
imos crianças lidando com um pedaço mi-
núsculo de massa de modelar, já desbotada 
de tanto uso, e esse era o único material 

disponível. Encontramos também escorregadores e 
balanços quebrados, problemas graves de adequação 
do espaço, de infraestrutura..." O relato da professora 
Maria Malta Campos é desalentador. E essas foram 
apenas algumas das cenas lamentáveis que ela teste-
munhou ao coordenar a pesquisa Educação Infantil no 
Brasil: Análise Qualitativa e Quantitativa. 

Lançado no fim do ano passado, o estudo é fruto 
de uma parceira entre a Fundação Carlos Chagas 
(FCC), o Ministério da Educação (MEC) e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Divulga-
dos em meados de 2010, alguns dados já tinham es-
quentado o debate sobre a qualidade da Educação 
oferecida aos brasileirinhos de zero a 5 anos. Agora, 
com o trabalho publicado, tem-se um panorama com-
pleto. O diagnóstico: nossa Educação Infantil vem 
melhorando, mas ainda deixa muito a desejar. 

Depois de avaliadas 147 creches e pré-escolas em 
seis capitais brasileiras, os pesquisadores concluíram 
que, numa escala de 0 a 10, a nota média dessas insti-
tuições não passa de preocupantes 3,3 e 3,4, respecti-
vamente (leia mais no quadro à direita). Maria Malta 
reconhece que algumas coisas mudaram para melhor 
nos últimos anos. Um exemplo é a transferência da 
responsabilidade pela Educação Infantil das secreta-
rias de Assistência Social para as de Educação. Mas 
ainda é preciso avançar bastante para chegar a um 
nível de qualidade minimamente aceitável. 

Dos sete aspectos avaliados, o que recebeu as piores 
notas foi Atividades - tanto nas creches quanto nas 
pré-escolas. "Muitas instituições não têm livros infan-



tis nem garantem às crianças oportunidade de parti-
cipar de algo tão básico e importante quanto uma 
brincadeira de faz de conta", diz a pesquisadora. Se-
gundo ela, um dos problemas é o grande número de 
adultos sem preparo adequado atuando nesses esta-
belecimentos. "A formação e a carreira dos profissio-
nais desse setor ainda precisam, e muito, de atenção 
e ações efetivas por parte do poder público." 

Além de radiografar a Educação Infantil, a pesqui-
sa investigou o impacto da pré-escola no desempenho 
dos alunos em seus primeiros anos do Ensino Funda-
mental. E descobriu que as crianças que freqüentaram 
instituições de melhor qualidade em três das seis ca-
pitais (Campo Grande, Florianópolis e Teresina) ob-
tiveram notas médias 2,9 pontos mais altas na Provi-

nha Brasil. "O fato de a qualidade da pré-escola influir 
positivamente na aprendizagem da leitura e da escri-
ta no início do Ensino Fundamental reforça a rele-
vância de garantir ambientes de nível adequado na 
Educação Infantil", sentencia o estudo. 

Text Box
Fonte: Nova Escola, São Paulo, ano 26, n. 242, p. 94-95, maio. 2011.




