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Durante as últimas décadas do século XX e início do século XXI, a educação infantil
passou por diversas transformações e conquistas. Como primeira etapa da educação básica, a
educação infantil é um direito da criança pequena, devendo ser garantida a sua qualidade e
seu acesso. De acordo com Lima (2010), o debate acerca da qualidade na educação, na última
década do século XX ganhou destaque e influenciou as políticas públicas de vários países.
Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo III, Art. 206 - VII, o ensino deve
seguir o princípio da garantia de padrão de qualidade, e seu Art. 214 prevê que a lei deverá
estabelecer um plano nacional de educação que conduzirá, entre outros pontos, a melhoria da
qualidade de ensino.
Segundo Campos, Coelho e Cruz (2006) a origem do debate acerca da qualidade em
educação da infância foi posicionada inicialmente pela psicologia. No princípio, as pesquisas
se focavam na relação mãe-criança, centrando os aspectos afetivos do desenvolvimento.
Posteriormente, ocorreu uma mudança de foco, onde o que se investigava era o
desenvolvimento cognitivo infantil, sendo o uso de testes psicológicos incentivados. Lima
(2010) relata que nos anos de 1980, sob influência da psicologia do desenvolvimento, as
preocupações “[...] giravam em torno da ideia de classificar, medir e regular, sendo essa a
lógica que passou a ser dominante nas práticas pedagógicas” (Lima, 2010, p. 60).
Ao longo dos anos, o debate sobre a qualidade na educação infantil foi trazendo novas
questões e reflexões à psicologia do desenvolvimento, “[...] criticou-se o foco excessivo na
separação mãe-criança e [...] a preocupação voltada principalmente para a escolaridade futura
foi substituída pela valorização das experiências vividas no cotidiano” (Campos, Coelho &
Cruz, 2006, p. 16). A avaliação da qualidade passou a considerar os contextos, dando a eles
maior atenção e importância.
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar algumas discussões a respeito da
qualidade da educação infantil, mas especificamente na creche - crianças de zero a três anos,
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sendo um recorte de Dissertação (2013) apresentada no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal da Paraíba, com apoio da CAPES. A pesquisa teve como
um dos seus objetivos o de investigar a qualidade das relações entre adultos e crianças na
creche - crianças de zero a três anos. Tratou-se de um estudo qualitativo, desenvolvido em
cinco instituições de educação infantil da cidade de João Pessoa, Paraíba. Para a coleta dos
dados discutidos nesta produção textual foram feitas observações da prática docente, com 34
educadores, sendo eles, professores e auxiliares de creche, registradas em Diários de Campo,
além de entrevistas.
Os instrumentos de coleta de dados foram extraídos e adaptados do Manual do
Projecto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias - DQP (Bertram & Pascal, 2009). O
Projeto DQP é uma publicação portuguesa, sendo uma adaptação do projeto inglês EEL
(Effective Early Learning). Para o projeto o conceito de qualidade é socialmente e
historicamente construído, sendo ele polissêmico. Assim, no projeto busca-se captar a
essência do conceito “[...] no âmbito da prática e através dos actores envolvidos em cada
estabelecimento educativo, incluindo os pais e as crianças, os educadores, os líderes e outros
profissionais” (Bertram & Pascal, 2009, p. 35). Dando importância ao contexto social e a
quem organiza este contexto, acredita-se que as crianças pequenas aprendem nas boas
relações estabelecidas no ambiente educativo. O Manual DQP é uma proposta de avaliação
que possui vários instrumentos que englobam os diversos sujeitos envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem.
Em nossa pesquisa constatamos um baixo nível de formação inicial das educadoras,
ponto que nos leva a refletir sobre a existência, ainda hoje, da ideia de que quem trabalha com
crianças pequenas não necessita de uma formação especifica, contrariando o que é
estabelecido em lei. Acreditamos que essa falta de qualificação docente implica diretamente
na qualidade da educação ofertada às crianças. Consideramos que “O educador da criança
pequena necessita de um saber que incorpore ao mesmo tempo a globalidade e a
vulnerabilidade social das crianças e a sua competência” (Oliveira-Formosinho, 2002, p. 49).
Foi observado também que os educadores possuem diversas atividades a serem
realizadas no período de trabalho na creche, acumulando funções como, o planejamento de
futuras ações, a confecção de materiais decorativos para festas e datas comemorativas nas
instituições e a realização de avaliação das crianças. Observamos que em vários momentos,
estas atividades foram desempenhadas dentro das salas na creche, o que aponta para uma não
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preocupação do adulto com as relações estabelecidas com as crianças e a promoção de
aprendizagem e desenvolvimento infantil. Presenciamos ações descontextualizadas e sem
intencionalidade dos educadores, o que nos leva a refletir acerca da possível influência da
concepção naturalista de desenvolvimento infantil, onde acreditasse que naturalmente a
criança há de se desenvolver com ou sem a intervenção do adulto, diminuindo assim, a
importância do ambiente externo e contextos.
Mesmo com essas questões, também observamos situações de comprometimento e
superação de dificuldades encontradas nas instituições. Acreditamos que além de uma melhor
formação inicial e continuada, que considere as contribuições da psicologia para as práticas
pedagógicas, é importante também, por parte do poder público, uma maior valorização
profissional que incida em melhores salários e condições de trabalho.
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