipal de educação infantil de Florianópolis adota a nomenclatura grupo e 

estabelece a seguinte divisão da idade da criança: 

 

 

 
36 Explicaremos na sequência o corte etário adotado pela RME/EI. 
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                                    Quadro 1 – Grupos – idade da criança 

Grupos Idade da Criança 

G1 Mínimo 4 meses 

G2 1 ano a 1 ano e 11 meses 

G3 2 anos a 2 anos e 11 meses 

                                    Fonte: Portaria SME nº 460/2019 (FLORIANÓPOLIS, 2019).  

 

Todavia, recuperando o que o documento Análise Econômica (SILVA, 2013) em 

relação à preferência das famílias em ficar com as crianças, Nazário (2011) nos apresenta os 

seguintes dados da lista de espera, anteriores ao acordo BID/PMF: 

 

      Tabela 6 – Número de crianças em lista de espera (G1, G2, G3) –  Florianópolis – 2011 

Grupo Número de crianças Percentual (%) 

G1 401 20,94 

G2 847 44,23 

G3 667 34,83 

Total 1915 100,00 

     Fonte: Nazário (2011, p. 121). 

 

Considerando que os grupos G1 e G2 representam a faixa etária dos 0 aos 2 anos de 

idade, temos um total de 1.248 crianças, o que correspondeu ao percentual de 65,17% da lista 

de espera na faixa etária da creche (0 a 3 anos de idade) no ano de 2011. As crianças de 3 anos 

de idade, representadas pelo grupo G3, somam 34,83%. Nos dados da lista de espera 

apresentados por Nazário (2011), não conseguimos identificar a tendência explicitada por Silva 

(2013), ao contrário, encontramos uma grande demanda das famílias pleiteando vagas para as 

crianças na faixa etária de 0 a 2 anos. 

Nazário (2011) indicou que a maior demanda, em 2011,  encontrava-se no grupo G2: 

“[...] os indicadores mostram a necessidade de políticas efetivas para atender essa demanda, 

pois, como já visto na história da Educação Infantil, as crianças nessas idades estão dentro do 

grupo em que continuam sendo as mais prejudicadas” (NAZÁRIO, 2011, p. 137). Ainda em 

sua análise, “[...] a política deste município, ao conceder prioridade ao atendimento às crianças 

maiores, de quatro a seis anos, vai ao encontro da Emenda Constitucional 059/2009, deixando 

de fora às crianças de zero a três” (NAZÁRIO, 2011, p. 138).  

Em consulta à SME sobre a lista de espera (31/01/2020), deparamo-nos com estes 

dados: 
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      Tabela 7 – Número de crianças em lista de espera (G1, G2, G3) – Florianópolis – 2020 

Grupo Número de crianças Percentual (%) 

G1 11 1,36 

G2 370 45,91 

G3 425 52,73 

Total 806 100,00 

     Fonte: dados cedidos in loco à pesquisadora pela Diretoria de Planejamento de Dados Educacionais, em 

consulta ao Sige Educação, sistema interno ao órgão.  

 

Nos grupos G1 e G2, temos um total de 381 crianças, o que corresponde a um percentual 

de 47,27%. As crianças na faixa etária de 3 anos somam 52,73%. Os dados da lista de espera 

da SME nos confirmam que praticamente a metade da demanda da lista de espera concentra-se 

na faixa etária abaixo de 2 anos de idade. São famílias em busca do atendimento nas creches. 

Portanto, esses dados atualizados contradizem a afirmação de Silva (2013) com relação à 

preferência das famílias em ficar em casa com as crianças na faixa etária de 0 a 2 anos de idade. 

Estes dados evidenciam que o proyecto não atende à demanda da lista de espera compreendida 

de 0 a 2 anos de idade da rede municipal de ensino de Florianópolis. 

Feita esta observação, retomamos o Pridi, no qual, em relação ao desenvolvimento 

socioemocional, trata-se de “un conjunto de habilidades para ser auto-eficaz en situaciones 

sociales que desencadenan emociones” (BID, 2014, p. 13-14, grifos nossos). 

No Pridi, são seis as habilidades que compõem a competência emocional: 

(i) conciencia del propio estado emocional; (ii) habilidad para identificar las 

emociones de los otros; (iii) habilidad para usar un vocabulario sobre las 

emociones; (iv) capacidad de empatía e involucramiento empático en las 

experiencias emocionales de los demás; (v) capacidad para reconocer que los 

estados emocionales internos no corresponden necesariamente a las 

expresiones externas; y (vi) capacidad para manejo adaptativo de emociones 

aversivas o angustiantes. (BID, 2014, p. 13-14). 

Denham y Weissberg (2004 apud BID, 2014, p. 13-14) apontam três elementos centrais: 

(i) expresión emocional, que se refiere a la experiencia y expresión de estados 

emocionales como la alegría o enojo; (ii) conocimiento de las emociones, que 

supone la identificación de los estados emocionales de los otros, reacciones 

empáticas frente a los estados emocionales de los otros y el uso de lenguaje 

referido a las emociones; y (iii) regulación de la emoción, que se refiere a la 

habilidad de los niños para modificar sus reacciones emocionales. (grifos 

nossos). 

Isso nos remete ao Projeto Regional de Educação para a América Latina e o Caribe 

(Prelac), que busca “promover mudanças nas políticas e práticas educacionais, a partir da 

transformação dos paradigmas educacionais vigentes, para assegurar aprendizagens de 
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qualidade, voltadas para o desenvolvimento humano, para todos ao longo da vida.  

(UNESCO, 2004, p. 9, grifos nossos). 

O Prelac apresenta cinco focos estratégicos, a saber:  

1) Foco nos conteúdos e práticas da educação, para construir sentidos sobre 

nós mesmos, os outros e o mundo em que vivemos. 2) Foco nos docentes e 

fortalecimento de sua importância na mudança educacional, para que 

respondam às necessidades de aprendizagem de seus alunos. 3) Foco na 

cultura das escolas para que estas se convertam em comunidades de 

aprendizagem e participação. 4) Foco na gestão e flexibilização dos sistemas 

educativos para oferecer oportunidades de aprendizagem efetiva ao longo da 

vida. 5) Foco na responsabilidade social pela educação, para gerar 

compromissos com seu desenvolvimento e resultados. (UNESCO, 2004, p. 9-

10, grifos nossos). 

O primeiro foco está centrado  

[...] nos conteúdos e práticas da educação, para construir sentidos sobre 

nós mesmos, os outros e o mundo em que vivemos. Implica contribuir para 

discernir qual é o sentido da educação num mundo de incerteza e mudança. É 

preciso agregar, às aptidões que oferece a educação atual, abordagens para 

o exercício da cidadania e para a construção de uma cultura de paz. Os 

quatro pilares de aprendizagem do Informe Delors são um guia excelente para 

interrogar-se sobre os sentidos da educação; aprender a ser, a conhecer, a 

fazer e a viver juntos. O Prelac explicita, por sua importância, um pilar 

adicional: aprender a empreender. (UNESCO, 2004, p. 9, grifos nossos). 

Retomando a temática da competência, diz-se que ela “[...] está na base dos discursos 

que constroem as relações de força entre os grupos sociais. A competência tem relação estreita 

com a exigência de eficiência e flexibilidade que a ‘sociedade da informação’ impõe aos 

trabalhadores” (LAVAL, 2019, p. 77). O desenvolvimento socioemocional não tem relação 

somente com o ambiente escolar, mas também com a habilidade da criança em se relacionar 

consigo mesma e com o meio social: 

[…] el Pridi lo entiende como el conjunto de características personales que 

indican: (i) su estado de ánimo usual, empatía por otras personas, autonomía 

y preferencias personales; (ii) su disposición y habilidades sociales para 

relacionarse con personas y ambientes conocidas, poco conocidos o 

totalmente desconocidos (niños de su edad,  ares y otros adultos en ambientes 

conocidos o desconocidos para el niño); y (iii) su disposición para perseverar 

en una tarea y no perder la estabilidad emocional o recuperarla, con ayuda 

de otras personas o por sí solos.   (BID, 2014, p. 14). 

Portanto, por competência, podemos entender que “[...] é aquilo porque o indivíduo é 

útil na organização produtiva” (LAVAL, 2019, p. 77).   

A educação infantil, num primeiro momento, buscou dar conta do acesso, expandindo 

seu atendimento e, posteriormente, adentrou ao debate da qualidade. A FCC é a instituição 
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responsável por duas pesquisas acerca da qualidade, das quais a primeira foi uma Consulta 

(2006) envolvendo os vários segmentos – crianças e adultos – que constituem a educação 

infantil, com o objetivo de mapear a situação da qualidade no país. Já a segunda pesquisa (2010) 

se utilizou das escalas de ambientes ITERS-R e ECERS-R – ambas questionáveis no tocante à 

sua concepção –, a fim de avaliar em que medida a qualidade da educação pré-escolar teria 

impacto sobre o desempenho das crianças nas primeiras séries do ensino fundamental. Para 

além disso, há a ênfase no papel das competências socioemocionais na educação, que 

encontramos no proyecto e constam no Programa Regional de Indicadores de Desarrollo 

Infantil (Pridi), indicando a compreensão do BID acerca do desenvolvimento infantil. O 

desenvolvimento de habilidades e competências objetivam a produção de trabalhadores com 

habilidades necessárias ao mercado de trabalho, emocionalmente estáveis, adaptáveis ao meio 

social e, sobretudo, produtivos. 
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4 A FORMAÇÃO CONTINUADA E O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Neste capítulo, exploramos os relatórios da FCC de 2016, produzidos após a realização 

da avaliação de ambientes efetivada em 2015 abrangendo todas as unidades educativas de 

educação infantil da rede municipal de Florianópolis. 

No Quadro 2 apresentamos os relatórios publicados e analisados: 

 

Quadro 2 – Relatórios FCC – 2016 

Relatório Título Data Páginas 

1 

Consultoria para Avaliação Reflexiva da Qualidade da 

Educação Infantil na rede pública de Florianópolis e para 

desenho e implantação de Sistema de Monitoramento da 

Qualidade da Educação Infantil 

fev./2016 119 

2 Resultados da Avaliação para as Unidades Educativas jul./2016 310 

3 
Modelo conceitual e lógico do Sistema de Monitoramento da 

Qualidade da Educação Infantil 
ago./2016 58 

4 
Implementação do sistema de monitoramento da qualidade da 

Educação infantil 
nov./2016 76 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Mapeamos aspectos que dizem respeito à formação continuada e ao sistema de 

monitoramento da qualidade na educação infantil e demonstramos a construção em torno de 

um consenso das escalas de ambientes com a rede municipal de ensino, articulando-as 

incansavelmente aos documentos orientadores da educação infantil da RME. Examinamos os 

relatórios utilizando como ferramentas de análise as três tendências do discurso formuladas por 

Fairclough (2001): democratização, comoditização e tecnologização. Com relação ao sistema 

de monitoramento, dentre suas dimensões, destacamos a dimensão 5, que trata da organização 

do trabalho pedagógico nas unidades de educação infantil, mapeando sua relação com as 

competências socioemocionais.  

  

4.1. AS ESCALAS ECERS-R E ITERS-R   

 

As escalas de ambientes ITERS-R e ECERS-R foram utilizadas em 2009 na pesquisa 

realizada pela Fundação Carlos Chagas.  De acordo com o proyecto, em 2015, foram aplicadas 

nas unidades de educação infantil da rede municipal. 
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A ITERS-R apresenta um roteiro de observação que reúne sete subescalas 

(Espaço e mobiliário, Rotinas de cuidado pessoal, Falar e compreender, 

Atividades, Interação, Estrutura do programa e Pais e equipe), com 39 itens 

compostos de 455 indicadores. A ECERS-R apresenta um roteiro que também 

reúne sete subescalas (Espaço e mobiliário, Rotinas de cuidado pessoal, 

Linguagem e raciocínio, Atividades, Interação, Estrutura do programa e Pais 

e equipe), mas com 43 itens e 470 indicadores.  (FCC, 2016a, p. 14). 

Segundo Harms (2013, p. 76), “embora a ECERS tenha sido amplamente utilizada para 

orientar a melhoria de programas de educação infantil, relativamente pouco tem sido relatado 

sobre sua aplicação prática.” Esta escala apresenta indicadores que se propõe a avaliar três 

necessidades consideradas básicas da criança pequena: “proteção da saúde e segurança, apoio 

e orientação para desenvolvimento social/emocional e estímulos de linguagem e 

desenvolvimento cognitivo.  (HARMS, 2013, p. 76, grifos nossos). 

Segundo a autora, o foco dessa escala não está 

[...] em um currículo específico ou em metas da instituição, esse instrumento 

foi projetado para observar em que medida uma turma conseguia atingir as 

três necessidades básicas comuns a todas as crianças: proteção de sua 

segurança e saúde; apoio e orientação para seu desenvolvimento 

social/emocional; e estímulos de linguagem e desenvolvimento de conceitos 

por meio de atividades apropriadas. (HARMS, 2013, p. 79). 

A ECERS foi publicada e divulgada em 1980; e em 1998, submetida a uma grande 

revisão (HARMS, 2013). Em 1990, foi publicada a ITERS, desenvolvida “[...] para uso em 

programas para bebês e crianças pequenas, desde o nascimento até 2 anos e meio de idade”, 

também posteriormente revisada (HARMS, 2013). Segundo a autora, essas “Escalas de 

Avaliação de Ambientes são usadas atualmente não só nos Estados Unidos, mas também no 

Canadá, América do Sul, Europa, Ásia, África e Oriente Médio, tanto para pesquisa como para 

melhoria do programa.” (HARMS, 2013, p. 93). 

Conforme o Relatório 1 (FCC, 2016), a fundação relata que geralmente se observa um 

certo desconforto durante a utilização destas escalas no cenário brasileiro, no entanto a grande 

maioria dos descritores, num total de 470, dialoga com o conteúdo de documentos nacionais e 

locais, no caso, da rede municipal de Florianópolis. Este é um aspecto que iremos encontrar 

incessantemente nos relatórios, no sentido da necessidade destas escalas ajustarem-se aos 

documentos locais e nacionais da educação infantil. 

A justificativa para a utilização dessas escalas é de que elas já vêm sendo aplicadas há 

mais de 40 anos, e são continuamente “[...] estudadas, testadas e criticadas em vários países do 

mundo, por importantes grupos de pesquisadores da área e, segundo a fundação, demonstram 

comportamentos científico e confiável inquestionáveis”. (FCC, 2016a, p. 8). 
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O conjunto de itens presentes nelas foram criteriosamente selecionados, por 

meio de processos científicos, e são considerados, internacionalmente, 

como aspectos-chave para a educação infantil de qualidade que prezam e 

zelam pela saúde, desenvolvimento e aprendizagem das crianças e 

fomentam as brincadeiras e interações entre elas e as equipes profissionais. 

(FCC, 2016a, p. 8-9, grifos nossos). 

Mais uma vez encontramos a necessidade do consenso, de que será um proyecto exitoso: 

Há que se compreender os limites de instrumentos e metodologias de 

avaliação e pesquisa, mas que, por outro lado, todas as medidas para se 

conseguir uma boa e útil descrição da rede municipal de Florianópolis serão 

tomadas. (FCC, 2016a, p. 8-9). 

No que diz respeito às escalas, Harms (2013) afirma que pouco tem sido relatado sobre 

sua aplicação prática, muito embora a FCC (2016a) mencione que são utilizadas há mais de 40 

anos e referendadas por vários grupos de pesquisadores, o que atestaria seu valor científico e 

sua confiabilidade. 

Observa-se, por parte da FCC, a necessidade de estabelecer uma relação próxima com 

os documentos orientadores da rede municipal de educação infantil de Florianópolis, a fim de 

justificar e legitimar a importância das escalas ITERS-R e ECERS-R, conforme demonstrado 

no Quadro 3:  

 

Quadro 3 – Aproximação entre os conteúdos das escalas e o currículo municipal 

Currículo de Educação 

Infantil da Rede Municipal de 

Florianópolis 

Escala 

ITERS-R ECERS-R 

Relações sociais e culturais 

Promoção da aceitação da 

diversidade  

Interação  

Programação diária  

Disciplina 

Promoção da aceitação da 

diversidade  

Interação  

Programação diária  

Disciplina 

Linguagens oral e escrita   Falar e compreender   Linguagem e raciocínio 

Linguagens visuais 

Arte  

Brincadeira de faz de conta  

Blocos  

Exposição de materiais para as 

crianças 

Arte 

Brincadeira de faz de conta  

Blocos 

Exposição de materiais para as 

crianças 

Linguagens corporais e sonoras 

Atividade física 

Música e movimento 

Motricidade fina 

Areia e água 

Música e Movimento 

Motricidade fina 

Areia e água 

Motricidade ampla 

Relações com a Natureza 

Ciências e Natureza   

Uso de TV/vídeo/computadores 

Rotinas de Cuidado pessoal 

Natureza e Ciências.   

Uso de TV/vídeo/computadores. 

Matemática/ número. Areia e água. 

Rotinas de Cuidado pessoal 

Fonte: adaptado pela autora de FCC (2016c, p. 111-112).  
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O relatório sinaliza que  

[...] há uma aproximação entre os conteúdos das escalas de avaliação com os 

conteúdos encontrados no documento Currículo da Educação Infantil da rede 

municipal de ensino de Florianópolis. Esta aproximação foi feita ali de forma 

genérica e inspira o aprofundamento do que está ali exposto para efeitos 

da formação. (FCC, 2016a, p. 110, grifos nossos). 

Essa necessidade de legitimação do uso das escalas de ambientes na rede municipal de 

educação infantil é constante nos relatórios, conforme já sinalizamos, o constante esforço do 

consenso.  A utilização das escalas na rede municipal não está isenta de determinada ideologia. 

Não é sem motivo que a FCC foi liberada de licitação por parte do BID, pois como uma 

instituição reconhecida no país enquanto produtora de pesquisas, ela tem também a serventia 

de legitimar a ideologia posta no proyecto, não somente no município de Florianópolis, mais 

igualmente em Manaus e Porto Alegre. Já vimos que as ideologias produzem uma determinada 

cultura, “[...] uma atividade prática e uma vontade” (GRAMSCI, 1978 p. 16), elas representam 

“[...] uma concepção de mundo” (GRAMSCI, 1978 p. 16). Por conseguinte, elas são um fator 

de direcionamento, organizando os indivíduos e a coletividade. 

Neste caso a FCC é um aparelho privado de hegemonia, que mobiliza seus intelectuais 

e sua capacidade de produção de conhecimentos difundindo uma ideologia em parceria com o 

BID, provocando consensos, e estabelecendo uma direção, uma outra cultura na rede municipal 

de ensino de Florianópolis. Para além disto, trabalha em favor da hegemonia de um grupo 

dirigente, na lógica da economia, fundamentada na formação do capital humano, para prover o 

mercado de trabalho. 

Gramsci afirma que os aparelhos privados de hegemonia são compreendidos como um 

conjunto de organizações – igrejas, sindicatos, fundações, organizações profissionais, etc. – e 

são responsáveis pela preparação e/ou propagação de ideologias. Gramsci (1995) cunhou o 

conceito de ‘intelectuais orgânicos’, lembrando que são orgânicos por estarem organicamente 

vinculados à defesa e à propagação de ideologias de uma determinada classe. Os intelectuais 

estão ligados aos aparelhos privados de hegemonia e estes podem estabelecer o consenso, mas 

podem também promover críticas. Os intelectuais quando estão defendendo o grupo dominante  

[...] são os “comissários”... para o exercício das funções subalternas de 

hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do consenso “espontâneo” 

dado pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo 

grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce 

“historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo 

dominante obtém, por causa de sua posição e de sua função no mundo da 

produção; (GRAMSCI, 1995, p. 11). 
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Identificamos o esforço por parte dos intelectuais da FCC em promover as escalas, a 

fim de torná-las aceitáveis e confiáveis junto à rede municipal de ensino, considerando que se 

trata de uma fundação de prestígio no meio educacional conduzindo pesquisas sobre a qualidade 

na educação infantil brasileira. 

O Relatório 1 diferencia a avaliação da qualidade de ambientes da avaliação focada nos 

projetos pedagógicos, pois as escalas de ambientes avaliam “[...] as condições existentes nos 

ambientes para o desenvolvimento de projetos individuais, de pequenos grupos ou coletivos e 

se estas condições estão presentes continuamente nos ambientes em que as crianças passam a 

maior parte do tempo”. (FCC, 2016a, p. 9). 

Para a FCC, a justificativa para a adoção desse processo avaliativo  

[...] reside na necessidade de se traçar metas para a melhoria dos serviços de 

atendimento educacional, proporcionando informações relevantes para a 

implementação de políticas para creches e pré-escolas, no que se refere ao 

fornecimento de materiais e equipamentos, melhoria de infraestrutura, 

redefinição de estratégias e procedimentos para a efetuação das práticas 

de cuidado e investimento na formação dos profissionais. (FCC, 2016a, p. 

5, grifos nossos).   

Vejamos que num primeiro momento, a fundação ressalta a distinção entre a avaliação 

de qualidade nos ambientes e a avaliação focada nos projetos pedagógicos, no entanto, ao 

destacar o uso das escalas de ambientes nesse processo, ela remete às práticas e aos 

investimentos na formação docente, o que nos dá a ideia de avaliação dos projetos pedagógicos, 

ou seja, não se trata tão somente de avaliar as condições dos ambientes.  

As escalas foram aplicadas em 

[...] 87 unidades que tiveram 389 grupos de crianças observados ao longo dos 

meses de setembro a dezembro de 2015. Do total de grupos observados, 96 

foram submetidos à escala ITERS-R, porque possuíam crianças de 0 a 2 anos 

e meio de idade e 293 à escala ECERS-R, porque eram formados por crianças 

na faixa etária de 2 anos e 7 meses a 5 anos de idade.  (FCC, 2016a, p. 16).   

 

Na Tabela 8, a seguir, apresentamos o número de observações efetuadas pela FCC em 

cada grupo de educação infantil: 
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                                 Tabela 8 – Número de observações realizadas por grupo de educação infantil 

Grupos Número de observações  

G1 37 

G2 59 

G3 68 

G4 74 

G5 70 

G6 81 

Total 389 

                                  Fonte: FCC (2016a, p. 17). 

 

O que significa dizer que dos 389 grupos observados, a escala contemplou 25% na faixa 

etária de creche e 75% da pré-escola, o que nos leva a dizer que avaliar a qualidade dos 

ambientes nas crianças da pré-escola está vinculado a melhoraria do seu desempenho no ensino 

fundamental. 

Na Tabela 9, temos o panorama por regiões,37 referente ao número de unidades 

participantes, bem como aos grupos38 e à escala de avaliação utilizada:   

 

Tabela 9 – Unidades educativas e grupos de crianças por região da cidade de Florianópolis 

Região 
Número de 

Unidades 
Grupos ITERS-R ECERS-R 

Continente 17 84 21 63 

Leste 17 76 20 56 

Norte 18 82 18 64 

Sul 19 79 18 61 

Centro 16 68 19 49 

Total 87 389 96 293 

Fonte: FCC (2016a, p. 17). 

 

Com relação à pontuação das escalas de ambientes, no Quadro 4, são apresentados seus 

respectivos conceitos, bem como os significados a eles atribuídos: 

 

 
37 O município de Florianópolis foi dividido em cinco regiões, para a organização do trabalho de assessoria. 
38 Grupo, neste caso, equivale à turma. 
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Quadro 4 – Pontuação, classificação e significados dos resultados das escalas de avaliação de ambientes 

Pontuação Classificação Significados dos Resultados 

1 a 2,9 Inadequado 
A unidade não está em condições apropriadas para o atendimento de 

qualidade à faixa etária. 

3 a 4,9 Mínimo 
A unidade apresenta indicações de aspectos e elementos básicos 

importantes para o atendimento de qualidade à faixa etária. 

5 a 6,9 Bom 
Observa-se a presença de muitos aspectos e elementos importantes 

para o atendimento de qualidade à faixa etária. 

7 Excelente 
A unidade apresenta excelência em práticas que consideram as 

possibilidades do grupo atendido – atendimento de qualidade. 

Fonte: FCC (2016a, p. 15). 

 

Nas Tabelas 10 e 11, apresentamos, respectivamente, os resultados obtidos pela rede 

municipal de educação infantil nas duas escalas – ITERS-R e ECERS-R: 

 

Tabela 10 – Média geral e por subescala do município de Florianópolis na avaliação da escala ITERS-R 

Subescala Média Geral 

Espaço e mobiliário 3,5 

Rotinas de cuidado pessoal 2,5 

Falar e compreender 4,0 

Atividades 3,1 

Interação 5,2 

Estrutura do programa 4,2 

Média geral – ITERS-R 3,7 

Fonte: FCC (2016a, p. 26). 

 

Tabela 11 – Média geral e por subescala do município de Florianópolis na avaliação da escala ECERS-R 

Subescala Média Geral 

Espaço e mobiliário 4,2 

Rotinas de cuidado pessoal 4,0 

Falar e compreender 4,6 

Atividades 3,0 

Interação 5,7 

Estrutura do programa 4,2 

Média geral – ECERS-R 4,3 

Fonte: (FCC, 2016a, p. 26). 

 

Considerando que a escala ITERS-R corresponde a creche e a escala ECERS-R a pré-

escola, observamos que os resultados apontaram uma média melhor na pré-escola (4,3) quando 

comparada à creche (3,7). Em ambas as avaliações, a rede municipal de educação infantil de 
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Florianópolis obteve bons resultados na subescala Interação:  5,2 (ITERS-R) e 5,7 (ECERS-R), 

o que a classifica como boa. As rotinas de cuidado pessoal na creche receberam 2,5, o que 

significa dizer que “a unidade não está em condições apropriadas para o atendimento de 

qualidade à faixa etária” (FCC, 2016a, p. 15). Na subescala atividades, a creche e a pré-escola 

praticamente igualaram seus resultados: 3,1 e 3,0 respectivamente, o que implica em dizer que 

ambas nesta subescala encontram-se num nível mínimo de atendimento. 

Algumas pontuações foram consideradas altas, fato “bastante incomum” segundo a 

fundação, baseada nas pesquisas nacionais e internacionais (FCC, 2016a, p. 10). Em vista disso, 

surgiram dúvidas acerca de alguns resultados, cuja responsabilidade, conforme avaliação da 

fundação, recaiu sobre “[...] o treinamento dos/as observadores/as para realizar o trabalho de 

avaliação em salas com crianças pequenas” (FCC, 2016a, p. 11), pois   

Pontuações muito altas podem estar relacionadas com o olhar tendencioso do 

observador e com seu entendimento (talvez, equivocado ou baseado em suas 

próprias expectativas) sobre as descrições dos itens e seus descritores, em 

especial, quando se nota que as pontuações atingidas se encontram muito fora 

do padrão se comparadas aos resultados do resto do grupo avaliado, ou ainda, 

se as pontuações altas, por exemplo, foram consistentemente dadas por um 

mesmo observador. (FCC, 2016a, p. 11-12). 

Este trabalho nas unidades educativas contou com a participação de avaliadoras 

internas39 e avaliadoras externas.40 Essas avaliadoras receberam “[...] um detalhado e 

sistemático treinamento teórico e prático em etapas diferentes” (FCC, 2016a, p. 7), ao fim do 

qual se chegou “[...] à conclusão de que o nível de concordância entre as observadoras em 

treinamento e as observadoras de referência era elevado [...], suficiente para garantir a 

entrada em campo. (FCC, 2016a, p. 8, grifos nossos). 

Como os resultados apresentaram pontuações consideradas muito altas do ponto de vista 

da fundação, a responsabilidade recaiu sobre as observadoras, pois foi verificado que 

[...] aquelas unidades que receberam médias gerais acima de 5 (com intervalos 

muito pequenos entre as pontuações) foram avaliadas pelas mesmas 

observadoras, indicando assim um padrão limitado de observação que 

revela possível falta de discernimento entre uma prática de baixa 

qualidade e uma de melhor qualidade. (FCC, 2016a, p. 12). 

Evidenciamos que num primeiro momento, a FCC constatou um elevado nível de 

concordância entre as observadoras internas e externas, mas, na sequência, diante de alguns 

 
39 Pertencentes ao quadro efetivo da rede municipal, e no caso, atuavam como assessoras pedagógicas da DEI. 
40 Estudantes de mestrado e doutorado do PPGE/UFSC. 
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resultados, concluiu que houve um padrão limitado de observação, atribuído à falta de 

entendimento por parte das observadoras acerca do que se entende por  baixa ou alta qualidade.   

  

4.1.1 Uma disputa ideológica em curso  

 

Na contramão da perspectiva colocada pela FCC com relação à avaliação e à qualidade, 

o que podemos informar é que em 2018 (17 e 18 de setembro) ocorreu o I Seminário: avaliação 

da e na educação infantil da rede municipal de Florianópolis. Dentre as justificativas, 

encontramos que  

[...] para além do Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento desenvolveremos a 

construção de um instrumento de avaliação com uma abordagem em contexto 

e formativa com o objetivo geral de formular indicadores de qualidade 

para avaliação de contexto na educação infantil que contribuam para o 

fortalecimento da identidade da Educação Infantil na RME de 

Florianópolis, pois construiremos um instrumento de avaliação de contexto 

numa dimensão compartilhada para qualificar a educação das crianças 

pequenas “na perspectiva de uma abordagem [...] reflexiva e dialógica; 

participativa; negociada e democrática, que tem clara finalidade formativa.” 

(UFPR, 2015, p. 32 apud FLORIANÓPOLIS, 2018a, grifos nossos).  

Registramos este fato para demarcar que algumas disputas ocorrem dentro da instância 

governamental, de que a escolha pelo acordo BID/PMF, de onde originou-se o proyecto não foi 

fruto de uma discussão coletiva com a RME e nem sequer com as assessoras pedagógicas41 da 

DEI. O que a DEI propôs fundamenta-se na proposta da avaliação de contexto, 

Ao longo de vinte anos, o grupo de pesquisa sobre disciplinas pedagógicas da 

Universidade de Pavia realizou várias experiências de avaliação com grupos 

de educadores e professores, principalmente no domínio dos serviços de 

educação infantil (creches e escolas de educação infantil). Tais experiências 

foram desenvolvidas seguindo as orientações teóricas inspiradas em um 

modelo participativo de avaliação. (BONDIOLI, 2015, p. 1329). 

Para a pesquisadora italiana, “O contexto não é concebido como um recipiente, mas 

como um processo: o ambiente muda constantemente devido às ações, aspirações e relações 

dos indivíduos que trabalham lá. Essa transformação, por sua vez, influencia as ações e as 

intenções das pessoas envolvidas.” (BONDIOLI, 2015, p. 1330). 

 
41 As assessoras pedagógicas são professoras/professores ou também supervisoras/supervisores da educação 

infantil da RME, geralmente convidadas a integrar a equipe de assessoramento da DEI, em função de seu 

destaque no que tange ao trabalho pedagógico. 
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As pesquisadoras italianas Anna Bondioli e Donatella Savio estiveram em Florianópolis 

em 2014 participando do Congresso de Educação Básica (COEB),42 que é um evento realizado 

pela SME todo início de ano letivo para os profissionais da rede municipal de ensino. Assim 

também aproveitaram para conhecer algumas unidades educativas da educação infantil e 

estabelecer discussões acerca da qualidade da educação na infância. 

Esta avaliação de contexto é diferente da avaliação proposta pela FCC, pois a avaliação 

de contexto recusa o “[...] uso de um modo exclusivamente quantitativo de coleta de dados e a 

prioridade dada aos métodos qualitativos.” (BONDIOLI, 2015, p. 1330). Na avaliação de 

ambientes da FCC, a coleta de dados ocorre através de um instrumento utilizado por avaliadoras 

externas. Já na avaliação de contexto, a ideia é “[...] de um apoio externo, de uma figura 

especializada com funções de mediação ao invés de funções técnicas”. (BONDIOLI, 2015, p. 

1330, grifos nossos).   

Considerando tanto o debate quanto a forma como as experiências foram 

realizadas onde temos a documentação, é possível identificar várias 

tendências reconhecíveis: o foco da avaliação no contexto educacional – ou 

seja, em todos os diferentes aspectos que, em diferentes níveis, formam a 

oferta de serviços de educação – e não na avaliação da aprendizagem das 

crianças; a participação e envolvimento direto dos operadores e 

coordenadores de serviços no processo de avaliação; a atribuição de maior 

importância às formas de auto-avaliação [sic] e avaliação formativa ao invés 

de formas de avaliação externa do tipo controle. (BONDIOLI, 2015, p. 

1335, grifos nossos). 

O que está presente na avaliação de contexto são perspectivas mais democráticas, 

participativas, não autoritárias e comunicativas (BONDIOLI, 2015). A partir deste seminário, 

seguiram-se ações como a organização de grupos com a participação de profissionais da 

educação infantil que exercem a docência nas unidades educativas da rede municipal. Estes 

grupos de formação - avaliação de contexto da educação infantil: estudos de aprofundamento - 

se reuniram em 2018 e 2019, objetivando formular os indicadores de qualidade da rede, 

fortalecendo a identidade de rede municipal de educação infantil. Destacamos que este é um 

movimento característico da rede municipal de ensino, discussões mais coletivas, com a 

participação, ainda que representativa, das unidades educativas, um movimento muito distinto 

da avaliação realizada pela FCC.  

Para além do breve comparativo entre os instrumentos avaliativos utilizados pela FCC 

e pelas pesquisadoras italianos, estamos nos referindo a uma concepção, uma cultura, uma 

 
42 Cf.: https://bit.ly/2wPAU1o 
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forma em como realizar as avaliações que possam qualificar o atendimento da educação 

infantil. Na perspectiva da FCC, o docente é simplesmente observado por um avaliador externo, 

e na perspectiva italiana, há uma preocupação em um retorno in loco, uma avaliação mais 

dialogada, que mesmo tendo um avaliador externo, a sua função está na mediação de suas 

observações com o profissional observado. O profissional observado é igualmente considerado 

um observador, e a distinção deste processo reside no fato de que o ponto de vista do observador 

externo é confrontado com o do observador interno, permitindo um debate democrático e 

participativo sobre a qualidade 

Já destacamos aqui que a perspectiva da FCC, do BID, está assentada na formação do 

capital humano, e neste aspecto não se faz necessário um docente que possa se qualificar no 

aspecto da reflexão de sua ação pedagógica. O resultado da avaliação de ambientes transforma-

se na “ditadura da verdade”, e os mais diversos profissionais seja na instância da SME ou da 

unidade educativa, são meticulosamente envolvidos nas suas respectivas funções, de acordo 

com o proyecto, para fazer com que esta experiência na rede municipal de Florianópolis seja 

exitosa. 

 

4.2 A CONFORMAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Iniciamos este tópico retomamos o papel dos intelectuais orgânicos, 

[...] que fazem parte de um organismo vivo e em expansão. Por isso, estão ao 

mesmo tempo conectados ao mundo do trabalho, às organizações políticas e 

culturais mais avançadas que o seu grupo social desenvolve para dirigir a 

sociedade. Ao fazer parte ativa dessa trama, os intelectuais “orgânicos” se 

interligam a um projeto global de sociedade e a um tipo de Estado capaz de 

operar a “conformação das massas no nível de produção” material e 

cultural exigido pela classe no poder. (SEMERARO, 2006, p. 377-378, grifos 

nossos). 

Como já vimos, os intelectuais do BID e da FCC, através do proyecto possuem ações 

que incidem sobre os docentes da rede municipal. Os docentes estão na pauta de uma grande 

reforma educacional, pois são considerados como um ponto central no desenvolvimento 

econômico. O Banco Mundial em 1999 

[...] afirmava: “todos concordam que a educação é a chave mais importante 

para o desenvolvimento e o alívio de pobreza.” Entre suas orientações 

constava: “[...] o efetivo treinamento de professores e a supervisão são 

fatores que contribuem para o estabelecimento de programas 

educacionais prósperos”.  (World Bank, 1999, p. iii como referido por Mota 

Júnior, 2016, pp. 162-163). (COSTA, 2016, p. 5, grifos nossos). 
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A proposta de formação continuada que consta no proyecto é subsidiar os docentes para 

que o planejamento da sua ação pedagógica esteja de acordo com os resultados que foram 

apontados pela avaliação de ambientes, cuja aplicação e material foram organizados pela FCC. 

No Relatório (FCC, 2016a, p. 101), descreve-se que “[...] os resultados e as análises oriundas 

do trabalho de avaliação dos ambientes poderiam ser trabalhados da seguinte forma” (FCC, 

2016a, p. 101), descrevendo as ações, organizadas em forma de conferências e cursos pautados 

pelos resultados da avaliação das escalas de ambientes, envolvendo diretores, supervisores e 

professores. Quanto às ações de formação nas unidades educativas,  

Seria muito importante que houvesse um esforço administrativo e logístico 

para que a Gerência Pedagógica e suas assessoras pedagógicas pudessem 

acompanhar os/as supervisores/as pedagógicos/as durante as ações de 

formação, juntamente com o/a consultor/a a ser contratado/a. (FCC, 

2016a, p. 102) 

Há que se deixar registrado: ao tratar da formação nas unidades educativas, o relatório 

menciona que “esta modalidade, ação de formação na própria unidade educativa, pode 

apresentar imensos desafios” (FCC, 2016a, p. 102). Por um lado, muitas das formações 

realizadas nas unidades educativas em parte são ministradas pelas próprias assessoras 

pedagógicas, sendo uma prática bastante comum na RME. Por vezes as próprias unidades 

educativas se organizam com outros palestrantes oriundos das universidades públicas locais, 

como a UDESC e a UFSC. O que nos leva a acreditar que o desafio esteja relacionado ao 

controle para que os indicativos provenientes das escalas de ambientes sejam efetivados nesta 

formação, o que justificaria o acompanhamento das assessoras junto aos supervisores/as nas 

ações de formação. O objetivo por trás da contratação do consultor e o alinhamento do trabalho 

pelo resultado da avaliação de ambientes podem ser visualizados neste excerto: 

O trabalho com o professor necessita de acompanhamento sistemático e esse 

se faz por meio de registro, análise, avaliação, planejamento, intervenção e 

replanejamento, nos momentos de supervisão pedagógica e hora-atividade. 

Neste sentido, sugere-se a contratação de um/a consultor/a que deverá se 

dedicar ao trabalho junto com as assessoras pedagógicas da Diretoria de 

Educação Infantil, na construção de um roteiro para a inserção nas 

unidades educativas no sentido de guiar a elaboração de um inventário 

de práticas com reflexões e discussões teóricas a partir dos resultados 

municipais da avaliação dos ambientes realizada em 2015. (FCC, 2016a, 

p. 100, grifos nossos). 

Para a efetivação deste trabalho, a FCC planejou detalhadamente: 

Assegurar que as assessoras pedagógicas tenham acompanhamento de 

um consultor/a ao longo da elaboração e execução desta proposta de ação 
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de formação para cada unidade. As tarefas principais seriam a preparação 

das assessoras para o acompanhamento das ações nas unidades 

educativas, que incluiria a discussão e interpretação dos resultados da 

rede, o confronto destes resultados com os documentos pedagógicos da rede 

e com os registros da prática educativa que cada assessora tem do seu 

acompanhamento de cada unidade. Realizar reuniões com os diretores e 

supervisores pedagógicos, preferencialmente individualmente, para organizar 

a rotina de formação continuada de maneira que possibilite à unidade acolher 

tal iniciativa e, ainda, garantir que a hora-atividade dos professores seja 

utilizada para tal ação. Este parece um dos maiores desafios, mas é necessário 

utilizar este tempo de maneira a contribuir para a melhoria do trabalho de todo 

a equipe pedagógica da unidade educativa. Organização do material dos 

resultados da avaliação, o PPP da unidade em questão, descrição da estrutura 

física, dos recursos humanos, dos materiais e equipamentos, etc. Organização 

de materiais de apoio a serem utilizados na interpretação dos resultados 

gerais, como artigos, livros, documentos da rede, documentos nacionais. 

Desenvolvimento de estratégias para discutir os resultados, visualizar 

mudanças, eleição das prioridades e cronograma de ação, isto é, de propostas 

pedagógicas por grupo. O estudo sobre o trabalho de qualidade em unidades 

educativas de EI da rede municipal, de forma específica para a própria rede e 

unidades. (FCC, 2016a, p. 103). 

O que fica evidente é que o eixo norteador de todo o trabalho é o resultado da avaliação 

das escalas de ambientes. Com relação ao assessoramento pedagógico se revela como a 

ideologia de agentes externos – BID e FCC – se implementaria via agentes internos. Ficando 

ao encargo das assessoras pedagógicas a construção de um consenso na rede, visto a atuação 

destas assessoras junto as unidades educativas. 

Em linhas gerais, a rede municipal de ensino.“[...] aparece como um importante 

laboratório para o aprimoramento desse tipo de avaliação que, sem engano, tem a ver com a 

vinculação cada vez mais intensa do trabalho docente ao desempenho dos estudantes”. 

(COSTA, 2016, p. 11). 

No Relatório 1, consta que o objetivo da avaliação realizada na rede municipal de 

educação infantil foi “[...] verificar as condições de funcionamento dos ambientes educativos, 

não focalizando as crianças individualmente” (FCC, 2016a, p. 5), com destaque para a 

importância desse processo, que 

[...] reside na necessidade de se traçar metas para a melhoria dos serviços 

de atendimento educacional, proporcionando informações relevantes para a 

implementação de políticas para creches e pré-escolas, no que se refere ao 

fornecimento de materiais e equipamentos, melhoria de infraestrutura, 

redefinição de estratégias e procedimentos para a efetuação das práticas 

de cuidado e investimento na formação dos profissionais. (FCC, 2016a, p. 

5, grifos nossos). 



85 

Nesse sentido, destacamos as recomendações da FCC referente às práticas dos docentes, 

bem como a formação continuada, que se encontram no relatório 1, como, por exemplo, os 

capítulos 2 e 3: 

Capítulo 2: Recomendações para a concepção e para o plano de formação 

continuada e de acompanhamento do trabalho dos profissionais de 

educação infantil. Recomendações, a partir dos resultados da avaliação e do 

perfil das unidades, sobre o plano de formação continuada e de 

acompanhamento do trabalho dos profissionais da educação infantil, 

incluindo: objetivos; conteúdos a serem trabalhados; perfil dos 

profissionais formadores; metodologia de trabalho e frequência e 

duração das atividades.  

Capítulo 3: Recomendações para a elaboração e uso de instrumentos de 

acompanhamento das crianças em sala, ao longo da Educação Infantil. 

Apresenta um modelo de formulário para elaborar relatório de 

acompanhamento individual das crianças sugerindo a frequência que tal 

documento deve ser elaborado, assim como meios para registrar as 

observações ao longo do período a que o relatório se referirá. Este modelo foi 

inspirado nos documentos municipais e tenta reunir informações sobre as 

crianças em relação àquilo que é oferecido na unidade educativa. (FCC, 

2016a, p 6, grifos nossos). 

Encontramos uma série de recomendações, que dizem respeito à formação continuada, 

o perfil dos profissionais formadores, e em especial ao acompanhamento do trabalho dos 

docentes da educação infantil da rede de ensino pública de Florianópolis, inclusive no que se 

refere aos objetivos, ao conteúdo, à metodologia do trabalho, à frequência e duração das 

atividades, bem como recomendações acerca dos instrumentos de acompanhamento das 

crianças, para os quais a FCC  apresenta um modelo.  

O Relatório 1 nos chama a atenção já de início, em razão da linguagem utilizada, pois 

palavras como ‘produto’, ‘consumidor’ e ‘medi-los’ não fazem parte do vocabulário da área 

educacional. Em vista disso, fica clara a íntima ligação com a lógica empresarial (privada), pois 

se utiliza de uma linguagem própria ao mercado. De acordo com Fairclough, (2001, p. 94), “[...] 

a ordem sociolinguística de uma sociedade pode ser estruturada pelo menos parcialmente como 

um mercado onde os textos são produzidos, distribuídos e consumidos como ‘mercadorias’”. 

Neste aspecto a comodificação (FAIRCLOUGH, 2001) num discurso contribui para a 

organização da produção, distribuição e o consumo de mercadorias. A educação tornou-se uma 

indústria de produção, um comércio e venda de mercadorias específicas, em que os estudantes 

nada mais são do que clientes ou consumidores. E neste nosso caso, o setor público (PMF, 

SME, RME) se torna consumidor e produtor de uma determinada ideologia. Fairclough (2001, 

p. 256) aponta que “[...] tais expressões geram uma transferência metafórica do vocabulário de 

mercadorias e mercados para a ordem do discurso educacional” e tornam-se naturalizadas entre 
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nos educadores, nos apropriamos deste discurso, tornando-o aceitável, ou nas palavras de 

Gramsci, contribuindo para o consenso.     

Numa de suas análises Fairclough, referindo-se à Grã-Bretanha, descreve a adoção desta 

dimensão discursiva como “[...] uma tentativa de reestruturar as práticas da educação sobre um 

modelo de mercado” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 256).  Logo, nesse processo, “[...] ao reduzir a 

produção do conhecimento à mera mercadoria, justifica-se sua privatização e a consequente 

omissão do Estado na sua manutenção” (CANDIOTTO, 2002, p. 215). Esta situação é 

perceptível no proyecto, afinal uma avaliação foi realizada externamente, com um instrumento 

que não foi discutido minimamente com a rede de ensino, e em alguns pontos não dialoga com 

a realidade brasileira, ou seja, uma decisão de gabinete. Enquanto a própria rede municipal tem 

todas as condições para discutir e elaborar seus indicadores de qualidade, pois este é o 

movimento de identidade desta rede municipal, refletida na trajetória da constituição de seus 

próprios documentos orientadores. E este é um exercício que está sendo retomado quando a 

discussão passa a ser coletiva através da avaliação de contexto. 

Já o produto 3 deverá contemplar os seguintes pontos: 

c) Traçar recomendações para a SME sobre os seguintes aspectos: o escopo, 

os objetivos, os instrumentos e os procedimentos (por exemplo, o perfil do 

formador, a frequência do acompanhamento e os responsáveis) do 

modelo de formação continuada e de acompanhamento do trabalho dos 

profissionais da educação infantil. d) Traçar recomendações para a 

elaboração e uso de instrumentos de acompanhamento das crianças em 

sala, ao longo da Educação Infantil.   (FCC, 2016a, p. 3, grifos nossos) 

O que nos chama a atenção neste excerto é a concentração de ações sobre a formação 

continuada, haja vista mencionarem até mesmo o perfil do formador e o modelo de formação, 

além do instrumento para que o docente acompanhe a criança ao longo da educação infantil. O 

que este ‘produto’ anuncia é o acompanhamento da professora até a sala de aula, interferindo 

na sua ação pedagógica, no olhar sobre a criança, ou seja, esta professora precisará apenas 

seguir as indicações provenientes dos resultados da avaliação de ambientes, caracterizando-se 

de um controle absoluto da atuação docente. Fica ainda mais explícito a utilização dos dados 

da avaliação de ambientes, pois objetivam o “[...] acompanhamento do trabalho e a formação 

continuada dos professores de educação infantil da rede. Também são feitas recomendações 

para o acompanhamento das crianças ao longo da educação infantil” (FCC, 2016a, p. 5, 6, 

grifos nossos), onde a FCC apresenta um instrumento de acompanhamento.   

Interessante observar que, segundo o relatório 1, as escalas não têm o objetivo de avaliar 

os projetos pedagógicos elaborados pelos docentes, no entanto o resultado dessa avaliação 
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servirá para orientar à ação docente, subsidiada pela formação continuada e controlada pelo 

monitoramento da qualidade. Há todo um delineamento apresentado pela FCC acerca da ação 

pedagógica, desde a formação continuada, a atuação junto às crianças, e que poderá, nesse 

primeiro momento, não necessariamente avaliar os projetos pedagógicos. O que se anuncia é 

para além disto, ou seja, o docente será conformado dentro da ideologia identificada no 

proyecto, cujo trabalho está sendo encaminhado pela FCC, que objetiva desenvolver 

habilidades e competências nos estudantes que são necessárias ao mercado de trabalho. 

Considerando estas recomendações da FCC, concordamos com a avaliação de Freitas 

(2014, p. 1092) sobre o fato de que estas avaliações externas retiram “[...] a ação dos 

profissionais da educação sobre as categorias do processo pedagógico, de forma a cercear um 

possível avanço progressista no interior da escola e atrelar esta instituição às necessidades da 

reestruturação produtiva e do crescimento empresarial”. Assim, “[...] a disputa pelo processo 

pedagógico se dá em confronto com movimentos organizados de empresários para quem o 

momento exige a indução de objetivos de ensino claramente definidos e quantificáveis” 

(FREITAS, 2014, p. 1094).  Com relação a formação dos docentes, o pesquisador Wayne Au 

(2009 apud FREITAS, 2014, p. 1095) teceu uma crítica a respeito da formação, pois, em sua 

avaliação, estas formações “[...] têm por base a intensificação da padronização da atividade 

pedagógica como forma de viabilizar o controle ideológico da escola”.  

E é esta perspectiva que verificamos no proyecto, ele tece um controle ideológico sobre 

os docentes que atuam nas unidades educativas da rede municipal de educação infantil. Trata 

se subsidiar estes docentes através da formação continuada, atrelando os conteúdos da formação 

continuada à avaliação de ambientes e os resultados serão monitorados pelo sistema de 

monitoramento da qualidade. 

Retomando as tendências do discurso apresentadas anteriormente, em relação à 

tecnologização, Fairclough (2001, p. 275-276) afirma que “[...] as tecnologias discursivas são 

geralmente planejadas para ter efeitos particulares sobre o público (clientes, fregueses, 

consumidores) que não estão treinados nisso [sic]”. Neste aspecto escolhemos um exemplo 

entre os vários gráficos e tabelas que encontramos no Relatório 1: 

[...] podemos observar que as 59 unidades avaliadas por meio da escala 

ITERS-R apresentaram média de 3,7, e que esse valor é bem próximo da 

mediana (3,6), caracterizando uma distribuição relativamente simétrica dos 

dados. Com relação à variabilidade dos dados, temos um coeficiente de 

variação (quociente entre o desvio padrão e a média) de cerca de 24%, 

indicando uma variação mediana. Outra maneira de avaliarmos a dispersão 

dos dados seria considerarmos o intervalo em que eles variam. Nesse caso, 

temos um intervalo de variação de 3,6, que representa 60% da variabilidade 
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possível para a escala, que é de 6 pontos (= 7 – 1). Assim, novamente temos 

indícios de uma homogeneidade mediana dos dados. (FCC, 2016a, p. 18-19, 

grifos nossos). 

 

                                 Tabela 12 – Medidas descritivas das unidades avaliadas por meio da escala ITERS-R 

ITERS-R 

Nº 59 

Média 3,75 

Mediana 3,61 

Modo 3,61 

Desvio padrão 0,87 

Mínimo 2,38 

Máximo 5,97 

Intervalo 3,59 

                                  Fonte: FCC (2016a, p. 19). 

 

Esses termos como coeficiente de variação (quociente entre o desvio padrão e a média), 

variação mediana, dispersão dos dados e homogeneidade mediana são próprios de profissionais 

que lidam com estatísticas e neste sentido, esses dados não fornecem elementos para 

compreender o que significam para profissionais da área da educação que não estão 

familiarizadas com essa linguagem. 

No entanto, segundo Fairclough, diz que palavras dessa natureza atendem à necessidade 

de ostentar certo domínio técnico e “[...] tendem a ser completamente exploradas apenas na 

medida em que [...] se harmonizam com o choque de mudança social e cultural” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 259). Portanto “[...] as tecnologias discursivas são cada vez mais 

adotadas em locais institucionais específicos por agentes sociais designados” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 264). Neste caso, a FCC foi designada pelo BID, pois instituições como esta “[...] têm 

seus próprios tecnólogos especialistas: pesquisadores que cuidam de sua eficiência, 

especialistas que trabalham em seu aperfeiçoamento à luz da pesquisa e da mudança nas 

exigências institucionais e treinadores que transmitem as técnicas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

264). 

Em linhas gerais, a “[...] tecnologização discursiva está ligada a uma expansão do 

discurso estratégico para novos domínios”. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 265). Novos domínios 

que se conquistam incutindo uma determinada ideologia, e esta ideologia tem por função 

estabelecer ou manter a hegemonia de um grupo dominante. 
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Já o Relatório 2 diz respeito aos “[...] resultados  da avaliação feita nas 87 unidades 

educativas municipais durante o segundo semestre do ano de 2015” (FCC, 2016 b, p. 5), 

apresentando, em sua grande maioria, dados que já constavam no Relatório 1. O que 

percebemos é que este relatório projeta algumas recomendações em relação aos resultados 

obtidos nas escalas de ambientes, destacando novamente o empenho ao traçar “[...] 

recomendações e relações com o currículo municipal (em termos de práticas)” (FCC, 2016b, p. 

5). Na apresentação dos resultados, afirma-se, “[...] vamos tentar aproximar as informações de 

maneira que possamos visualizar o cotidiano e a dinâmica dos grupos 1 até o 6, à luz das 

orientações curriculares e pedagógicas municipais”. (FCC, 2016b, p. 6). E ainda caso alguns 

aspectos das escalas não estejam contemplados nos documentos da rede municipal e vice-versa, 

para a FCC “[...] é importante esclarecer que estas omissões não desqualificam as escalas ou os 

documentos municipais. (FCC, 2016b, p. 6). A FCC se esmera na validação de seu projeto para 

a rede municipal de ensino da educação infantil, cuja tônica centra-se nos resultados da 

avaliação de ambientes.  

Para as unidades, será um exercício de formação interpretar esses resultados 

confrontando-os com o seu Projeto Político-Pedagógico, as orientações 

curriculares e o currículo recentemente lançado pela rede municipal, e acima 

de tudo, com as práticas das unidades. (FCC, 2016b, p. 6) 

 

4.3 O CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 

 

O ensino fundamental possui “[...] uma verdadeira avalanche de processos externos de 

avaliação e credenciamento. A filosofia do controle como arma para gerar competência e 

qualidade tomou conta da maioria das políticas públicas conduzidas”. (FREITAS, 2004, p. 

148). Assim o proyecto vem acompanhado de uma força ideológica, que, conforme vimos, vem 

num primeiro momento através da avaliação de ambientes, e cujos resultados são considerados 

os eixos norteadores do trabalho educativo de uma rede de ensino, incluindo a SME, incidindo 

sobre a formação continuada dos docentes da educação infantil e controlada por um sistema de 

monitoramento. Esse sistema, que se intitula sistema de monitoramento da qualidade, considera 

a qualidade atrelada a formação do capital humano. 

O Relatório 3 “[...] apresenta o início do processo de elaboração dos indicadores que 

comporão o sistema de monitoramento da educação infantil da rede municipal de Florianópolis” 

(FCC, 2016c, p. 5). A FCC compreende o monitoramento como 
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[...] um processo sistemático e contínuo de acompanhamento do progresso de 

uma política ou programa, em que dados são coletados regularmente, de modo 

a verificar se as atividades planejadas estão sendo implementadas de forma 

satisfatória. As informações provindas do monitoramento permitem que 

problemas sejam detectados, podendo assim ser solucionados de modo a 

melhorar a implementação de uma política ou ação de um programa. (FCC, 

2016c, p. 6). 

O sistema de monitoramento proposto pela FCC apresenta 5 dimensões, a saber: “1) 

acesso, cobertura e demanda por atendimento; 2) perfil discente e sua distribuição pelas 

unidades de EI; 3) recursos humanos; 4) infraestrutura física permanente e recursos materiais e 

5) organização do trabalho pedagógico nas unidades de EI” (FCC, 2016c, p. 5, grifos 

nossos).  

Esta última dimensão - organização do trabalho pedagógico nas unidades de EI - é a de 

que iremos tratar aqui, e, neste aspecto, o sistema proposto pela FCC objetiva identificar “[...] 

as práticas pedagógicas dos grupos de creches e pré-escola” (FCC, 2016c, p. 6). A dimensão da 

organização do trabalho pedagógico nas unidades de EI, e para isto 

Reúne práticas do professor em seu cotidiano de trabalho que refletem sua 

organização em relação às tarefas dos professores (por exemplo: participação 

em horários de planejamento). Também agrega dados sobre como o professor 

organiza a sala para as atividades com as crianças. (FCC, 2016c, p. 8).  

Se num primeiro momento foi realizado a avaliação de ambientes, o trabalho para o qual 

a FCC foi designada pelo BID, este apresenta desdobramentos quando se refere ao sistema de 

monitoramento, e que, do nosso ponto de vista, ao tratar desta quinta e última dimensão tende 

a controlar a ação docente do profissional que atua junto às crianças pequenas, e novamente, 

visando a formação do capital humano. 

No Quadro 5 apresentamos as fontes de coleta dos dados para cada uma das dimensões 

do sistema de monitoramento: 

 

Quadro 5 – dimensão e suas fontes de informação 

Dimensão Fontes de Informação 

Acesso, cobertura e demanda Bancos de dados (sistemas SIGEducação) 

Perfil discente e sua distribuição pelas 

unidades de EI 
Bancos de dados (sistemas SIGEducação) 

Infraestrutura – Recursos humanos Bancos de dados do [setor de] RH [Recursos Humanos] 

Infraestrutura física e recursos materiais 
Bancos de dados (sistemas SIGEducação) e Formulários 

para as equipes das unidades educativas 

Organização do trabalho pedagógico nas 

unidades de EI 
Formulários para a equipe pedagógicas 

Fonte: FCC (2016c, p. 9). 
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Observando o Quadro 5, verificamos que, das cinco dimensões do sistema, quatro são 

dados que a SME já possui, disto concluímos que será apenas uma aglutinação de dados num 

único sistema organizado agora pela FCC. As exceções estão justamente na dimensão da 

organização do trabalho pedagógico e numa parte referente à infraestrutura e aos recursos 

materiais, visto que as unidades educativas terão que alimentar estas informações via 

formulários. 

O uso destas informações permitirá   

Ao gestor público da SME: planejar a oferta de creche e pré-escola na 

Educação Infantil; executar ações relacionadas à infraestrutura, aos recursos 

humanos e materiais das instituições de educação infantil e desenvolver 

projetos e ações referentes à formação continuada das equipes. Aos 

profissionais das unidades de educação infantil: visualizar anualmente o 

progresso das ações e a realidade de sua unidade, de modo a gerir os recursos 

financeiros e materiais com mais eficiência e subsidiar o planejamento 

pedagógico. (FCC, 2016c, p. 28, grifos nossos). 

Para a execução deste sistema de monitoramento estão previstas 11 fases, dentre as quais 

destacamos: 

Fase 2: Constituir um grupo de profissionais da SME, que será responsável 

pelo monitoramento: esse grupo seria formado de profissionais especialistas 

na área da educação infantil e em técnicos na área de sistemas e bancos de 

dados, habilitados ao tratamento e análise de dados. [...] Fase 5: Treinamento 

dos profissionais: é fundamental que se componha uma equipe na SME 

responsável pelo sistema de monitoramento. Esta equipe deve ser 

capacitada para ter domínio da concepção do sistema em questão, 

podendo atuar como formadores-multiplicadores na rede. É fundamental 

que esses profissionais aprendam a interpretar as informações geradas e que 

possam fazer, de tempos em tempos, a revisão do sistema proposto. O 

treinamento desses profissionais poderá ser realizado por consultoria 

especializada. [...] Fase 6: Ações de formação para os profissionais da DEI: 

Essas ações devem ser organizadas pela SME e terão como foco o 

entendimento do sistema de monitoramento, seus objetivos e sistemáticas. 

Também deverá ser abordado o conteúdo dos formulários para as equipes das 

unidades educativas, baseando-se na leitura dos manuais de preenchimento 

desses formulários. (FCC, 2016c, p. 28-29).  

 

Já a fase 7 alcança as unidades educativas e está baseada na ideia de que diretores e 

coordenadores pedagógicos possam ser multiplicadores nas unidades, além de alinhavar a 

formação dos profissionais nas unidades educativas esteja sob a responsabilidade da DEI e 

parceria da FCC. 

Fase 7: Ações de formação para os profissionais das unidades: Essas ações 

serão organizadas pela DEI em parceria com a equipe FCC e a empresa 

responsável pelo desenvolvimento do sistema tecnológico, e terão como 
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meta o entendimento do sistema de monitoramento, seus objetivos e 

sistemáticas. É importante que o conteúdo dos formulários seja esmiuçado, 

baseando-se na leitura dos manuais de preenchimento desses formulários. Por 

questão de custos, sugere-se que as ações comandadas pelas equipes 

acima citadas tenham como público-alvo os diretores e coordenadores 

pedagógicos e que esses possam ser multiplicadores nas unidades. (FCC, 

2016c, p. 29). 

Mais adiante, na Fase 11, tratou-se da avaliação externa, cuja frequência prevista é 

bianual, e seu objeto é o trabalho docente: 

Fase 11: Avaliação externa da qualidade do atendimento: Com o intuito 

de complementar o conjunto de informações obtido pelo monitoramento 

bianual é sugerido que a SME realize, também a cada dois anos, uma 

avaliação externa, com o objetivo de obter informações mais detalhadas 

sobre o trabalho pedagógico desenvolvido pelas unidades, procurando 

descrever, por exemplo, tanto as atividades realizadas quanto o tempo gasto 

no desenvolvimento delas, o estilo de interações pedagógicas entre adultos e 

crianças e entre crianças, os tipos de produções das crianças e etc. Tais 

informações poderiam auxiliar as equipes gestoras e os professores das 

unidades a rever a organização e o planejamento pedagógico de cada turma 

da unidade e da unidade como um todo, em termos de projetos e planos de 

ação. Em relação à DEI e à SME, os dados poderiam ajudar no 

desenvolvimento de ações de formação na altura do ingresso de novos 

profissionais da rede, como também da formação continuada para toda a 

rede da EI. Além disso, auxiliaria na revisão de políticas, uma vez que as 

informações levantadas serviriam também como diagnóstico, de modo a 

identificar demandas e deficiências das unidades. (FCC, 2016c, p. 30). 

Já o Relatório 4 

[...] apresenta a finalização do processo de elaboração dos indicadores que 

comporão o sistema de monitoramento da educação infantil de rede municipal 

de Florianópolis. A definição e seleção dos indicadores foram realizadas a 

partir da discussão entre as equipes da DEI e da FCC, baseada nos dados 

já existentes e naqueles gerados pela avaliação realizada em 2015. Desta 

maneira, todo o conteúdo aqui apresentado é fruto dos debates e reflexões 

com a equipe da Diretoria de Educação Infantil da Rede Municipal de 

Educação de Florianópolis. Estas discussões foram desenvolvidas ao longo 

do segundo semestre de 2016 e finalizadas apenas agora, em final de 

novembro de 2016. O trabalho conjunto entre FCC e DEI é de extrema 

relevância para que a estrutura e conteúdo do sistema de monitoramento 

sejam pertinentes ao contexto da rede municipal de educação infantil. (FCC, 

2016d, p. 5, grifos nossos). 

Em sentido gramsciano, o que temos aqui é a produção do consenso acerca de uma 

ideologia, a fim de obter-se hegemonia para certo grupo – o grupo dominante. A importância 

exagerada atribuída ao trabalho articulado entre a FCC e a DEI em relação aos documentos 
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orientadores, das discussões43 e definições coletivas da FCC junto a DEI, e também o destaque 

à extrema relevância do trabalho da FCC para a RME de Florianópolis são fatores que, 

somados, nos dão elementos da produção deste consenso, afinal ela precisa ser aceita, os 

profissionais da educação infantil precisam legitimar esse trabalho, para que seja 

reconhecidamente exitoso. 

Com relação à Dimensão 5 do Relatório, este “[...] reúne práticas dos adultos em seu 

cotidiano que refletem a organização do trabalho pedagógico”. A avaliação será realizada “por 

profissional externo à unidade por meio de observação” com frequência bianual. O instrumento 

de observação será “descritivo com 4 níveis de qualidade, que serão assim descriminados: 

Inadequado (1), mínimo (2), bom (3), muito bom (4)” (FCC, 2016d, p. 56). 

Na totalidade, serão 17 indicadores, dentre os quais destacamos aquele que diz respeito 

às “[...] interações afetivas: ambiente emocional, mediação de situações de conflito e 

sensibilidade dos adultos” (FCC, 2016d, p. 56, grifos nossos). O Ambiente emocional “[...] 

significa que as crianças e os adultos possam, a maior parte do dia, se sentir bem, seguros, 

confortáveis e acolhidos no ambiente de sala, não havendo manifestações frequentes de 

raiva, tristeza, apatia e irritabilidade” (FCC, 2016d, p. 58, grifos nossos). 

Já a mediação de situações de conflito “[...] significa que as crianças são orientadas, de 

maneira calma e respeitosa, para o bom convívio em grupo” (FCC, 2016d, p. 59). E a 

sensibilidade dos adultos “[...] significa que eles são sensíveis às necessidades individuais e 

coletivas das crianças oferecendo supervisão adequada, ajuda e assistência constantes, de forma 

empática” (FCC, 2016d, p. 59). Identificamos aí as competências socioemocionais sobre as 

quais Laval (2019) vai chamar atenção, pois o uso da palavra competências é estratégico, e a 

substituição de conhecimento por competência não é sem importância. Laval (2019, p. 76) vai 

explicar que “[...] essa noção de ‘competência’ é alvo de debates numerosos e razoavelmente 

confusos [...], a noção é polissêmica [...] e se presta a diversos usos sociais, o que reforça a sua 

evidencia e aparente neutralidade.” A competência “[...] designa um conhecimento 

indissociável da ação, ligado a uma habilidade, a um saber prático ou a uma faculdade mais 

geral que os ingleses designam de agency” (LAVAL, 2019, p. 77), é a utilidade do indivíduo 

na organização da produção. (LAVAL, 2019), e é pertinente visto as transformações do 

trabalho, em especial pela “difusão das novas tecnologias da informação” (LAVAL, 2019, p. 

77). Atualmente, “[...] a noção de competência está na base dos discursos que constroem as 

relações de força entre os grupos sociais” (LAVAL, 2019, p. 77), compreendidas como a 

 
43 Não tivemos tempo hábil para entrevistas acerca destes encontros da FCC e da equipe de assessoras da DEI. 
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disputa pela hegemonia, o poder da dominação de um grupo sobre o outro, seja no aspecto 

econômico, político, cultural ou ideológico.  

No decorrer localizamos um “formulário para acompanhamento individual das 

crianças”, destacando alguns pontos neste formulário, elaborado pela FCC, e que nos chamaram 

a atenção: 

6) Qual(is) é(são) a(s) principal(is) dificuldades da criança? Por exemplo, 

dificuldades de se adaptar à rotina diária, de se relacionar, de aceitar as 

regras, de participação nas atividades e brincadeiras, de se envolver com o 

que lhe é proposto, de compreender diálogos, etc. Essa(s) dificuldade(s) a 

impede(m) de concretizar ações, relações, aprendizagens? Se sim, como?  7) 

Qual a característica da criança que mais chama a sua atenção no sentido de 

favorecer ou dificultar as interações com ela? [...] 9) A criança ajuda seus 

colegas quando percebe que precisam de ajuda? 10) Comentários finais: 

utilize este espaço para descrever a criança em pontos que você considera 

como importantes, tanto para a criança quanto para seu processo de 

aprendizagem, auxiliando pais e outros profissionais e entender melhor o 

comportamento e desempenho da criança. (FCC, 2016a, p. 118, grifos 

nossos). 

Estamos diante de um novo rumo, de uma mudança de cultura na educação infantil da 

rede municipal de Florianópolis. Há uma ideologia no proyecto que está sendo intensificada na 

rede municipal de educação infantil de Florianópolis. A dispensa de licitação da FCC pelo BID 

não é sem motivo, ela coordenou a avaliação de ambientes em todas as unidades educativas da 

rede, cujo resultado vem balizando o trabalho executado na rede, incidindo sobre a formação 

continuada na perspectiva da conformação docente e implementando um sistema de 

monitoramento de qualidade que consideramos um aparelhamento de controle do docente, em 

especial quando relacionado à quinta dimensão, qual seja, a organização do trabalho 

pedagógico nas unidades de EI, e cuja subescala dialoga com as competências emocionais.  

Na ótica gramsciana, temos a materialização de uma ideologia quando analisamos o 

proyecto, e cujas diretrizes estão sendo implantadas pela FCC na rede municipal de educação 

infantil de Florianópolis. Neste sentido, a FCC vem se aperfeiçoando para criar o consenso 

junto a DEI/SME, tornando aceitável suas ações nas unidades educativas. Os intelectuais 

orgânicos da FCC se esforçaram para vincular suas propostas aos documentos orientadores da 

educação infantil e à equipe da DEI. Por outro lado ainda encontramos alguns respiros para 

fazer frente ao proyecto quando, por exemplo, a própria equipe da DEI organiza um seminário 

de grupos de formação para estudarem e contraporem a ideologia proposta pela FCC, em 

especial quando a avaliação de contexto vem imbuída de uma ideologia mais democrática, 

participativa, que não retira a identidade e autenticidade da ação pedagógica do docente. 
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5 O DOCENTE DO SÉCULO XXI – HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

Este capítulo trata da perspectiva da docência na visão do BM, da OCDE e do BID, que, 

de modo geral, vêm destacando a importância dos professores para melhorar a qualidade da 

educação. Há, em contrapartida, uma desqualificação dos professores, responsabilizados pelos 

baixos resultados nas avaliações dos estudantes, e desse modo justifica-se a importância da 

qualificação docente, nos moldes destes OMs. Este docente passa a ser responsável por 

desenvolver as habilidades e competências necessárias ao mercado de trabalho. Este fator, 

habilidades e competências, vem associado ao desempenho do docente, além de fundamentado 

na formação do capital humano. O Capital humano e o capital social são perspectivas dos OMs, 

que estão fundamentadas numa lógica de mercado, da economia, do desenvolvimento, que vem 

sendo fortalecido no setor educacional, como no nosso caso específico, com o BID, a FCC 

através do proyecto na RME de Florianópolis. 

 

5.1 A PERSPECTIVA DA DOCÊNCIA PARA O BID, O BM E A OCDE 

 

Um dos aspectos que nos chamou a atenção no proyecto foi o cerceamento dos docentes, 

em especial quando analisamos os relatórios produzidos pela FCC em 2016.  O docente é “[...] 

reconocido como el recurso más importante” (BID, 2013, p. 4) ligado à melhoria da qualidade 

e, por isso justifica-se que “[…] es preciso mejorar la selección, contratación y entrenamiento 

de profesores para atender esta nueva demanda, además de la necesidad de fortalecer los 

procesos de acompañamiento (coaching) a todo el cuerpo docente” (BID, 2013, p. 4-5). O BID 

confere ao docente o status de recurso mais importante atrelado à melhoria da qualidade, 

justificando suas ações acerca da seleção, contratação e treinamento para adequação dos 

professores às novas demandas – aqui compreendidas como demandas do mercado – e para isto 

é necessário a garantia da ação docente na perspectiva das habilidades e competências a serem 

desenvolvidas nos estudantes. 

Nesta mesma linha o BM também vem destacando a importância dos professores para 

melhorar a qualidade da educação. Para o Banco Mundial, os professores da América Latina 

compartilham de um ponto importante: são cada vez mais reconhecidos como os atores críticos 

nos esforços da região para melhorar a qualidade e resultados da educação (BM, 2014, p. 3). 

Como já vimos esses OMs apregoam que a qualidade dos professores está ligada 

diretamente à qualidade da educação. Todavia, a perspectiva acerca do desempenho dos 

professores é marcada, segundo o BM, por várias fragilidades, a saber:  
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As altas taxas de absenteísmo dos professores em toda a região da América 

Latina e do Caribe e as observações em sala de aula que mostram que os 

professores em geral são mal preparados para usar o tempo da aula de 

forma eficaz são evidências de que as pressões que eles sofrem para 

desempenhar suas funções de forma responsável geralmente são 

deficientes. (BM, 2014, p. 42, grifos nossos). 

O BM insiste na ideia de que um dos aspectos responsáveis pela baixa qualidade dos 

docentes está ligado ao fato de os salários não estarem vinculados ao desempenho, elencando 

este ponto com um desafio dos governos nacionais e transnacionais: 

A baixa qualidade dos professores é o principal fator restringindo a qualidade 

da educação. O magistério permanece uma profissão desprestigiada. Os 

requisitos para ingresso em cursos de licenciatura são fracos e a formação é 

de baixa qualidade. E além da pouca seletividade na contratação de 

professores para os sistemas educacionais estaduais e municipais, os salários 

não são vinculados ao desempenho. A mudança desse paradigma exigirá 

reformas coordenadas de políticas públicas nas esferas federal, estadual 

e municipal.  (BM, 2017, p. 127). 

Desse modo, conforme o BM (2014, p. 40), será imprescindível “[...] atrair candidatos 

de alto calibre, eliminar os de pior desempenho de forma contínua e sistemática e motivar 

os indivíduos a continuarem a aprimorar suas habilidades e dar o seu melhor ao longo da 

carreira” (grifos nossos). 

O banco faz até mesmo algumas recomendações para os governantes enfrentarem o 

desafio de vincular o desempenho ao salário do professor, sugerindo a criação de 

[...] alianças pró-reformas eficazes com líderes empresariais e a sociedade 

civil por meio de campanhas de comunicações que expõem claramente as 

falhas atuais do sistema educacional e a importância da melhoria na 

educação para a competitividade econômica. (BM, 2014, p. 49, grifos 

nossos). 

A menção do BM às campanhas de comunicação, neste caso, para expor as falhas do 

sistema educacional, remetendo à melhoria da qualidade fundamentada pela competitividade 

econômica, nos remete a Gramsci, quando este se refere a imprensa “[...] é a parte mais 

dinâmica desta estrutura ideológica” (GRAMSCI, 2001, p. 78-79), mas não a única. Pois a 

imprensa, nesse caso, contribui para a formação de consenso na população em geral, em torno 

das falhas do sistema educacional e da necessidade de sua melhoria, compreendendo a educação 

como um setor de competitividade e elevação do capital humano da população. Todas as 

evidências disponíveis sugerem que a qualidade dos professores na América Latina e no Caribe 

é um entrave para que os sistemas educacionais da região alcancem níveis de classe mundial 
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(BM, 2014, p. 50). Neste quesito o banco estabelece uma conexão alicerçada no seu modelo 

econômico,  

Para enquadrar a realidade educativa em seu modelo econômico e poder 

aplicar-lhe seus teoremas gerais, o Banco Mundial estabeleceu uma correlação 

(mais do que uma analogia) entre sistema educativo e sistema de mercado, 

entre escola e empresa, entre pais e consumidores de serviços, entre relações 

pedagógicas e relações de consumo-produto, entre aprendizagem e produto, 

esquecendo aspectos essenciais próprios da realidade educativa. 

(CORAGGIO, 1996, p. 102). 

Para o Banco Mundial, de acordo com Mota Jr. (2014, p. 1147), 

[...] o sistema educacional deve desempenhar três papéis, considerados como 

primordiais, quais sejam: o desenvolvimento de “habilidades da força de 

trabalho para sustentar o crescimento econômico”, a contribuição “para a 

redução da pobreza e desigualdade”, buscando oferecer oportunidade 

educacional para todos e, por fim, porém mais importante, o sistema deve estar 

voltado para o papel de “transformar gastos na educação em resultados 

educacionais” (Banco Mundial, 2010, p. 23).  (grifos nossos). 

Nesta logica do modelo econômico do banco podemos compreender a centralidade do 

trabalho docente focado nas habilidades e competências, e neste sentido chamar atenção para 

esta questão, mais uma vez a educação à serventia do mercado, da formação do capital humano, 

e agora em especial com a obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade, incrementa-se esse 

trabalho docente desenvolvendo as habilidades e competências já na educação infantil. 

No Relatório econômico sobre o Brasil (OCDE, 2018, p. 30), há uma chamada de 

atenção para o país, pois Colômbia, México e Uruguai “[...] gastam menos por estudante do 

que o Brasil, esses países apresentam melhor desempenho nos testes Pisa [Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes] da OCDE, sugerindo que há espaço para melhorar a 

eficiência dos gastos” (grifos nossos). A OCDE apregoa a ideia da importância do nível de 

educação geral, pois o setor educacional 

[...] contribui efetivamente para o desenvolvimento do capital humano, – 

entendido como os conhecimentos, as competências, e características 

individuais que facilitam a criação do bem-estar pessoal, social e econômico 

– e do capital social, isto é das redes, das normas, dos valores, das convicções 

que facilitam a cooperação intra e entre os grupos. Por isso, nessa ótica, é 

preciso melhorar a qualidade da educação e esse fato passa, dentre outras 

variáveis, pela formação de professores. (MAUÉS, 2011, p. 77, grifos 

nossos). 

A OCDE, o BM e o BID comungam da ideia de aumento do capital humano enquanto 

um dos fatores de desenvolvimento econômico, justificando assim toda uma aparente 

preocupação para orquestrarem as reformas das políticas educacionais em torno dos docentes.   
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5.2 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: A QUALIDADE DO DOCENTE 

 

Em 2014, foi realizado um encontro em São Paulo/Brasil, incluindo onze ministros e 

vice-ministros da educação que discutiram a respeito das habilidades necessárias ao progresso 

social na reunião ministerial informal da OCDE.   

En ella se acordó unánimemente en la necesidad de desarrollar un “niño 

completo”, dotado de una serie equilibrada de habilidades cognitivas, 

sociales y emocionales que le permitan enfrentar mejor los desafíos del siglo 

XXI. Los padres, docentes y empleadores saben que los niños talentosos, 

motivados, movidos por objetivos y de espíritu de grupo tienen más 

probabilidades de capear las tormentas de la vida y desempeñarse bien en el 

mercado laboral y, por consiguiente, alcanzar el éxito en la vida. (OCDE, 

2015, p. 1, grifos nossos). 

Para a OCDE, a criança do século XXI é dotada de habilidades cognitivas, sociais, 

emocionais que irão se encaixar em determinado mercado laboral, compreendido pela OCDE 

como um componente do êxito na vida. A OCDE busca legitimar a importância das habilidades, 

pois “las evidencias obtenidas de estudios longitudinales en nueve países de la OCDE muestran 

que las habilidades cognitivas, sociales y emocionales tienen un papel significativo en la 

mejora de los resultados económicos y sociales” (OCDE, 2015, p. 2, grifos nossos). A ênfase 

nas evidências recebe destaque nos documentos dos OMs, no nosso caso, estamos nos referindo 

ao BID, ao BM e a OCDE, onde as habilidades e competências são os conteúdos conceituados 

nas agendas destes organismos.  

Retomando o proyecto, uma educação de qualidade, compreende 

[...] a formação de cidadãos plenamente capacitados a desenvolver suas 

competências e habilidades em múltiplas dimensões, [...] afetam não só a 

remuneração futura de trabalhadores mais bem qualificados, como também a 

situação nutricional e de saúde das crianças e adolescentes, com efeitos 

positivos inclusive sobre a participação e inserção da mulher no mercado 

de trabalho, assim como efeitos positivos sobre a redução da criminalidade. 

(SILVA, 2013, p. 1, grifos nossos). 

Nesse sentido, a concepção de qualidade na educação está associada ao 

desenvolvimento da ação docente com foco no desenvolvimento das habilidades e 

competências dos estudantes, que irão futuramente interferir na remuneração dos trabalhadores, 

liberando até mesmo a mão de obra feminina para o mercado laboral, em perfeita consonância 

com a perspectiva do BM, da OCDE e do BID. Esse modelo de educação baseado no 

desenvolvimento de habilidades e competências não é algo novo,   
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Apesar das diferenças entre as reformas na formação de professores, existe 

uma certa unanimidade em relação ao aporte pedagógico que lhe deve servir 

de paradigma. Trata-se do aporte por competências, também chamado modelo 

de competências ou pedagogia das competências. Apesar de não ser uma 

abordagem nova, tendo em vista que na década de 1970 já era utilizado nos 

Estados Unidos, esse aporte tem-se revestido de certa “modernidade”, e 

classifica como ultrapassado tudo o que não cabe nesse entendimento acerca 

da formação. O modelo de competências na formação do professor parece 

vir na esteira da utilização feita dessa mesma noção no mundo da 

indústria e das empresas. O ano de 1989 pode servir de referência para o 

impulso do que alguns têm denominado “a obsessão das competências” nas 

políticas educacionais. (MAUES, 2003, p. 105). 

Esse discurso do modelo de competências ou pedagogia das competências está 

associado ao fundamento liberal e conservador, assim como o conceito de habilidades: 

De um lado, o conceito de habilidade tem implicações ativas e individualistas: 

habilidades são atributos apreciados dos indivíduos, estes diferem em tipos e 

em graus de habilidade, e está aberto a cada um aperfeiçoar as habilidades ou 

acrescentar novas habilidades. (A propósito, o conceito é também 

democrático, sugerindo que todos têm a capacidade de aprendizagem e 

desenvolvimento, dado apenas o treinamento apropriado). (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 257). 

O BID em relação aos docentes, propõe alterações no Plano de Carreira da Rede 

Municipal de Ensino, indicando “um redesenho da carreira docente” (SILVA, 2013, p. 3, 

grifos nossos). E, diante dos elementos que organizamos até aqui, é possível afirmar que este 

redesenho liga a remuneração ao desempenho docente, no que diz respeito ao desenvolvimento 

das habilidades e competências dos estudantes e seus resultados no IDEB. 

Dando seguimento, para o BID, a questão da expansão do atendimento não é a questão 

principal, o foco do banco está na qualidade do ensino básico “que se encontra muito abaixo 

dos padrões internacionais, e que pode ser transformada pelas ações propostas de preparação 

para a aprendizagem e articulação entre os níveis de ensino, da EI para o EF” (SILVA, 2013, 

p. 8). Desta forma a qualidade está balizada pelos padrões internacionais, e, para alcançá-los, o 

BID propõe a preparação para a aprendizagem, que, já sabemos, dentre outros aspectos, o 

desenvolvimento das habilidades e das competências a serem desenvolvidas nos estudantes a 

partir dos 4 anos de idade. Entrelinhas, estabelece-se a articulação entre as etapas de ensino da 

EI e do EF, explicitando-se que a EI servirá para aumentar os índices dos resultados quando 

estes estudantes estiverem no 2º ano do EF, onde serão avaliados na Provinha Brasil. 

A OCDE, em 2001, já apontava a necessidade de cooperação entre a EI e o EF, 

entendida como  
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[...] uma “oportuna tendência crescente de cooperação entre a educação 

infantil e o sistema escolar em termos de política e de prática”, considerando 

como uma das lições para as políticas a necessidade “de uma forte e 

equilibrada parceria [da educação infantil] com o sistema educacional” 

(OECD, 2001, p. 128). A forma como essa lição é expressa na revisão da 

OCDE mostra que essa relação não é apenas uma questão de proximidade, 

mas também de poder. (MOSS, 2011, p. 146). 

Se durante muitos anos a educação infantil se esforçou para se legitimar na sua 

especificidade, paira agora novamente o atrelamento a preparação da criança para a escola do 

ensino fundamental.  

Fairclough (2001, p. 116) discute “[...] o conceito de discurso em relação à ideologia e 

ao poder [...], uma concepção de poder como hegemonia e em uma concepção da evolução das 

relações de poder como luta hegemônica”. Segundo o autor, “[...] as ideologias surgem nas 

sociedades caracterizadas por relações de dominação com base na classe” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 121), dentre outros aspectos. Assim, os OMs investem nas práticas discursivas, “[...] 

já que as hegemonias têm dimensões ideológicas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 126). 

[...] a hegemonia também fornece tanto um modelo como uma matriz. Fornece 

um modelo: por exemplo, na educação, os grupos dominantes também 

parecem exercer poder mediante a constituição de alianças, integrando e não 

simplesmente dominando os grupos subalternos, ganhando seu 

consentimento, obtendo um equilíbrio precário que pode ser enfraquecido por 

outros grupos, e fazem isso em parte por meio do discurso e mediante a 

constituição de ordens discursivas locais. Fornece uma matriz: a obtenção de 

hegemonia em um nível societário requer um grau de integração de 

instituições locais e semiautônomas e de relações de poder, de tal modo que 

as últimas sejam parcialmente moldadas por relações hegemônicas e lutas 

locais possam ser interpretadas como lutas hegemônicas.  (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 124-125). 

Olhando mais atentamente para a educação infantil, constatamos que ela 

[...] responde particularmente a necessidades de mulheres e crianças, 

segmentos sociais que tendem a ocupar a posição mais próxima do polo da 

subordinação no eixo do acesso ao poder [...] nos países em desenvolvimento, 

políticas, programas e projetos governamentais visam à educação infantil de 

populações pobres, segmentos sociais que também ocupam a posição mais 

próxima do polo da subordinação no eixo da distribuição do poder. 

(ROSEMBERG, 2001, p. 22- 23).   

Dito de outra forma, o poder das avaliações internacionais, de uma lógica para o 

desenvolvimento econômico, desta hegemonia do grupo dominante. Da subordinação da 

infância para o desenvolvimento das habilidades e competências para o mercado vindouro, e a 

necessidade do consenso para que os docentes assumam sua função nesta perspectiva. 
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Considerando-se ainda que a escola pública, de modo geral, é acessada pelo segmento das 

populações mais pobres, ou seja do grupo subalterno. 

A respeito dos docentes, a problemática da qualidade na educação é posta 

insistentemente, os culpabilizando pelos baixos índices nos resultados do Pisa, evidenciando 

desta forma que o parâmetro da qualidade está definido pelos índices legitimados pela OCDE. 

A ordem ao professorado, em vista disso, é desenvolver as habilidades e as competências dos 

estudantes e a utilização da palavra competência, nesse processo, vem para substituir a palavra 

conhecimento, o que faz parte do jogo de disputas (LAVAL, 2019). 

De modo geral, a disputa em curso é a formação do capital humano alavancada pelos 

organismos multilaterais baseados numa perspectiva de desenvolvimento econômico versus a 

formação humana, que se fundamenta na emancipação humana.  

 

5.3 FORMAÇÃO DO CAPITAL HUMANO VERSUS FORMAÇÃO HUMANA 

 

Para adentrar nessa discussão, apresentamos o conceito de omnilateral, que, conforme 

já mostramos leva em consideração todas as dimensões do ser humano, considerando sua 

situação objetiva e subjetiva do seu contexto real, significa a emancipação do ser humano em 

todos os sentidos. (FRIGOTTO, 2012). A educação omnilateral tem por responsabilidade 

[...] o desenvolvimento humano omnilateral e dos processos educativos que a 

ele se articulam direciona-se num sentido antagônico ao ideário neoliberal. O 

desafio é, pois, a partir das desigualdades que são dadas pela realidade social, 

desenvolver processos pedagógicos que garantam, ao final do processo 

educativo, o acesso efetivamente democrático ao conhecimento na sua mais 

elevada universalidade. Não se trata de tarefa fácil e nem que se realize 

plenamente no interior das relações sociais capitalistas. Esta, todavia, é a 

tarefa para aqueles que buscam abolir estas relações sociais. (FRIGOTTO, 

2012, p. 272 - 273). 

Vale dizer que as possibilidades de desenvolvimento do homem omnilateral e da 

educação omnilateral estão pautadas na disputa por um novo projeto de sociedade,  

[...] um projeto socialista – que liberte o trabalho, o conhecimento, a ciência, 

a tecnologia, a cultura e as relações humanas em seu conjunto dos grilhões da 

sociedade capitalista; um sistema que submete o conjunto das relações de 

produção e relações sociais, educação, saúde, cultura, lazer, amor, afeto e, até 

mesmo, grande parte das crenças religiosas à lógica mercantil. (FRIGOTTO, 

2012, p. 269). 

Esta empreitada dos que buscam “[...] o reencontro dos seres humanos com a sua 

humanidade cindida e perdida implica um combate sem tréguas aos valores mercantis da 
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competição, do individualismo, do consumismo, da violência e da exploração sob todas as suas 

formas” (FRIGOTTO, 2012, p. 270). A formação omnilateral leva a “[...] um certo grau de 

maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na 

orientação e na iniciativa” (GRAMSCI, 2001, p. 36). Obviamente, essa formação não perpassa 

somente a escola, mas também outras instituições que são formativas – igrejas, partidos, 

sindicatos, etc. Destacando-se que “[...] a escola – em todos os seus níveis – e a Igreja são as 

duas maiores organizações culturais em todos os países, graças ao número de pessoas que 

utilizam”. (GRAMSCI, 1999, p. 112). A escola, segundo Gramsci (2001, p. 36), deve “[...] 

assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a um certo 

grau de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma certa autonomia 

na orientação e na iniciativa”, é um espaço de socialização, de vida coletiva, é um dos espaços 

onde o indivíduo tece, em conjunto com outros, a sua concepção de mundo, de sociedade, de 

ser humano. Nesse aspecto, a escola 

[...] terá um papel revolucionário na medida em que construa – por um método 

materialista histórico dialético, partindo dos sujeitos concretos, com sua 

cultura, saberes e senso comum, e dialogando criticamente com o patrimônio 

de conhecimentos existente – as bases científicas que permitem compreender 

como se produzem os fenômenos da natureza e as relações sociais. Estas serão 

bases para uma práxis revolucionária em todas as esferas da vida, no horizonte 

de abolir para sempre a cisão da humanidade em classes sociais. É nesta práxis 

e na luta política concreta que se forjam a identidade e consciência de classe. 

(FRIGOTTO, 2012, p. 272). 

Na análise do proyecto, podemos perceber vários aspectos, especialmente quando 

propõe reformulações para o magistério municipal, referindo-se ao desempenho do docente em 

relação ao desenvolvimento das habilidades e competências e os escores obtidos no IDEB. 

Determina que o resultado da avaliação de ambientes irá subsidiar a formação continuada dos 

profissionais da educação infantil municipal, estabelecendo um sistema de monitoramento 

travestido de qualidade para, dentre outras questões, controlar a ação docente nas unidades 

educativas. Portanto fica evidente que o proyecto vindo do acordo BID/PMF em nada contribui 

para uma educação onmilateral, que se conceda ao ser humano a sua emancipação. Os 

elementos que analisamos a partir dos componentes do proyecto são categóricos no sentido de 

coagirem os docentes implementarem em sua ação pedagógica os conteúdos que objetivam o 

desenvolvimento das habilidades e competências. Esta é a escola que o proyecto defende e 

anuncia como sendo a melhor escola, com a melhor qualidade, alinhada com a formação do 

capital humano. 

Dessa maneira, cabe à escola 
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[...] combater, em seu interior, todas as formas de competição que estimulam 

o individualismo, ícone da educação burguesa. Do mesmo modo, se pautados 

pelo rigor científico que nos mostra uma realidade social e humana 

produzidas, em todas as esferas da vida, de forma desigual, não faz sentido a 

ideologia dos dons e nem estimular no processo educativo as avaliações 

comparativas, ou “premiar os melhores” alunos ou professores, um expediente 

cada vez mais utilizado pelo ideário neoliberal em nossa realidade. 

(FRIGOTTO, 2012, p. 272). 

Se antes, nas reformas educacionais, implementadas pelos OMs, adentraram o espaço 

escolar, o cerceamento inicial foi sobre a gestão, e agora, numa ‘nova onda’ a coerção avança 

sobre a docência.  

Em se tratando do ambiente escolar, ele é 

[...] um terreno de disputas ideológicas. Na atual disputa pela escola, os 

reformadores empresariais da educação ampliaram a função da avaliação 

externa e deram a ela um papel central na indução da padronização como 

forma de permitir o fortalecimento do controle não só sobre a cultura escolar, 

mas sobre as outras categorias do processo pedagógico, pelas quais se 

irradiam os efeitos da avaliação, definindo o dia a dia da escola. (FREITAS, 

2014, p. 1092, grifos no original). 

Os OMs idealizaram uma reforma intelectual movida pela necessidade do mercado, pelo 

setor da economia. Segundo Jacomini (2018, p. 154), “Gramsci considera que uma reforma 

intelectual e moral deve estar articulada a uma reforma econômica, ou seja, não é possível uma 

sem a outra” e “especialmente em relação à hegemonia, que no programa de uma reforma 

econômica estão os elementos da reforma cultural”.  Assim na RME de Florianópolis o proyecto 

promove esta reforma intelectual, ele fortalece a formação do capital humano, através do 

desenvolvimento das habilidades e competências que se torna o foco do trabalho docente. 

O docente é a peça-chave neste proyecto, pois 

[...] sua formação assume uma função central nas políticas educacionais. Esse 

profissional precisa ser preparado para contribuir com o ajuste da 

educação às exigências do capital, devendo para tanto ser formado de 

acordo com o “pensamento único” desse receituário ideológico. Desta 

forma, “é o mundo econômico que vai determinar os conteúdos de ensino 

e atribuir sentido prático aos saberes escolares” (Ramos, 2001). As 

reformas internacionais, dentro dessa lógica, podem servir para, na realidade, 

submeter a formação à racionalidade que facilita uma dominação, com a 

quebra de toda a resistência, por meio da formação de indivíduos que 

respondam como autômatos às exigências do mercado, mas que não tenham 

desenvolvido as capacidades críticas que contribuam para buscar a utilização 

dos conhecimentos como uma forma de emancipação. (MAUÉS, 2003, p. 

108). 
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Diante disso, concordamos com a avaliação de Costa (2016, p. 15), para quem o 

professor “[...] é o fator mais importante na escola dado que interfere diretamente na formação 

humana objetivada nas relações ensino-aprendizagem [...]”.  

Na rede municipal de ensino de Florianópolis, o que está em andamento é “[...] um ardil 

central para a formatação e subordinação do professor ao Acordo [...]”, que reside “[...] na 

mudança da carreira e num sistema de avaliação ainda não inteiramente explicitados” (SEKI et 

al., 2016, p. 224).  

Para além disso, os resultados da avaliação de ambientes irão subsidiar a formação 

continuada dos docentes da infância na rede municipal. Segundo o proyecto na avaliação de 

ambientes – estrutura física, material pedagógico, etc. – o ambiente é considerado um dos 

aspectos da qualidade, pois uma boa estrutura física, com materiais pedagógicos adequados, 

entre outras questões, contribuiria para a melhoria da qualidade. Ela se distingue, a princípio, 

da avaliação do IDEB, que visa ‘medir’ o desempenho do estudante, porém consideramos que 

a avaliação de ambientes vem compor a   

[...] a tendência de que as avaliações educacionais foquem seus objetos nos 

comportamentos de gestores, professores [...] No Acordo, a rede aparece como 

laboratório para o aprimoramento desse tipo de avaliação que, sem engano, 

tem a ver com a vinculação do trabalho docente ao desempenho dos 

estudantes. (SEKI et al., 2016, p. 221). 

No caso do desempenho dos estudantes, entendemos que isto é mais visível no ensino 

fundamental, no entanto verificamos que o monitoramento da qualidade e a formação 

continuada na educação infantil objetivam adequar a ação docente na perspectiva das da 

formação do capital humano, desenvolvendo as habilidades e competências junto às crianças 

pequenas e todo esse processo sendo controlado pelo sistema do monitoramento da qualidade. 

Este monitoramento da qualidade será realizado através de um sistema encomendado à FCC e 

seus resultados, por sua vez, “[...] propiciam as condições para a alavancagem de novos 

processos de mercadorização da educação, por exemplo, ao fornecer dados, pretensamente 

neutros e científicos para fomentar verdadeiras indústrias de formação ou capacitação de 

professores, coaching, entre outras” (SEKI et al., 2016, p. 223). 

Com relação à avaliação realizada através de escalas, Freitas (2014) chama a atenção 

para a sua diversificação, por exemplo, no ensino fundamental, as avaliações são mais 

conhecidas, haja vista a avaliação da aprendizagem, mas há muito mais. 

Pelo menos outras duas dimensões estão permanentemente sendo avaliadas: o 

próprio comportamento do aluno na sala e seus valores e atitudes. Até agora, 

as avaliações de larga escala incidiram na primeira dimensão do processo de 
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avaliação em sala de aula, a da aprendizagem, mas já há movimentos 

expressivos destinados a se criar avaliação de larga escala para outras 

dimensões, chamadas de “socioemocionais” e que dizem respeito, em 

especial, aos valores e atitudes dos estudantes. (FREITAS, 2014, p. 1096, 

grifos no original). 

E, como já vimos, a avaliação de ambientes realizada na rede municipal de educação 

infantil de Florianópolis num primeiro momento propaga que incidirá sobre o ambiente, 

considerando-o um elemento da qualidade na educação infantil. No entanto, ao detalharmos a 

proposta do sistema de monitoramento da qualidade organizada pela FCC, na sua quinta 

dimensão, situamos elementos da dimensão socioemocional.44  

No que diz respeito aos professores, em relação à formação, compreendemos que há 

uma conformação dos docentes intimamente ligada à hegemonia da classe dominante 

(EVANGELISTA, 2007; SANTOS, 2019). E para o êxito do proyecto na educação infantil da 

rede municipal o sistema de monitoramento vem compor o escopo do controle das ações 

docentes. 

  

5.4 OS “BENEFÍCIOS” DO CAPITAL HUMANO E DO CAPITAL SOCIAL 

 

Mapeando mais alguns documentos, encontramos uma série de ‘benefícios’ anunciados 

pelo BID, que não são necessariamente de ordem monetária, conforme demonstrado no Quadro 

6, a seguir:   

  

Quadro 6 – Benefícios externos e não monetários da educação 

Tipo de benefício Resultados 

Educação da criança A educação dos pais afeta o nível e o sucesso educacional da criança 

Saúde da criança A saúde da criança é positivamente relacionada à educação dos pais 

Fertilidade A educação da mãe reduz a chance de gravidez da filha 

Própria saúde Mais educação aumenta a expectativa de vida 

Saúde da esposa Mais escolaridade melhora a saúde da esposa e diminui a mortalidade 

Eficiência na procura por 

trabalho 
Mais escolaridade diminui o custo de procura e aumenta a mobilidade 

Tamanho da família desejado Mais escolaridade melhora a eficiência contraceptiva 

Mudança tecnológica Escolaridade auxilia P&D, e difusão 

Coesão social Escolaridade aumenta votação e diminui alienação 

Crime Educação reduz a atividade criminosa 

Fonte: Silva (2013, p. 7). 

 
44 Cabe destacar que em 2006 nos Parâmetros de qualidade – volume 1, a qualidade das práticas nas pré-escolas, 

estariam diretamente ligadas aos melhores resultados no que diz respeito do desenvolvimento intelectual e 

sociocomportamental da criança pequena.  
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Segundo o documento da análise econômica, o capital social 

[...] é produzido por meio da educação em três caminhos fundamentais: os 

estudantes praticam as habilidades sociais, como participação e 

reciprocidade; a escola propicia um fórum para as atividades 

comunitárias; e por meio da educação civil, os estudantes aprendem como 

participar responsavelmente em suas sociedades (MATZ, 2002). (SILVA, 

2013, p. 7-8, grifos nossos). 

De acordo com Motta (2012, p. 285), há um vínculo entre a teoria do capital humano e 

a teoria do capital social, e se localiza 

[...] na ideia de que investir em pessoas, na capacitação de uma força de 

trabalho mais competitiva, resulta na melhoria das condições de trabalho e no 

aumento da produtividade, o que consequentemente vai refletir na melhoria 

da qualidade de vida do indivíduo e de sua família, reduzindo os problemas 

sociais, uma vez que se desenvolve a capacidade de controlar os ativos sociais 

ou de gerar capital social. 

Nesta linha o BM, por exemplo, defende a ideia de que “[...] o crescimento econômico 

deve ser o grande objetivo de um sistema educacional [...]” (MOTA JR., 2014, p. 1147). 

Essa concepção está profundamente impregnada da Teoria do Capital 

Humano, como o próprio BM reivindica, quando defende que as pesquisas 

internacionais têm demonstrado que o capital humano, considerado como a 

média de escolaridade da força de trabalho, é um elemento crítico para esse 

crescimento (Banco Mundial, 2010, p. 23). (MOTA JR. 2014, p. 1147). 

O conceito de capital social contribui para a preservação das relações sociais 

capitalistas, com destaque para o apassivamento dos movimentos sociais, redefinindo a relação 

Estado-sociedade civil, que é transformada de um espaço de confronto para um espaço de 

colaboração: 

O desenvolvimento de políticas sociais na América Latina e no Brasil nos anos 

2000, inspiradas na utilização deste conceito, vem-se constituindo em 

instrumentos de apassivamento dos movimentos sociais, pela conversão da 

sociedade civil de espaço de confronto a espaço de colaboração. Elas são 

executadas diretamente pelos órgãos governamentais e indiretamente pelos 

variados parceiros na sociedade civil, notadamente, os empresários nacionais 

e transnacionais, as igrejas e, até mesmo, parcela da classe trabalhadora. 

(NEVES et al, 2008, grifos nossos). 

Fontes (2008, p. 33), nos apresenta uma análise objetiva acerca dos movimentos sociais, 

que 

[...] são compostos por trabalhadores e precisam, mais do que nunca, estar 

atentos às formas de expansão contemporânea do capital e de suas 

modalidades de subalternização, de apassivamento e de redução ao silêncio 
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respeitoso através de um processo peculiar, que estou designando como 

conversão mercantil-filantrópica de movimentos sociais de base popular.  

Destacando a admissão das reinvindicações populares por parte de uma fração do 

empresariado.   

Trata-se de fenômeno contraditório (ARANTES, 2004), surgido no próprio 

bojo das lutas sociais, e consiste na admissão por parcelas do empresariado (e, 

em alguns casos, até mesmo no estímulo) de algumas demandas populares, 

direcionando-as através da elaboração de projetos financiáveis, para a 

produção de serviços de cunho assistencial. Essa conversão resulta num 

apassivamento das lutas sociais, encapsuladas em reivindicações de cunho 

imediato (corporativas) e circunscritas a níveis de consciência coletiva 

elementar (NEVES, 2005). (FONTES, 2008, p. 33) 

Retomando a discussão acerca da docência e das avaliações em larga escala, é notório 

que as recomendações dos OMs vêm cerceando-a, e desta forma, as avaliações em larga escala 

contribuíram e contribuem para o alinhamento a determinadas concepções, alicerçadas 

[...] na imitação da organização do trabalho da iniciativa privada, onde o 

controle do processo recebe atenção privilegiada a partir da padronização e 

automação das atividades, tornando o trabalhador um apêndice substituível da 

máquina e seu desempenho monitorado por indicadores de qualidade que, 

se atingidos, autorizam recompensas definidas e contingentes aos índices 

(recompensas sociais e financeiras). (FREITAS, 2014, p. 1093, grifos nossos). 

De modo geral podemos afirmar, que é isto que o proyecto representa e prima por 

implementar na rede municipal de educação infantil de Florianópolis. Justificam-se as ações de 

formação continuada, com a narrativa de buscar melhorar o nível da qualidade dos docentes da 

EI da RME. Como vimos, os docentes são incumbidos da tarefa de desenvolver as habilidades 

e competências nos alunos, propagado como o desafio do século XXI pelos OMs. Segundo 

esses organismos, o desenvolvimento de habilidades e competências está vinculado à qualidade 

da educação, que se fundamenta na Teoria do Capital Humano, que é compreendido como um 

fator de crescimento econômico para estes OMs. Em linhas gerais, estes OMs necessitam 

estabelecer um controle ideológico sobre os docentes, visando a conformação profissional e, 

para a hegemonia do grupo dominante. Uma parcela das reinvindicações da classe trabalhadora, 

ao serem reconhecidas pelos empresários, contribuiu para o apassivamento das lutas sociais. 

Esta é a estratégia que o BID utilizou junto à rede municipal de ensino de Florianópolis, o 

grande esforço da FCC em relação aos documentos orientadores da educação infantil, a 

necessidade constante de pontuar um trabalho coletivo junto a DEI e SME, além de se tratar de 

uma fundação com dado prestígio nas pesquisas educacionais e suas publicações, contribui para 

o apassivamento dos docentes da infância da rede municipal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Iniciamos a tese a partir do neoliberalismo (ANDERSON, 1998; LAVAL, 2016), 

seguindo para a Teoria do Capital Humano (SCHULTZ, 1973), destacando o aspecto da 

individualidade, do investimento que o indivíduo realiza sobre si mesmo, pois segundo esta 

teoria – TCH – o indivíduo investindo em si mesmo, pode “[...] ampliar o raio de escolha posto 

à sua disposição. Esta é uma das maneiras por que os homens livres podem aumentar o seu 

bem-estar” (SCHULTZ, 1973, p. 33). Esse investimento individual é considerado como um 

capital humano e é concebido, segundo os OMs, como um aspecto importante no 

desenvolvimento econômico. A expansão desta teoria – TCH –, segundo Frigotto (2010) foi 

como uma vertiginosa crença no sentido de resolver as desigualdades entre os países e os 

indivíduos. Ela se expandiu rapidamente nos países da América Latina e do terceiro mundo 

através do OMs, e que reduziu a “[...] concepção de ser humano a uma mercadoria” 

(FRIGOTTO, 2015, p. 217).  

Para que esta concepção, atrelada à lógica do mercado, pudesse adentrar na educação, 

primeiramente se eliminou as agendas que lutavam pelo acesso à educação (GENTILLI, 2010), 

abrindo espaço para o discurso da qualidade, influenciado pelo discurso da qualidade total, 

advindo das empresas. No Brasil, a discussão sobre a qualidade começou a ganhar corpo na 

educação a partir da reforma Bresser-Pereira, nos anos 1990. Num primeiro momento, a 

qualidade estava centrada na dotação de recursos humanos e materiais e, posteriormente, pelo 

conceito de eficácia (ENGUITA, 2001). Esse discurso da melhoria da qualidade tornou-se um 

slogan das reformas educacionais, uma ideia desejável, aceitável, seja no âmbito 

governamental, seja entre os próprios professores (GENTILLI, 2010; CONTRERAS, 2002; 

SHIROMA; SANTOS, 2014). A qualidade, compreendida como uma disputa por uma 

determinada concepção de mundo, uma ideologia, contribui para a produção de uma atividade 

prática e de uma vontade, tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva (GRAMSCI, 

1999).  

Gramsci desenvolveu o conceito de Estado proposto por Marx, dividindo-o 

metodologicamente em sociedade política e sociedade civil (GRAMSCI, 2007). De acordo com 

Gramsci (2007), a hegemonia é a combinação do consenso e da força – coerção – observando 

que a força não se exceda acima do consenso, mas aparente ser sustentada pelo consenso de 

uma maioria. Já a ideologia forma as massas, ela é uma concepção de mundo que orienta 

determinada conduta das massas (GRAMSCI, 1975, 1978, 2007). Ambas, ideologia e 

hegemonia são entrelaçadas, fazendo parte do jogo pela concepção dominante (GRUPPI, 1980). 
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A partir dos conceitos gramscianos de hegemonia e ideologia, afirmamos que o apoio 

técnico e financeiro do BID aos países da América Latina e Caribe reveste-se de uma 

determinada concepção, de uma ideologia (GRAMSCI, 2007) a serviço de grupos dominantes 

que necessitam manter a hegemonia. Conforme vimos o aspecto econômico, diante da ótica 

capitalista, dita as normas, e deposita na educação a tarefa da formação do capital humano. 

Atualmente a agenda de investimentos do BID, em sua grande maioria, concentra-se 

nos governos transnacionais – estados e municípios - oferecendo apoio técnico e financeiro. 

Esta estratégia vincula-se à reforma do BID, denominada Nono aumento de capital - GCI-9, e 

que teve por meta aumentar a eficiência, os rendimentos e a competividade do BID (BID, 2013). 

O Proyecto de expansión y mejoramiento de la educación infantil y la enseñanza fundamental 

en Florianópolis é um desses exemplos atrelados à estratégia do GCI-9. O BID, assim como 

outros OMs, defende uma educação de qualidade, pois consideram a educação um fator 

fundamental para o desenvolvimento e crescimento econômico (ENSENANZA... 2019).  Neste 

aspecto é preciso pontuar que a concepção de qualidade tratada pelos OMs vincula-se à 

formação do capital humano. 

De acordo com o BID, a qualidade da educação básica no Brasil é insuficiente, devido 

à cobertura incompleta na educação infantil e à falta de habilidades e de capacitação dos jovens 

para o mercado de trabalho (BID, 2012). E neste aspecto, o BID e os OMs vão constituindo o 

arcabouço de justificativas para as suas ações, impregnados de evidências científicas, onde os 

aparelhos privados de hegemonia e os intelectuais orgânicos desenvolvem sua função. Os 

aparelhos privados de hegemonia são organizações, como igrejas, sindicatos, organizações de 

profissionais, etc., encarregadas de organizar e/ou difundir determinada ideologia. Já os 

intelectuais orgânicos são ligados organicamente a uma certa ideologia de uma determinada 

classe (GRAMSCI, 1995; SEMERARO, 2006). 

Em Florianópolis, os dados populacionais, econômicos e educacionais (COUTINHO, 

SILVEIRA, 2018; IBGE 2010, 2017) indubitavelmente atraíram o investimento do banco. 

Além do que, a rede municipal de ensino apresenta vários diferenciais em relação a outras redes 

de ensino públicas brasileiras, tais como eleição de diretores, conselho de escola (HASCKEL, 

2005), plano de cargos e salários.  

Além desses fatores, a pesquisa Educação Infantil no Brasil: avaliação qualitativa e 

quantitativa (CAMPOS, 2010), realizada pela FCC, que objetivou apurar o impacto que a 

frequência das crianças na pré-escola poderia causar no seu desempenho no ensino 

fundamental, sinalizou que a criança que frequenta a pré-escola apresenta resultados positivos 

na Provinha Brasil (CAMPOS, 2010). Esta é uma evidência importante para os economistas, 
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pois eles defendem o investimento na criança antes da idade escolar (MOSS, 2011). Esta ideia 

está fundamentada nos estudos do economista James Heckman, pois segundo suas estimativas, 

cada dólar investido na infância representaria um retorno de US $ 17, pois estas crianças 

tenderiam a se tornar adultos mais produtivos, além de reduzir custos com serviços sociais e 

com o sistema judicial (BID, 2014). 

A pesquisa de qualidade (CAMPOS, 2010) valeu-se das escalas ITERS-R e ECERS-R, 

a partir da compreensão que o ambiente é um item da qualidade da educação infantil.  Com o 

acordo BIB/PMF a FCC foi dispensada de licitação pelo BID e incumbida de aplicar as escalas 

de ambientes ITERS-R e ECERS-R, avaliando todas as unidades educativas da rede de 

educação infantil de Florianópolis. Além de ser responsável pela elaboração um sistema de 

monitoramento da qualidade da educação infantil para a rede de ensino municipal (CAMPOS, 

2010, FCC, 2016, 2018). Neste aspecto a FCC é considerada um aparelho privado de 

hegemonia e em seus quadros funcionais há os intelectuais orgânicos, que trabalham em função 

de uma certa ideologia. O resultado destas avaliações em larga escala, também teve por função 

fornecer elementos para a formação continuada dos docentes da educação infantil da rede 

municipal de Florianópolis. 

Em 2014 o BID publicou o Programa Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil 

(PRIDI) - Marco Conceptual, que apresenta a concepção de desenvolvimento infantil do banco 

(BID, 2014). De modo geral, o programa destaca a importância das habilidades sociais e 

emocionais, pois para o BID e outros OMs, o desenvolvimento destas habilidades é 

fundamental, tanto para o indivíduo como para o contexto social, visto que crianças 

beneficiadas pelo desenvolvimento infantil de qualidade tendem a se tornar adultos mais 

produtivos (BID, 2014).  

A competência foi uma exigência de eficiência e de flexibilidade que a sociedade da 

informação impôs aos trabalhadores. O desenvolvimento das competências não se dá somente 

no ambiente escolar, mas também com a habilidade da criança em se relacionar consigo mesma 

e com os outros, portanto, a competência tem relação com a utilidade do indivíduo na 

organização produtiva (LAVAL, 2019). O seu uso é revestido de uma aparente neutralidade e 

se encontra na base de discursos que disputam a hegemonia. (LAVA, 2019). Em se tratando de 

habilidades e competências o docente tornou-se a peça-chave das reformas educacionais 

comandadas pelos OMs e sua desqualificação operada pelos Oms, por intermédio de seus 

intelectuais orgânicos, o que serviu de justificativa justamente para a sua qualificação nos 

moldes do desenvolvimento das habilidades e competências dos estudantes.  
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No proyecto, encontramos vários indícios neste sentido, como, por exemplo, a 

orientação da FCC no sentido de que a formação continuada seja planejada a partir dos 

resultados da avaliação de ambientes incidindo sobre a ação docente. Prevê o acompanhamento 

do trabalho dos profissionais de educação infantil, incluindo aspectos tais como: os objetivos, 

os conteúdos, a metodologia de trabalho, a frequência e a duração das atividades. A FCC 

elaborou ainda um instrumento de acompanhamento das crianças em sala ao longo da educação 

infantil, um modelo de formulário para organizar o relatório de acompanhamento individual 

das crianças (FCC, 2016a). 

 A rede municipal de ensino de Florianópolis torna-se assim um grande laboratório, em 

que trabalho docente está vinculado ao desenvolvimento das habilidades e competências, 

visando o desempenho do estudante nas avaliações do ensino fundamental. Portanto, este 

proyecto retoma uma das marcas presentes na origem da educação infantil, quando a trata 

simplesmente como uma etapa preparatória para melhorar o desempenho das crianças 

posteriormente, ele tende a reestruturar as práticas educativas sob a tutela de um modelo de 

mercado,  modelo que é oriundo da  ideologia empresarial, justificando-se igualmente a 

privatização e  consequentemente a omissão do Estado com relação à sua manutenção 

(CANDIOTTO, 2002). No proyecto está sendo retirada a autonomia, o pensamento crítico deste 

docente, afinal basta seguir a “cartilha” organizada pela FCC. Retira-se o processo pedagógico 

dos docentes, disputado pelos empresários que visam à padronização da atividade pedagógica 

como forma de controle ideológico (FAIRCLOUGH, 2001; CANDIOTTO, 2002; FREITAS, 

2014). Diante disso, o que temos é uma avalanche de processos de avaliação, pois a filosofia 

do controle tomou conta das políticas públicas em nome da qualidade, que objetiva gerar 

competências (FREITAS, 2004). Os reformadores empresariais da educação deram à avaliação 

o papel central de induzir a padronização, fortalecendo o controle (FREITAS, 2014). Além do 

mais em se tratando da avaliação, há a proposta de vinculação do crescimento dos profissionais 

na carreira baseada na avaliação do seu desempenho. 

O proyecto prevê da mesma forma um sistema de monitoramento da qualidade na 

educação infantil, ficando ao encargo da FCC. Esse sistema de monitoramento apresenta 5 

dimensões: “1) acesso, cobertura e demanda por atendimento; 2) perfil discente e sua 

distribuição pelas unidades de EI; 3) recursos humanos; 4) infraestrutura física permanente e 

recursos materiais e 5) organização do trabalho pedagógico nas unidades de EI” (FCC, 2016c, 

p. 5).  Destacamos a quinta dimensão, que trata da organização do trabalho pedagógico nas 

unidades de EI, e que visa identificar as práticas pedagógicas nas creches e pré-escolas (FCC, 

2016c). O objetivo é obter informações mais detalhadas sobre o trabalho pedagógico 
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desenvolvido nas unidades, por exemplo, quanto tempo é gasto no desenvolvimento das 

atividades, qual é o estilo de interações pedagógicas entre adultos e crianças e entre crianças, 

quais os tipos de produções das crianças, etc.  Esta quinta dimensão apresenta 17 indicadores, 

dentre os quais ressaltamos um, que se refere às interações afetivas: ambiente emocional, 

mediação de situações de conflito e sensibilidade dos adultos (FCC, 2016d). O Ambiente 

emocional sugere que crianças e adultos possam se se sentir bem, seguros, confortáveis e 

acolhidos no ambiente de sala, não havendo manifestações frequentes de raiva, tristeza, apatia 

e irritabilidade (FCC, 2016 d, p. 58), perspectiva alinhada às competências sociemocionais que 

recebem destaque nos documentos produzidos pelos OMs, como o PRIDI. 

No entanto, é preciso ressaltar os movimentos de resistência que se encontram na 

própria estrutura de governo, quando em 2018, foi realizado o I Seminário: avaliação da e na 

educação infantil da rede municipal de Florianópolis, organizado pela DEI. O objetivo foi de 

formular indicadores de qualidade para avaliação de contexto na educação infantil, cuja 

abordagem “[...] apresenta uma perspectiva reflexiva e dialógica; participativa; negociada e 

democrática, que tem clara finalidade formativa” (UFPR, 2015 apud FLORIANÓPOLIS, 

2018a). O intento é fazer com que estes indicadores contribuam para o fortalecimento da 

identidade da educação infantil na RME de Florianópolis, e neste aspecto foram organizados 

grupos de discussão e formativos em 2018 e 2019 com representantes da educação infantil que 

atuam na rede municipal de ensino. Demarcando que este é o movimento que a rede municipal 

reconhece, esta é sua identidade, ainda que representativa, pelo tamanho atual da rede de 

educação infantil. A avaliação de contexto, quando comparada à avaliação de ambientes 

proposta pela FCC, apresenta nítidas diferenças, pois rejeita o uso de um modo exclusivamente 

quantitativo de coleta de dados e da prioridade aos métodos qualitativos. A avaliação de 

contexto tem características mais democráticas, participativas, não autoritárias, comunicativas 

(BONDIOLI, 2015).  

Portanto, é fundamental compreender que o proyecto, fruto do acordo BIB/PMF está 

em total consonância com a OCDE, pois a criança do século XXI será uma ‘criança completa’, 

dotada de uma série equilibrada de habilidades cognitivas, sociais e emocionais, que lhe 

permitam enfrentar melhor os desafios do século, para atuar bem no mercado de trabalho e, 

consequentemente, obter sucesso na vida (OCDE, 2015). E nesse pacote a FCC é incansável na 

busca pelo consenso, de tal modo que estas ações venham a ser aceitas pelos profissionais da 

educação infantil da rede municipal. A FCC elabora quadros para mostrar o diálogo que existe 

entre as escalas de ambientes e os documentos orientadores da educação infantil na RME de 

Florianópolis (FCC, 2016) e realça que todo esse trabalho “é fruto dos debates e reflexões com 
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a equipe da Diretoria da Educação da Infantil Rede Municipal de Educação de Florianópolis 

[...]. O trabalho conjunto entre FCC e DEI é de extrema relevância”. (FCC, 2016d). 

  De maneira geral, o proyecto através do sistema de monitoramento da qualidade na 

educação infantil e da formação continuada, objetiva adequar a ação docente à perspectiva das 

habilidades e competências, controlando o docente através do sistema de monitoramento e 

fortalecendo este conteúdo – habilidades e competências - por intermédio da formação 

continuada.  Esta é a ideologia dos OMs, pois o desenvolvimento de habilidades e de 

competências é fundamental para o desenvolvimento econômico. Esta é a ideologia do acordo 

BID/PMF, do proyecto, e que a FCC vem a efetivar na rede municipal de ensino da educação 

infantil de Florianópolis. As crianças florianopolitanas sendo formadas pela concepção da 

formação do capital humano em detrimento da formação humana, com vistas a futuramente 

ocuparem os postos de trabalho conforme as necessidades do mercado. 
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APÊNDICE A – ESCALAS ITERS-R E ECERS-R - SUBESCALAS E ITENS 

 

ESCALA ITERS-R - SUBESCALAS E ITENS 

 

1) SUBESCALA 1: ESPAÇO E MOBILIÁRIO  

Avalia as condições do espaço interno de sala, a presença de móveis para cuidados de rotina e 

brincadeiras, tais como assentos para bebês, cadeiras altas para alimentação, berços/colchonetes 

para uso individual, mesa para trocar fraldas etc. Se estes estão em boas condições de uso, 

mesas e cadeiras de tamanho apropriado para bebês e crianças bem pequenas, se há lugar para 

guardar brinquedos e materiais e se facilitam a autonomia das crianças (se elas os acessam com 

facilidade); se há um lugar agradável para os adultos sentarem-se; se há recursos para 

relaxamento e conforto como almofadões, tapetes macios, brinquedos de pelúcia em número 

suficiente e limpos, área aconchegante para leitura e descanso etc.; se a sala está organizada de 

maneira a favorecer a supervisão visual das crianças, mobiliário disposto de maneira que as 

crianças possam ainda usar o espaço para brincar; se há áreas de interesses definidas; se os 

materiais são guardados por categorias e se há espaço para várias atividades acontecerem 

simultaneamente; e se há exposição de materiais como imagens coloridas, fotografias delas 

próprias suas famílias, móbiles, desenhos delas, cartazes de fácil alcance para elas observarem-

nos autonomamente e se essas imagens, fotografias e cartazes não são assustadores ou 

inadequados. (FCC, 2106b, p. 18). 

 

ITEM 1: ESPAÇO INTERNO  

 

Avalia as condições do espaço interno de sala, a presença de móveis para cuidados de rotina e 

brincadeiras, tais como assentos para bebês, cadeiras altas para alimentação, berços/colchonetes 

para uso individual, mesa para trocar fraldas etc. Se estes estão em boas condições de uso, 

mesas e cadeiras de tamanho apropriado para bebês e crianças bem pequenas, se há lugar para 

guardar brinquedos e materiais e se facilitam a autonomia das crianças (se elas os acessam com 

facilidade); se há um lugar agradável para os adultos sentarem-se; se há recursos para 

relaxamento e conforto como almofadões, tapetes macios, brinquedos de pelúcia em número 

suficiente e limpos, área aconchegante para leitura e descanso etc.; se a sala está organizada de 

maneira a favorecer a supervisão visual das crianças, mobiliário disposto de maneira que as 

crianças possam ainda usar o espaço para brincar; se há áreas de interesses definidas; se os 
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materiais são guardados por categorias e se há espaço para várias atividades acontecerem 

simultaneamente; e se há exposição de materiais como imagens coloridas, fotografias delas 

próprias suas famílias, móbiles, desenhos delas, cartazes de fácil alcance para elas observarem-

nos autonomamente e se essas imagens, fotografias e cartazes não são assustadores ou 

inadequados. (FCC, 2106b, p. 20). 

 

ITEM 2: MÓVEIS PARA CUIDADOS DE ROTINA E BRINCADEIRAS  

 

Esse item avalia se há móveis em número suficiente na sala para as atividades diárias (cuidados 

de rotina e brincadeiras), se eles estão em bom estado de conservação, se oferecem segurança 

às crianças e se são adequados à faixa etária do grupo atendido. (FCC, 2106b, p. 22). 

 

ITEM 3: RECURSOS PARA RELAXAMENTO E CONFORTO  

Esse item avalia a presença de brinquedos e móveis macios, que propiciem conforto às crianças, 

e de uma área aconchegante para descanso das crianças. Esse tipo de material é muito 

importante, pois possibilita às crianças um momento de descontração durante a rotina e pode 

acalmá-las quando estressadas e inquietas, por exemplo, quando querem descansar, estão 

chateadas/chorosas. (FCC, 2106b, p. 27). 

 

ITEM 4: ORGANIZAÇÃO DA SALA  

Esse item avalia se o mobiliário está disposto na sala de maneira a não prejudicar ou 

comprometer o espaço para a brincadeira, permitindo supervisão visual das crianças – isto é, 

que os adultos vejam as crianças o tempo todo sem dificuldade ou impedimento. Também 

verifica se os brinquedos e materiais são guardados de maneira a permitir o acesso fácil das 

crianças e se há áreas de interesse. (FCC, 2106b, p. 31). 

 

ITEM 5: EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS CRIANÇAS 

Este item observa a adequação dos materiais expostos na sala (ex. fotos, móbiles, desenhos, 

imagens, cartazes) à faixa etária do grupo, se os adultos conversam com as crianças sobre esses 

materiais e se tais materiais estão bem protegidos para que não sejam facilmente estragados 

apesar do uso. Entre os materiais expostos, podemos citar móbiles variados e que chamem a 

atenção das crianças, estando dentro de seu campo de alcance visual e tátil; vários tipos de 
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figuras, fotografias do grupo, das famílias e de animais de estimação; desenhos, cartazes com 

informações sobre a vida cotidiana, com imagens que denotem a realidade, que contem histórias 

e que se relacionem com os interesses das crianças. É necessário também, para incrementar a 

prática pedagógica, que os adultos se refiram aos materiais expostos como oportunidade 

pedagógica, em diálogos que expandam o conhecimento e expressão das crianças. (FCC, 2106b, 

p. 35). 

 

SUBESCALA 2: ROTINAS DE CUIDADO PESSOAL  

É composta de itens que incidem sobre os procedimentos de rotina de cuidados pessoais 

relacionados à promoção da saúde, da segurança e do bem-estar das crianças. Isto inclui a 

acolhida das crianças em sala e a despedida delas, a proximidade dos pais nos momentos de 

entrada e saída de sala, a troca de informações com eles sobre os cuidados, os procedimentos 

de higiene para alimentação, dieta equilibrada, interações durante os processos de cuidados e 

alimentação, práticas adequadas para o sono e descanso, práticas de higiene nas trocas de 

fraldas e uso do banheiro, lavação das mãos e condições higiênicas dos ambientes, práticas de 

saúde mantendo as pessoas e os ambientes limpos, cuidados com os dentes e as práticas de 

segurança para evitar emergências e acidentes. (FCC, 2106b, p. 39). 

 

ITEM 6: CHEGADA E SAÍDA  

Esse item avalia se os procedimentos para a chegada e a saída das crianças são organizados e 

agradáveis. Por exemplo: se as crianças são cumprimentadas ao chegar, se é permitido aos pais 

acompanharem as crianças até a sala, se os pertences das crianças estão prontos na hora da 

saída, se os pais e a equipe trocam informações sobre as crianças nesses momentos etc. (FCC, 

2106b, p. 40). 

 

ITEM 7: REFEIÇÕES E MERENDAS  

Esse item diz respeito a horários das refeições e merendas, cumprimento de normas para uma 

nutrição saudável, procedimentos sanitários básicos, práticas para lidar com os procedimentos 

da alimentação de bebês e crianças pequenas em sala ou nos refeitórios; ajustes necessários a 

crianças com alergias a determinados alimentos. (FCC, 2106b, p. 44). 
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ITEM 8: SONO  

As condições do sono devem respeitar o número de crianças matriculadas (provendo 

colchonetes e/ou berços em quantidade suficiente, com lençóis e travesseiros individuais) e o 

ritmo de sono das crianças, que às vezes precisam dormir antes ou depois do momento 

designado. Deve-se ainda verificar se há controle de luminosidade na sala para um descanso 

tranquilo; se os berços são utilizados exclusivamente para o sono ou se acabam sendo usados 

também para outras finalidades, como separar crianças em casos de conflitos; se há supervisão 

adequada durante o período do sono. (FCC, 2106b, p. 48). 

 

ITEM 9: TROCA DE FRALDAS E USO DO BANHEIRO  

Este item avalia as condições de higiene nas áreas de troca de fraldas e banheiros tendo como 

foco a supervisão agradável das crianças nestes momentos e a manutenção de limpeza tanto das 

pessoas quanto do espaço utilizado para tal atividade. Verifica também se os materiais 

necessários para esta atividade estão acessíveis e se são adequados para a tarefa. (FCC, 2106b, 

p. 53). 

 

ITEM 10: PRÁTICAS DE CUIDADO PESSOAL  

Esse item considera práticas de saúde adequadas: não fumar nas áreas de cuidados às crianças; 

lavar as mãos e assoar o nariz adequadamente; administrar medicamentos apropriadamente; 

lavar diariamente os brinquedos que vão à boca das crianças; vestir as crianças de acordo com 

o clima; entre outras. Também se verifica se a equipe promove o aprendizado sobre higiene, a 

fim de incentivar a autonomia das crianças em relação aos seus cuidados pessoais – por 

exemplo, ensinar as crianças a lavar as mãos ou a vestir as roupas. (FCC, 2106b, p. 57). 

 

ITEM 11: PRÁTICAS DE SEGURANÇA  

Esse item avalia a presença ou ausência de riscos à segurança nos espaços interiores e 

exteriores, bem como a adequação da supervisão dos adultos no sentido de garantir a segurança 

das crianças. Observam-se ainda as condições existentes para lidar com situações de 

emergência, por exemplo: se há recursos e treinamento para aplicação de primeiros socorros 

pediátricos. Este item também avalia se a equipe interage com as crianças sobre práticas de 

segurança ensinando-as para que evitem se machucar e os outros também. (FCC, 2106b, p. 61). 
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SUBESCALA 3 – FALAR E COMPREENDER  

Avaliam-se os estímulos ao desenvolvimento das habilidades lingüísticas das crianças, tanto a 

compreensão da linguagem como o uso da comunicação verbal (tanto falar quanto escutar) e o 

uso de livros nas diversas situações ao longo do dia.  (FCC, 2106b, p. 65). 

 

ITEM 12: AUXÍLIO ÀS CRIANÇAS PARA COMPREENSÃO DA LINGUAGEM  

Este item avalia se os adultos conversam com os bebês e as crianças pequenas de modo 

agradável e encorajador durante as atividades de cuidado e de brincadeira, com conteúdos 

positivos, no nível do entendimento das crianças e que fazem sentido para elas. Verifica também 

se o nível de barulho no ambiente da sala permite que uns possam ouvir os outros, criando um 

clima calmo para todos. (FCC, 2106b, p. 66). 

 

ITEM 13: AUXÍLIO ÀS CRIANÇAS PARA O USO DA LINGUAGEM  

Avalia-se em que grau os adultos buscam interpretar e responder às tentativas de comunicação 

das crianças por gestos, sons e palavras, de modo a dar continuidade à conversa. (FCC, 2106b, 

p. 71). 

 

ITEM 14: USO DE LIVROS  

O item avalia se há diariamente um número adequado de livros em boas condições à disposição 

das crianças em sala, e se os adultos iniciam pelo menos uma atividade de linguagem receptiva 

por dia, como contar histórias ou ler um livro. As crianças devem ser encorajadas (jamais 

forçadas) a participar desse tipo de atividade em ambiente aconchegante e calmo. Livros 

apropriados seriam de plástico forte, de pano ou de páginas mais duras com figuras adequadas 

para bebês e crianças pequenas, podendo ser artesanais ou publicados, e que abranjam diversos 

assuntos. (FCC, 2106b, p. 74). 

 

SUBESCALA 4 – ATIVIDADES 

Em termos gerais, esta subescala avalia quais materiais e brinquedos estão disponíveis em sala 

para as crianças, na maior parte do dia, e oferecem possibilidades de atividades, experiências e 

brincadeiras diversas com conteúdos interessantes e atraentes, dentro do que a Secretaria 

Municipal de Educação descreve como Núcleos de Ação Pedagógica. Os itens avaliam se há 
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áreas organizadas para guardar esses materiais e brinquedos, se esses são em número suficiente 

para as crianças matriculadas e estão em bom estado de conservação; se há rodízios frequentes 

deles; e se apresentam diversos níveis de dificuldades e desafios para os bebês e crianças bem 

pequenas para trabalhar diferentes habilidades. Nos itens que compõem as atividades é também 

levada em consideração a possibilidade do uso de materiais variados para expressão individual 

das crianças. (FCC, 2106b, p. 78). 

 

ITEM 15: MOTRICIDADE FINA  

O item se presta a observar se os materiais para atividades de coordenação motora fina (quebra-

cabeças, jogos de encaixe, brinquedos de agarrar, lápis de cera, blocos de tamanhos 

decrescentes para serem encaixados um no outro etc.) estão bem conservados, são adequados 

ao nível de desenvolvimento das crianças e estão acessíveis na sala na maior parte do dia. (FCC, 

2106b, p. 80). 

 

ITEM 16: ATIVIDADE FÍSICA  

Avalia-se se há espaço interno e/ou externo seguro para atividades físicas; se há 

equipamentos/materiais para tais atividades e, caso haja, se eles estão bem conservados, 

disponíveis pelo menos uma hora por dia e apropriados à faixa etária das crianças. (FCC, 2106b, 

p. 84). 

 

ITEM 17: ARTE  

O item avalia a presença na sala de materiais de arte atóxicos, seguros e apropriados à faixa 

etária das crianças, e observa se acontece pelo menos uma atividade por semana da qual as 

crianças não sejam obrigadas a participar. A escolha e o uso dos materiais de arte devem 

obedecer à capacidade das crianças de lidar com eles sem causar dano a elas próprias. Por 

exemplo, a pintura a dedo deve ser feita individualmente e com ajuda de um adulto; bebês 

maiores podem utilizar “gizão de cera” grosso para fazer reproduções gráficas etc. (FCC, 

2106b, p. 88). 

 

ITEM 18: MÚSICA E MOVIMENTO  

Este item avalia a presença e a acessibilidade de materiais, brinquedos e instrumentos musicais 

na sala (chocalhos, caixas de música, xilofones, tambores) e a existência de atividades musicais 
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diárias, por exemplo, cantar com as crianças em diferentes momentos do dia, das quais as 

crianças não sejam obrigadas a participar, havendo atividades alternativas. (FCC, 2106b, p. 92). 

 

ITEM 19: BLOCOS  

Na avaliação desse item, observa-se a existência de muitos blocos grandes e de acessórios para 

brincar com eles, acessíveis em sala na maior parte do dia. Blocos, conforme a descrição das 

escalas, são peças tridimensionais, vazadas ou não, para brincadeiras de construções e faz de 

conta. As construções incluem estruturas – por exemplo, um carro, uma ponte, um prédio – que 

acrescentam mais desafios na brincadeira de faz de conta, mas também em brincadeiras que 

exigem raciocínio no sentido de tentar equilibrar os objetos, pensar alternativas para que a 

construção fique de pé, buscar informações sobre o que precisam para que essas construções 

deem apoio à brincadeira. No caso de bebês e crianças bem pequenas, esses blocos devem ser 

mais leves para que possam manipular, empilhar, empurrar, e que sejam acompanhados de 

outros brinquedos para enriquecer a brincadeira, os diálogos e interações. Os adultos podem 

ajudar muito nessas brincadeiras que envolvem as construções.  

Ressalta-se a importância do tamanho e do peso dos blocos para a faixa etária: devem ser blocos 

macios e leves, de diversos tamanhos, cores e materiais. Os blocos para brincadeiras que 

envolvem construções têm formas geométricas e materiais macios (papelão, tecido, plástico, lã, 

caixas cobertas com plásticos adesivos ou tecidos, espuma coberta e de madeira) que podem 

ser empilhados, são facilmente empurrados ou puxados, portanto, são materiais que as crianças 

podem brincar e utilizar de várias maneiras, fazendo experiências e se colocando desafios. O 

uso de blocos deve ser acompanhado por acessórios como recipientes para encher e esvaziar, 

pessoas e miniaturas, animais de diversos tipos e brinquedos de transporte. Não se trata, 

portanto, de blocos de encaixe do tipo “Lego”. (FCC, 2106b, p. 96). 

 

ITEM 20: BRINCADEIRA DO FAZ DE CONTA  

Esse item avalia a presença e a disponibilidade em sala de materiais, roupas (chapéus, saias, 

blusas, casacos, cachecóis), bolsas, sapatos de adultos (doações dos pais, por exemplo) e 

mobília, adequados à faixa etária, para as crianças brincarem de faz de conta. Materiais para os 

bebês incluem animais macios, potes e panelas, telefones de brinquedos, bonecos de tecido, 

plástico etc.; e para crianças bem pequenas podemos incluir roupas e fantasias, mobília de casa 

do tamanho da criança, equipamentos para cozinhar e comer, tais como potes, panelas, pratos, 
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talheres, mamadeiras, comidas de brinquedo, bonecos/as e seus mobiliários (bercinhos, 

carrinhos, etc.); animais macios de pelúcia, tecido, lã, pequenas casas de brinquedos com seus 

acessórios, por exemplo, camas, mesas de passar roupa, cadeiras e mesinhas; objetos como 

telefones, teclados de computadores, máquinas de calcular; e acessórios como cobertores, 

paninhos em geral, roupinhas para as bonecas etc. (FCC, 2106b, p. 100). 

 

ITEM 21: BRINCADEIRA COM AREIA E ÁGUA  

Avalia-se se há condições para brincar com areia e água dentro e fora de sala, se há brinquedos 

disponíveis para tais atividades e se elas acontecem sob adequada supervisão dos adultos. As 

brincadeiras com água e areia são consideradas importantes e devem ser realizadas de acordo 

com as práticas de saúde e de segurança, isto é, a areia para brincadeira com crianças pequenas 

deve estar protegida de visitas de animais, chuva e vento, para que a limpeza da areia seja 

garantida, por isso, precisa estar em recipiente com tampa e que possa ser guardado. A mesma 

coisa para água, que deve ser trocada a cada dia para mantê-la limpa e segura. Esse item não é 

avaliado quando as crianças do grupo têm menos de 18 meses exatamente por segurança e 

saúde.  

É importante ressaltar que estas brincadeiras com água, para crianças bem pequenas, não 

incluem banho de chuveiro ou piscina no verão, pois estas brincadeiras dependem do clima, em 

especial no verão; e o que se recomenda aqui é a experiência com água e areia, no sentido de 

tocar, experimentar, criar situações novas de brincadeiras, incluir areia e água nas brincadeiras 

de faz de conta, de ciências e natureza, dimensões e fenômenos, elementos da natureza etc. A 

areia encontrada nas unidades, no piso de parques e áreas externas não oferece oportunidades 

de brincadeiras, em especial porque não estão protegidos do tempo e de animais, pondo assim 

a saúde e segurança/proteção das crianças. (FCC, 2106b, p. 104). 

 

ITEM 22: NATUREZA/CIÊNCIAS  

Nesse item, verificam-se a presença em sala e a disponibilidade diária de livros, materiais e 

brinquedos que representem a natureza de forma realista. Avalia-se também a existência de 

oportunidades diárias de as crianças terem contato com a natureza, dentro ou fora da sala, para 

que a vivenciem e usufruam-na. O cuidado com a natureza é também ressaltado como forma 

positiva de relação com os elementos naturais. Para os bebês, recomenda-se que as janelas 

sejam baixas e portas com materiais que permitam a visualização das áreas externas, de modo 
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que eles possam também observar/vivenciar os fenômenos naturais, observando-os e ouvindo 

comentários. (FCC, 2106b, p. 108). 

 

ITEM 23: USO DE TV, VÍDEO E/OU COMPUTADOR  

É avaliada a adequação do conteúdo dos materiais ao desenvolvimento infantil, bem como se o 

tempo de uso é limitado. Também observa-se se as crianças têm outras opções de atividade 

enquanto a TV ou o computador está em uso. Tais recursos não devem ser usados com crianças 

de menos de 12 meses. Este item não é avaliado quando a instituição não possui tais recursos; 

assim, ele não foi avaliado em quinze grupos nesse projeto. 

A escala se posiciona em relação ao uso de TV, vídeo e/ou computador da seguinte maneira: 

tendo em vista que bebês e crianças bem pequenas aprendem principalmente por meio de 

interações e experiências do seu cotidiano, o uso desses recursos não é uma exigência, 

colocando-se então apenas como mais uma opção a ser utilizada. A escala defende que bebês 

até 12 meses não precisam de tais atividades. Deve-se então perguntar: se há TV, vídeo ou 

computador, os programas são apropriados? Há programas adequados à faixa etária em 

questão? Há diferentes maneiras de trabalhar o conteúdo dos programas exibidos pelas mídias 

presentes? Na verdade, se estão presentes, o importante é verificar o que e como são usados. 

Por exemplo, é muito importante verificar se as crianças são forçadas a assistir ao que é proposto 

e se estão sem atividades alternativas. É esperado que um programa de boa qualidade ofereça 

atividades relacionadas à TV apenas para as crianças que desejam assistir, sendo que as demais 

devem estar livres para se engajarem em outras atividades.  

Neste item, considera-se também o uso de videogames (jogos eletrônicos), aparelhos de som 

(CD, MP3, rádio), tablets, ou seja, deve-se considerar todos os materiais e equipamentos 

audiovisuais usados com as crianças, mesmo aqueles que não estão mencionados neste item, 

mas são encontrados na unidade ou em sala. (FCC, 2106b, p. 112). 

 

ITEM 24: PROMOÇÃO DA ACEITAÇÃO DA DIVERSIDADE  

Avalia-se a presença de materiais tais como figuras e fotos que estão expostos, livros, quebra-

cabeças, jogos, bonecos/as, personagens usados para brincadeiras com blocos, fantoches, CDs, 

programas de computador, DVDs relativos à diversidade cultural ou racial que não reproduzam 

estereótipos. Também se observa se os adultos intervêm no sentido de se opor a preconceitos 

revelados por outros adultos ou pelas crianças. (FCC, 2106b, p. 116). 
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5) SUBESCALA 5 – INTERAÇÃO  

INTERAÇÃO, nas escalas ITERS-R E ECERS-R, se refere às maneiras pelas quais as crianças 

e os adultos se relacionam entre si. Desta maneira, a subescala INTERAÇÃO examina o tipo 

de supervisão que é dada às crianças durante os momentos de brincadeira e processos de 

aprendizagem (jogando, olhando um livro, encaixando copos, tentando vestir um boneco etc.), 

como é feita a interação entre as crianças, como a interação com os adultos é desenvolvida e 

como esses lidam com as crianças quando devem discipliná-las, isto é, quando precisam intervir 

ou interferir em alguma situação perigosa, desagradável, desrespeitosa etc.: observa-se como 

eles se colocam diante da situação e das crianças. (FCC, 2106b, p. 121). 

 

ITEM 25: SUPERVISÃO DO BRINCAR E DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

Nesse item, verifica-se o tipo de atenção e orientação que os adultos dão às crianças durante os 

momentos de brincadeira e outras atividades de aprendizagem. Supervisão significa que os 

adultos da equipe podem facilmente localizar as crianças no ambiente em que estão, conseguem 

ouvi-las claramente e alcançá-las em caso de necessidade e durante o tempo em que estão 

ativamente envolvidos com as crianças nas diversas situações ao longo do dia. Ao 

supervisionar, há necessidade de o adulto poder vê-las, ouvi-las e alcançá-las em todos os 

momentos, isto é, estar razoavelmente perto delas para atendê-las prontamente. 

A supervisão deve garantir a segurança das crianças, e a atenção dos adultos deve se concentrar 

nas suas responsabilidades de cuidados às crianças, afastando-se de interesses externos ao 

contexto de seu trabalho (incluindo os pessoais, como telefone celular). O item também se 

ocupa do tipo de interação que a equipe adota para promover a brincadeira e a aprendizagem 

mediante as reações, ideias e expressões das crianças. (FCC, 2106b, p. 123). 

 

ITEM 26: INTERAÇÃO CRIANÇA—CRIANÇA  

Este item se refere à maneira como as crianças se relacionam entre si, mas avalia também como 

os adultos encorajam as relações entre as crianças, estimulando comportamentos sociais 

adequados e intervindo nas interações negativas, para que as crianças utilizem as possibilidades 

de interagir com seus pares. (FCC, 2106b, p. 127). 
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ITEM 27: INTERAÇÃO EQUIPE-CRIANÇA  

Avalia-se nesse item se as interações dos adultos com as crianças são afetuosas, empáticas, 

respeitosas e agradáveis, com sorrisos, conversas, afagos, contato visual, e se a forma de 

comunicação é utilizada para expressar o que sentem e veem. A equipe descreve as situações 

em que ela e as crianças estão envolvidas, conversando com as crianças.  

Uma interação negativa envolve mensagens verbais e gestuais de raiva, frieza, desrespeito, 

impaciência e/ou descontentamento. Este tipo de interação pode parecer uma desvalorização da 

criança fazendo-a sentir menos competente, menos apreciada, menos amada etc. Portanto, deve 

ser evitada. 

Uma interação positiva é exatamente o contrário, isto é, passa uma mensagem alegre, confiante, 

contente, relaxante, respeitosa e faz as crianças se sentirem amadas, valorizadas, competentes 

e apreciadas. Uma interação positiva envolve contato físico caloroso, contato visual constante 

e um tom de voz agradável. (FCC, 2106b, p. 131). 

 

ITEM 28: DISCIPLINA  

Nesse item, verifica-se se os adultos conseguem manter o controle sobre o grupo sem usar 

métodos severos, como gritar, bater, dar castigos. Também se avalia se as expectativas em 

relação ao comportamento das crianças estão de acordo com seu nível de desenvolvimento. 

(FCC, 2106b, p. 134). 

 

SUBESCALA 6 – ESTRUTURA DO PROGRAMA 

Esta escala inclui quatro itens relativos à organização do dia para as crianças. Avalia a 

flexibilidade da rotina diária, a presença da brincadeira livre diariamente, as possibilidades para 

o desenvolvimento de atividades em grupo, pequenos e grandes, e como as crianças deficientes 

são integradas à rotina das atividades e brincadeiras. (FCC, 2106b, p. 138). 

 

ITEM 29: PROGRAMAÇÃO DIÁRIA  

Avalia-se a presença de uma programação diária (rotina) que não seja demasiadamente rígida, 

não satisfazendo às necessidades individuais das crianças, nem demasiadamente flexível 

(caótica), sem uma sequência previsível de acontecimentos diários. Momentos para brincar 

devem estar incluídos na programação diária e ser devidamente supervisionados. Programação 
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diária significa a sequência de eventos diários vivenciados pelas crianças, planejados pelos 

adultos e negociados ao longo do dia, diariamente. (FCC, 2106b, p. 140). 

 

ITEM 30: ATIVIDADE LIVRE  

Avalia-se a presença diária de atividades em que as crianças possam escolher materiais, 

brinquedos e companheiros, e gerir de forma independente a brincadeira. Nesses casos, a 

supervisão dos adultos deve garantir a segurança das crianças e auxiliá-las quando necessário. 

Atividade livre significa que a criança pode: fazer suas próprias escolhas a partir de suas 

necessidades e interesses; interagir com os outros dentro de suas limitações e capacidade; 

escolher brincar e aprender da maneira que for possível para sua capacidade, perseguindo seus 

interesses e desafiando suas possibilidades de desenvolvimento. 

A brincadeira livre não significa que é livre totalmente, pois é da responsabilidade da equipe de 

sala a organização dos tempos, espaços e materiais de maneira que os bebês e crianças bem 

pequenas possam fazer suas escolhas e acessarem o que lhes interessa nas suas brincadeiras e 

explorações. Neste sentido, espera-se que exista uma variedade de possibilidades para a 

brincadeira livre em sala, com materiais, brinquedos e equipamentos adequados e estimulantes. 

Para o G1 e G2, não é necessário expor todas as possibilidades de uma vez só, mas, ao longo 

do dia e de acordo com os interesses das crianças, a equipe deve substituir os materiais e 

brinquedos para expandir as possibilidades dentro de cada um dos NAPs. 

A brincadeira ocupa lugar central no currículo da Educação Infantil, portanto, muita 

importância é dada a ela, tanto no sentido de sua presença no dia a dia quanto na perspectiva 

do adulto, para aprender com as crianças sobre seus interesses, demandas, dificuldades e 

desejos. O planejamento pedagógico gira em torno dessas “aprendizagens” ocorridas durante 

as interações em situações de brincadeira livre. (FCC, 2106b, p. 144). 

 

ITEM 31: ATIVIDADES EM GRUPO  

Este item se refere às brincadeiras e atividades que têm como objetivo a aprendizagem, e não 

somente as atividades de rotina de cuidados. Trata-se das atividades iniciadas pelos adultos, os 

quais deverão saber como atrair a atenção das crianças e não as forçar à participação 

(proporcionando atividades alternativas para aquelas crianças que não desejam aderir à proposta 

do adulto). Observa-se se as crianças realizam atividades em grupo iniciadas pelos adultos e 

apropriadas à faixa etária. Avalia-se também a postura dos adultos, isto é, se são receptivos e 

positivos e se não forçam a participação das crianças. Desconsideram-se, portanto, atividades 
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como as brincadeiras coletivas iniciadas pelas crianças, envolvendo os brinquedos, materiais e 

equipamentos disponíveis em sala, a leitura compartilhada de um livro iniciada pelas crianças 

etc. (FCC, 2106b, p. 149). 

 

ITEM 32: PROVISÕES PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA   

Observa-se o envolvimento conjunto de pais e equipe no estabelecimento de metas para a 

educação da criança com deficiência. Verifica-se também se a equipe tem conhecimento sobre 

a criança com deficiência e se a equipe faz pequenas modificações na sala e nas atividades para 

responder às suas necessidades. Avalia-se, ademais, o envolvimento da criança com deficiência 

nas atividades realizadas pelas outras crianças. Esse item só é avaliado quando há pelo menos 

uma criança com deficiência na sala observada. Neste estudo, o item foi avaliado em apenas 

três salas. (FCC, 2106b, p. 154). 

 

ESCALA ECERS-R - SUBESCALAS E ITENS 

   

ITEM 1: ESPAÇO INTERNO  

Refere-se à avaliação da sala onde as crianças passam a maior parte do tempo, considerando 

adequação do tamanho, iluminação, ventilação, temperatura, acústica, limpeza, estado de 

conservação e segurança. (FCC, 2106b, p. 163). 

 

ITEM 2: MÓVEIS PARA OS  CUIDADOS DE ROTINA, BRINCADEIRAS E 

APRENDIZAGEM  

Este item avalia se há móveis em número suficiente na sala para as atividades diárias, se eles 

estão bem conservados e se oferecem segurança às crianças. Se móveis para cuidados de rotina, 

brincadeiras e aprendizagem incluem cadeiras, mesas, estantes ou prateleiras, para guardar 

materiais, colchonetes etc. (FCC, 2106b, p. 167). 

 

ITEM 3: MÓVEIS PARA RELAXAMENTO E CONFORTO  

Observa-se neste item a presença de móveis macios (almofadas, tapetes, sofás, puffs, dentre 

outros), brinquedos macios (bichos de pelúcia, bonecas ou fantoches de pano), os quais 

propiciam conforto às crianças, bem como sua limpeza e estado de conservação. (FCC, 2106b, 

p. 171). 
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ITEM 4. ORGANIZAÇÃO DA SALA PARA ATIVIDADES  

O item verifica se há áreas de interesse definidas (cantos temáticos) na sala referência, e também 

se a organização da sala permite boa supervisão visual das crianças durante as atividades. (FCC, 

2106b, p. 174). 

 

ITEM 5: ESPAÇO PARA PRIVACIDADE  

Esse item avalia se há nas salas espaços destinados à privacidade, em que uma ou duas crianças 

brinquem sozinhas e sejam facilmente supervisionadas pelo adulto. (FCC, 2106b, p. 178). 

 

ITEM 6: EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS CRIANÇAS  

Este item avalia a adequação dos materiais expostos na sala apropriados à faixa etária das 

crianças, como por exemplo, fotos das crianças, músicas e poesias, material de iniciação à 

leitura e à matemática, exposição de materiais sazonais, trabalhos artísticos, fotos relativas às 

atividades mais recentes, trabalhos individuais das crianças, trabalhos tridimensionais, como 

por exemplo, feito com massa de modelar, argila e trabalhos bidimensionais. (FCC, 2106b, p. 

181). 

 

ITEM 7: ESPAÇOS PARA MOTRICIDADE AMPLA  

Este item avalia se há espaço interno e/ou externo para atividades de motricidade ampla, que 

seja seguro, facilmente acessível ao grupo de crianças, com proteção contra intempéries da 

natureza e com conveniência (Exemplo: espaço para guardar materiais ou proximidade a 

banheiros e bebedouros). (FCC, 2106b, p. 184). 

 

ITEM 8: EQUIPAMENTOS DE MOTRICIDADE AMPLA  

Neste item avalia-se se há equipamentos para atividades de motricidade ampla, se estão bem 

conservados, se ficam disponíveis pelo menos uma hora por dia e se são apropriados à faixa 

etária das crianças. (FCC, 2106b, p. 188). 

 

ITEM 9: CHEGADA E SAÍDA  

Este item avalia se os procedimentos para a chegada e saída das crianças são organizados e 

agradáveis. Por exemplo: se as crianças são cumprimentadas pelas profissionais ao chegarem à 
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instituição, se os familiares podem acompanhar as crianças até a sala ou outros espaços onde 

está a professora, se os pertences das crianças estão arrumados na hora de ir para casa. (FCC, 

2106b, p. 193). 

 

ITEM 10: REFEIÇÕES/MERENDAS  

Avalia-se a adequação dos horários às necessidades das crianças, o balanceamento nutricional 

das refeições, os procedimentos de higiene e as interações sociais durante as refeições. (FCC, 

2106b, p. 196). 

 

ITEM 11: Sono/Descanso  

O item observa se os horários de sono atendem às necessidades das crianças, se as condições 

de higiene são preservadas e se a supervisão dessa atividade é calma e não punitiva. O item não 

é avaliado quando o grupo observado permanece na instituição em tempo parcial. Nesta 

pesquisa, sono/descanso não foi avaliado em 50 grupos dos 293 que compõem a amostra. (FCC, 

2106b, p. 201). 

 

 

ITEM 12: TROCA DE FRALDAS/USO DO BANHEIRO  

Avaliam-se as condições sanitárias do local no que diz respeito à limpeza do ambiente e à oferta 

de produtos de higiene, como papel higiênico e sabonete. Também se observa se as crianças e 

os adultos lavam as mãos após o uso do sanitário e/ou a troca de fraldas. (FCC, 2106b, p. 205). 

 

ITEM 13: PRÁTICAS DE SAÚDE  

Consideram-se práticas de saúde adequadas: não fumar nas áreas de cuidados às crianças; lavar 

as mãos e assoar o nariz adequadamente; verificar se as vacinas das crianças estão em dia; 

cuidar da aparência das crianças; vesti-las de acordo com o clima, entre outras. (FCC, 2106b, 

p. 209). 

 

 

 

 

 



137 

ITEM 14: PRÁTICAS DE SEGURANÇA  

Avalia-se a presença de riscos à segurança nos espaços interiores e exteriores, bem como a 

adequação da supervisão dos adultos visando garantir a segurança das crianças. Observam-se 

ainda as condições para lidar com situações de emergência. (FCC, 2106b, p. 213). 

 

ITEM 15. LIVROS E IMAGENS  

O item avalia se há diariamente um número razoável de livros em boas condições à disposição 

das crianças em sala, e se os adultos iniciam pelo menos uma atividade de linguagem receptiva 

por dia, como contar histórias ou ler um livro. (FCC, 2106b, p. 217). 

 

ITEM 16: ESTIMULANDO AS CRIANÇAS A SE COMUNICAREM  

Avaliação da existência de materiais como fantoches, telefones de brinquedo e reais, etc., e de 

atividades como contação de histórias, rodas de conversa, dentre outros. (FCC, 2106b, p. 221). 

 

ITEM 17: USO DA LINGUAGEM PARA DESENVOLVER O RACIOCÍNIO  

Observa-se se os adultos conversam com as crianças sobre relações lógicas ou conceitos e 

também se os adultos trabalham, de acordo com as habilidades do grupo, conceitos como 

igual/diferente, equivalência, classificação, seriação, espaço, dentre outros. (FCC, 2106b, p. 

225). 

 

ITEM 18: USO INFORMAL DA LINGUAGEM  

Considera-se que há um bom uso informal da linguagem quando é permitido às crianças durante 

a maior parte do dia e quando os adultos estimulam a comunicação oral, conversando com elas 

durante vários momentos da rotina, não apenas para controlar seu comportamento ou dar 

instruções. (FCC, 2106b, p. 230). 

 

SUBESCALA 4: ATIVIDADES    

Avalia os materiais para o trabalho voltado para a motricidade fina. Se esses estão bem 

conservados, adequados ao nível de desenvolvimento da criança, e se estão acessíveis a elas 

durante a maior parte do dia. Avalia também se há materiais de arte para as crianças, se são 

numerosos e variados e ficam dispostos, de modo acessível a elas durante boa parte do dia; 



138 

também se há materiais de arte tridimensionais (Exemplos: argila, massinha, colagem com 

peças de madeira, carpintaria). Considera se algumas atividades de artes são relacionadas com 

outras experiências do grupo e se as crianças podem continuar uma atividade artística durante 

vários dias (Exemplo: o projeto é guardado para que o trabalho possa ter continuidade em outro 

momento). Avalia também atividades de música e movimento. Se os materiais de música estão 

acessíveis às crianças; se os adultos cantam com elas diariamente; se há atividades de dança 

semanalmente; se exploram vários tipos de música com as crianças; se a criatividade é 

explorada usando atividades musicais. 

Também atenta para atividades explorando blocos. Se há uma área de interesse específica 

organizada para interação com blocos, com superfície adequada para atividades de construção; 

se a área está acessível para que as crianças possam brincar a maior parte do dia, de forma 

independente; se também há blocos para brincar na área externa e se esses estão dispostos em 

prateleiras abertas, etiquetadas. Avalia ainda atividades envolvendo areia e água. Se há recursos 

para brincar com areia e água nas áreas interna e externa. Se uma variedade de brinquedos está 

acessível para brincar. Se há possibilidade de as crianças brincarem com esses materiais e 

elementos pelo menos durante uma hora por dia. Também considera as atividades para as 

brincadeiras de faz de conta. Se há muitos materiais para essas brincadeiras, incluindo roupas 

e fantasias; se esses estão acessíveis a maior parte do dia; se há uma área de interesse para 

brincadeiras de faz de conta claramente definida; se são oferecidos adereços que representem a 

diversidade (Exemplos: adereços representativos de várias culturas, equipamentos utilizados 

por pessoas com deficiência). Avalia se há materiais para atividades que explorem ciências e 

natureza. Se eventos do cotidiano são usados como base para o aprendizado sobre 

natureza/ciências; se livros, imagens, e/ou materiais audiovisuais são usados com o objetivo de 

agregar informação e estender as experiências concretas das crianças sobre ciências e natureza. 

Também avalia as atividades envolvendo matemática e números. Se essas atividades ocorrem 

diariamente; se os materiais estão acessíveis às crianças; se há materiais para medir, classificar, 

seriar, quantificar e contar, para explorar formas e tamanhos. Ainda avalia atividades que 

exploram o uso da TV, computador, DVD e tablet. Se esses materiais são explorados de forma 

ativa pelas crianças; se os programas de computador promovem a criatividade; se os materiais 

são usados para apoiar e expandir as atividades e temas da sala. Atenta também para atividades 

que promovam a aceitação da diversidade. Se há muitos livros, imagens e materiais mostrando 

pessoas de diferentes raças, culturas, idades, habilidades e gênero em papéis não estereotipados. 

Se alguns objetos representando várias culturas estão incluídos no material para brincadeiras de 

faz de conta. Se a inclusão da diversidade é parte das rotinas diárias, das brincadeiras e 
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atividades (Exemplos: comidas étnicas são parte regular das refeições e lanches; músicas 

gravadas e cantigas de diferentes culturas estão incluídas na hora da música). (FCC, 2106b, p. 

233-234). 

 

ITEM 19: MOTORA FINA   

O item se presta a observar se os materiais para atividades de coordenação motora fina estão 

bem conservados, se são adequados ao nível de desenvolvimento das crianças e se estão 

presentes em sala na quantidade suficiente para que as crianças o explorem adequadamente. 

(FCC, 2106b, p. 236). 

 

ITEM 20: ARTE  

Além da disponibilidade de materiais de arte às crianças na sala, o item avalia se as atividades 

artísticas realizadas permitem a expressão individual das crianças, ou seja, se não consistem em 

fazer que todas as crianças sigam um mesmo modelo, realizando produção em série, muitas 

vezes estereotipada. (FCC, 2106b, p. 239). 

 

ITEM 21: MÚSICA E MOVIMENTO  

Avaliação dos seguintes aspectos: existência de atividades diárias de música, existência de 

atividades semanais de movimento; presença e acessibilidade de materiais na sala para explorar 

diferentes linguagens como o teatro, a música e a dança. (FCC, 2106b, p. 242). 

 

ITEM 22: BLOCOS  

Observa a existência de blocos grandes em número suficiente para que duas crianças possam 

brincar ao mesmo tempo, e de espaço em sala para construções. Registre-se que a descrição 

presente nas escalas desconsidera tanto os jogos de encaixe, como “Lego”, quanto aqueles que 

usam pequenos blocos, como “Pequeno Construtor”. (FCC, 2106b, p. 246). 

 

ITEM 23: AREIA/ÁGUA  

Avalia-se se há condições para brincar com areia e água dentro e fora da sala, e se há brinquedos 

disponíveis para tais atividades. (FCC, 2106b, p. 250). 

 



140 

ITEM 24: BRINCADEIRA DE FAZ DE CONTA  

Avaliação da presença e da disponibilidade em sala de materiais, roupas e mobília para as 

crianças brincarem de faz de conta. (FCC, 2106b, p. 254). 

 

ITEM 25: NATUREZA/CIÊNCIAS  

Observa-se se há jogos, materiais ou atividades acessíveis diariamente, tais como: coleções de 

objetos naturais, seres vivos para cuidar e observar, livros, jogos ou brinquedos relacionados à 

natureza e/ou às ciências. (FCC, 2106b, p. 258). 

 

ITEM 26: MATEMÁTICA/NÚMERO  

Observa-se se as atividades de matemática e número são realizadas por meio de contagem 

mecânica ou de folhas fotocopiadas. Também avalia a presença diária de materiais em sala que 

permitam realizar ações matemáticas importantes, tais como pesar, medir, contar, montar, 

relacionar, comparar e enumerar. (FCC, 2106b, p. 262). 

 

ITEM 27: USO DE TV, VÍDEO E/OU COMPUTADORES  

É avaliada a adequação do conteúdo dos materiais ao desenvolvimento infantil, bem como se o 

tempo de uso é limitado. Também se observa se as crianças têm outras opções de atividade 

enquanto a TV ou o computador está em uso. Esse item não é observado quando a instituição 

não possui tais recursos. Ele não foi avaliado em 42 grupos nessa pesquisa. (FCC, 2106b, p. 

267). 

 

ITEM 28: PROMOÇÃO DA ACEITAÇÃO DA DIVERSIDADE  

Avalia-se a presença de materiais relativos à diversidade cultural ou racial que não reproduzam 

estereótipos, preconceitos. Também observa se os adultos intervêm pedagogicamente no 

sentido de se oporem a preconceitos manifestos pelas crianças, seus familiares e profissionais 

da equipe. (FCC, 2106b, p. 270). 

 

SUBESCALA 5: INTERAÇÃO  

A subescala 5 – Interação, na escala ECERS-R, refere-se às maneiras pelas quais as crianças 

e os adultos se relacionam. Desta maneira, esta subescala avalia o tipo de supervisão que lhes 
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é dada durante as brincadeiras e outros processos de aprendizagem, como é feita a interação 

entre as crianças, como a interação com os adultos é desenvolvida e como os adultos lidam com 

as crianças nos momentos de conflitos, isto é, quando precisam intervir pedagogicamente em 

alguma situação. Avalia também quais as formas que os adultos utilizam na aprendizagem das 

crianças. (FCC, 2106b, p. 274). 

 

ITEM 29: SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE MOTRICIDADE AMPLA  

Nesse item, verifica-se se a equipe intervém para prevenir situações perigosas antes de 

acontecerem, ou seja, se antecipam evitando que algum acidente aconteça às crianças. Também 

considera se a maior parte das interações equipe-criança é agradável e pertinente, ou se a equipe 

ajuda as crianças a desenvolver as habilidades necessárias para o uso de equipamentos 

(Exemplo: o adulto ajuda a criança a brincar no balanço do parque). (FCC, 2106b, p. 275). 

 

ITEM 30: SUPERVISÃO GERAL DAS CRIANÇAS  

Observa-se se a supervisão dos adultos garante a segurança das crianças e se é exercida de modo 

atento, agradável e não punitivo. (FCC, 2106b, p. 279). 

 

ITEM 31: DISCIPLINA  

Nesse item, verifica-se se os adultos conseguem manter o controle sobre o grupo sem usar 

métodos severos como gritar, castigar. Também avalia se as expectativas em relação ao 

comportamento das crianças estão de acordo com seu nível de desenvolvimento. (FCC, 2106b, 

p. 283). 

 

ITEM 32: INTERAÇÕES EQUIPE–CRIANÇA  

Avalia-se nesse item se as interações dos adultos com as crianças são afetuosas, empáticas, 

respeitosas e agradáveis. E se a equipe utiliza conversas para descrever as situações em que ela 

e as crianças estão envolvidas. Uma interação negativa envolve mensagens verbais e gestuais 

de raiva, frieza, desrespeito, impaciência ou descontentamento. Este tipo de interação pode 

parecer como uma desvalorização da criança fazendo-a sentir-se menos competente, menos 

considerada, menos aceita etc. Portanto, deve ser evitada. Uma interação positiva, ao contrário, 

passa uma mensagem alegre, confiante, contente, relaxante, respeitosa e faz que as crianças se 

sintam valorizadas, competentes e encorajadas em suas ações. (FCC, 2106b, p. 286). 
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ITEM 33: INTERAÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS  

Este item se refere à maneira como as crianças se relacionam entre si, e como os adultos 

encorajam as interações entre as crianças. (FCC, 2106b, p. 289). 

 

ITEM 34: PROGRAMAÇÃO DIÁRIA  

Avalia-se a presença de uma programação diária (rotina) que não seja engessada em seus 

tempos, não satisfazendo às necessidades individuais das crianças, nem demasiadamente 

flexível (que não ofereça segurança e estabilidade às crianças), sem uma sequência previsível 

de interações. Tempos para brincar devem compor a rotina diária e ser devidamente 

supervisionados pelos adultos, para que possam apoiar e dar suporte aos enredos de brincadeira 

das crianças. (FCC, 2106b, p. 293). 

 

ITEM 35: ATIVIDADE LIVRE  

Avalia-se a presença diária de atividades em que as crianças possam escolher materiais, 

brinquedos e companheiros, e gerir de forma auto - organizada a brincadeira. Nesses casos, a 

supervisão dos adultos deve garantir a segurança das crianças, apoiá-las, desafiá-las e auxiliá-

las quando necessário. Atividade livre significa que a criança pode fazer suas próprias escolhas, 

tomar decisões, resolver problemas, interagir com os outros, ampliando seus repertórios. Nessas 

situações, o papel do adulto é fundamental no que diz respeito à organização dos tempos, 

espaços, materiais, brinquedos, equipamentos, para que as crianças tenham várias opções de 

escolhas, tanto no espaço externo quanto no interno. Os adultos devem utilizar 

permanentemente os registros diários do que as crianças dizem, fazem e brincam, para 

enriquecer esses momentos. Da mesma forma, é importante atentar que de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para educação infantil, as crianças têm direito a se 

apropriarem de conhecimento científico, ambiental, tecnológico, artístico e cultural, e que, para 

tanto, os materiais e brinquedos devem também ser organizados atendendo a esta tipologia. 

Assim como também é importante organizá-los de modo a atender aos NAPs. (FCC, 2106b, p. 

296). 

 

TEM 36: ATIVIDADES EM GRUPO  

Este item se refere às brincadeiras e atividades que tem como objetivo a aprendizagem. Trata-

se das atividades iniciadas e conduzidas pelos adultos (planejando também atividades 
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alternativas para aquelas crianças que não desejam aderir à proposta apresentada pelo 

professor). Avalia-se também se os adultos são receptivos e se não forçam a participação das 

crianças.  (FCC, 2106b, p. 300). 

 

ITEM 37: PROVISÕES PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA  

Observa-se o envolvimento conjunto de pais e equipe no estabelecimento de metas para a 

educação da criança com deficiência. Verifica-se também se a equipe tem conhecimento de 

avaliações sobre a criança com deficiência, e se faz pequenas modificações na sala e demais 

espaços, bem como nas atividades para responder às suas necessidades. Avalia-se, também, o 

envolvimento da criança com deficiência nas atividades realizadas por outras crianças. Esse 

item só é avaliado quando há pelo menos uma criança com deficiência na sala referência. (FCC, 

2106b, p. 303). 
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