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CENTROS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL NO CEARÁ
Avaliação de impacto do programa PROARES II

Coordenado pela Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento do Estado do Ceará (STDS), o
Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará
(PROARES II) apoia o desenvolvimento de crianças e
jovens de 0 a 24 anos em situação de risco social.
Com recursos provenientes do Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID, o PROARES II foca
seus esforços em municípios com altos índices de
vulnerabilidade social.

APRESENTAÇÃO

Um entre vários tipos de equipamentos sociais
apoiados pelo PROARES II, os Centros de Educação
Infantil (CEIs) construídos com recursos do programa
são o tema desta avaliação. A pesquisa produziu
análises quantitativas e qualitativas sobre os
municípios de Trairi, Itarema e Viçosa do Ceará, que
contêm ao todo 12 CEIs PROARES II.
Antes da construção desses equipamentos, muitas
comunidades tinham apenas acesso à educação
infantil em locais cujo projeto arquitetônico não era
apropriado para acolher crianças até 6 anos de idade.
A estrutura física dos CEIs PROARES II foi um ganho
importante de qualidade para a educação desses
municípios.
A avaliação mostrou ainda que as unidades PROARES
II apresentam uma qualidade mais elevada que
os demais também em aspectos que ultrapassam
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SUMÁRIO
a dimensão estrutural, tais como atividades de
matemática e encorajamento das crianças à
comunicação. A pesquisa incluiu entrevistas com as
crianças dos CEIs PROARES II, ocasião em que foram
organizadas atividades de leitura e desenho. Percebeuse que em geral essas crianças já apresentam
comportamento leitor. Muitas conseguiam expressar
as opiniões e sentimentos e desenvoltura ao se
relacionar com seus pares
O trabalho do gestor de cada unidade também merece
destaque tendo em vista a sua responsabilidade pela
organização e conservação do ambiente. As visitas
mostraram que coordenadores e diretores influenciam
o ambiente de aprendizagem, o qual, assim como
a estrutura física, é um fator determinante para o
desenvolvimento das crianças.
Todavia, a análise das notas do SPAECE-Alfa, uma
prova realizada por alunos do segundo ano do
Fundamental da rede pública de ensino, mostrou
que o programa provavelmente não traz efeitos
no desenvolvimento da leitura e escrita. Ressalvese, entretanto, que o processo de alfabetização é
complexo e que as notas do SPAECE-Alfa utilizadas
na análise são de crianças que saíram do ensino
infantil e já foram expostas ao ensino fundamental
por pelo menos um ano.
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A pesquisa qualitativa foi realizada nos municípios
de Trairi, Itarema e Viçosa do Ceará em de junho de
2017 utilizando entrevistas individuais e em grupo,
bem como observação de ambientes.

ESTRATÉGIA DE
PESQUISA
QUALITATIVA

O perfil dos participantes das entrevistas foi definido
de acordo com o objeto do estudo. A seleção dos
indivíduos procurou respeitar critérios técnicos que
levam em conta a capacidade de cada pessoa em
contribuir para a discussão do assunto em questão.
Com esse intuito, para a avaliação dos CEIs PROARES
II, foram organizados grupos focais compostos pelos
seguintes públicos:
1.

Professores da Educação Infantil dos CEIs
PROARES II

2. Professores da rede pública de ensino que
trabalham tanto com alunos egressos dos CEIs
PROARES II quanto alunos que frequentaram
outras instituições de educação infantil
3. Pais e/ou familiares responsáveis pelas crianças
que frequentaram um CEI PROARES II, dando
preferência para aqueles que também têm filhos
que frequentaram outras instituições de ensino
infantil
4. Alunos das turmas do ensino infantil 4 e 5 dos
CEIs PROARES II

...
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As entrevistas em grupo (grupos focais) com
professores e familiares foram realizadas com o
objetivo de identificar o modo pelo qual ocorre a
construção das percepções e atitudes de indivíduos
representativos de grupos sociais, a fim de captar o
entendimento e as opiniões destes sobre o objeto a
ser estudado. (GONDIM, 2002; MORGAN, 1997 apud
VEIGA GONDIM, 2001),
Assim, os grupos focais com os adultos para essa
pesquisa seguiram um roteiro previamente preparado
com questões que tinham o intuito de direcionar
as discussões. O moderador das entrevistas, no
entanto, ocasionalmente abordou conteúdos que não
estavam inseridos no roteiro, mas que se mostraram
importantes para a compreensão do tema.
A pesquisa de avaliação dos CEIs PROARES II abordou
seis pontos considerados chave, como mostra a Tabela 1.
Os grupos focais foram realizados em 12 Centros de
Educação Infantil PROARES II. Para o agendamento
das entrevistas, a equipe de pesquisa contou com o
apoio das Secretaria Municipais de Educação das três
cidades visitadas e com os coordenadores dos CEIs
PROARES II.
Para a mobilização das escolas e organização da
agenda de entrevistas, as Secretarias de Educação e os
coordenadores dos CEIs foram orientados a convidar
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para participar da pesquisa adultos e crianças que
seguiam os perfis descritos acima.
Nota-se que além das perguntas, a equipe de avaliação
incluiu no grupo focal com os professores dos CEIs
PROARES II uma atividade de descrição da rotina
que eles costumam realizar em sala de aula a fim de
descobrir quais atividades estão sendo realizadas com
as crianças e como o tempo é divido entre elas.
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No caso dos grupos focais com os professores
do primeiro e segundo ano do Fundamental I,
o principal objetivo era captar suas opiniões e
percepções quanto ao desenvolvimento dos alunos
que frequentaram a educação infantil e as possíveis
diferenças de aprendizado e comportamento entre os
que frequentaram CEIs PROARES II e aqueles que
frequentaram outros Centros de Educação Infantil.

Figura 1 . Grupo focal com professores dos CEIs PROARES - Trairi

Acrescentou-se grupos focais com as crianças com
base nos estudos de sociologia da infância (Pinto &
Sarmento, 1997, 1999; Corsaro, 2011). Esses estudos
consideram que as crianças produzem culturas em
interação constante com seus pares e os adultos, ou
seja, elas utilizam formas especificamente infantis de
representação e simbolização do mundo, tais como
o desenho, a brincadeira, os gestos e a expressão
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corporal, mas não o fazem sem uma conexão com
outras formas culturais presentes nele. Os grupos
focais com as crianças, nesta avaliação, partiram da
ideia de que elas são e devem ser estudadas como
atores na construção de sua vida social e da vida
daqueles que as rodeiam. Com esse intuito, ouvimos e
observamos crianças de 4 e 5 anos que frequentam os
CEIs PROARES II, de maneira a dar-lhes voz e incluir
suas percepções na análise.
Escolhemos a idade de 4 e 5 anos pois as crianças
nessa fase já conseguem expressar com alguma
desenvoltura seus sentimentos, opiniões e ideias
por meio do desenho, de gestos e da linguagem oral.
No entanto, consideramos prudente não entrevistar
as crianças, de maneira a não as enquadrar num
formato de discurso adulto e potencialmente inibi-las
ou limitar suas possibilidades expressivas. Pautados
pelos estudos acima mencionados, utilizamos técnicas
de observação de suas reações relativas à leitura
de um texto literário infantil, seguido da elaboração
de um desenho a seu respeito. Partimos ainda da
argumentação de Sarmento (1997) de que considerar
as crianças como atores sociais implica reconhecer
sua capacidade de produção simbólica e a constituição
das suas representações e crenças em sistemas
organizados, isto é, em culturas, considerando aqui
os CEIs PROARES II como essas culturas.
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Nesses encontros de observação e escuta, os
pesquisadores realizaram a leitura com grupos
de aproximadamente 8 crianças, autorizadas
previamente pelos responsáveis a participarem
da experiência. O objetivo da atividade foi estudar
aspectos associados ao letramento, às habilidades
socioemocionais e ao comportamento leitor das
crianças. Objetivou-se, ainda, identificar habilidades
relativas à expressão oral, escrita e simbólica. O livro
escolhido para a leitura foi “Menina Bonita do Laço de
Fita”, da autora Ana Maria Machado, que apresenta
ilustrações riquíssimas e padrões de repetição

textuais que possibilitam à criança a antecipação e
inferência da história. O livro também trata do tema
da diversidade de fenótipos (aparência), permitindo
abordar a familiaridade ou estranheza da criança
sobre esse tema.
Antes da leitura do livro “Menina Bonita do Laço de
Fita”, os pesquisadores pediram às crianças que se
sentassem em círculo e olhassem livremente alguns
livros de literatura infantil presentes nos CEIs e
deixados ali à disposição. Com isso, a equipe pôde
analisar se as crianças possuíam comportamento
leitor, revelando espontaneamente serem capazes de
manusear os livros com facilidade e interpretar as
ilustrações.
Em seguida, uma integrante da equipe de avaliação
leu em voz alta o livro escrito por Ana Maria Machado,
sempre fazendo perguntas sobre a história para
avaliar se as crianças conseguiam identificar e nomear
as ilustrações apresentadas no livro. Por fim, a equipe
disponibilizou materiais de pintura e pediu que as
crianças reproduzissem, por meio de um desenho, a
história contada.
Foram disponibilizadas uma caixa de lápis de cor,
uma caixa de giz de cera e outra de caneta hidrocor
por grupo de crianças, com a intenção de estudar
a forma como as crianças se comportam com seus
colegas e como compartilham o material.

Figura 2 . Grupo focal com as crianças
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Importante destacar que, como o livro conta a história
de um coelho que queria ser “pretinho” como a
menina bonita do laço de fita, a caixa de giz de cera
era composta de 12 variações de tons de pele.
A ideia era verificar como as crianças usavam as cores
que estavam à sua disposição e se demonstravam
conhecimento sobre as diferenças propostas pelo
livro.
Todas as gravações e anotações da pesquisa qualitativa
foram devidamente organizadas com a ajuda do
software Atlas.ti, uma ferramenta que organiza os
dados, facilitando a comparação das informações e
ajudando a encontrar padrões de associação entre
ideias e perfis de respondentes.

ESTRATÉGIA DE
PESQUISA
QUANTITATIVA

O estudo quantitativo dos CEIs PROARES foi dividido
em duas partes. A primeira envolveu a produção de
dados primários (ou seja, originais) nas três cidades
selecionadas para participarem desta avaliação.
A segunda incluiu a análise das notas do Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do
Ceará (SPAECE), realizada anualmente no estado,
a partir de um recorte de perfis feito com base em
informações do Cadastro Único de Programas Sociais
(CadÚnico) e do Censo Escolar.

ECERS-R Adaptada
As informações originais da etapa quantitativa da
pesquisa foram produzidas a partir de uma versão
adaptada da Early Childhood Environment Rating
Scale – Revised Edition, ou ECERS-R.
A ECERS foi criada para avaliar ambientes de educação
infantil, incluindo de período integral e programas
de meio período de estimulação (reforço). Criada
nos Estados Unidos por Thelma Harms e Richard
M. Clifford, a ECERS foi publicada em 1980 e mais
tarde revisada em 1998 com a participação de Debby
Cryers (Harms, 2013). Muitos projetos de pesquisa
nos Estados Unidos e em outros países já usaram
a ECERS para avaliar a qualidade de unidades de
ensino e descobriam relações fortes entre os escores
da ECERS, aspectos do desenvolvimento das crianças
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e características dos professores. (Harms, Clifford e
Cryer, 2005)
A versão revisada (ECERS-R) mantém o padrão
classificatório da escala antiga, com a definição ampla
de ambiente da escala original, só que direcionando-a
para crianças de 2 a 5 anos (Harms, Clifford e Cryer,
2005)
A ECERS é dividida em sete subescalas:
1.

Espaço e Mobília

2. Rotinas de Cuidado Pessoal

Esses indicadores são pensados para reduzir o efeito
da subjetividade da avaliação dos itens, ou seja, o
viés da perspectiva dos pesquisadores que preenchem
o questionário. Para comprovar isso, os autores da
ECERS-R conduziram testes de consistência interpesquisadores, com resultados bastante uniformes.
Diante da complexidade técnica da ECERS, os 5
pesquisadores responsáveis por coletar os dados
quantitativos desta pesquisa eram todos profissionais
da área de educação plenamente qualificados para
executar as avaliações de todas as subescalas.
A amostra do estudo é composta por 65 escolas,
incluindo CEIs PROARES como grupo de tratamento
e outros CEIs Públicos e Privados como grupo de
controle:

3. Linguagem-Raciocínio
4. Atividades
5. Interação
6. Estrutura do Programa
7. Pais e Pessoal
Dentro de cada subescala são avaliados itens que, por
sua vez, estão divididos em outra escala de 7 pontos
de padrão Likert:

Para apoiar a pontuação, o pesquisador deve selecionar
o escore baseando-se na presença ou ausência de
uma série de indicadores destacados em cada item.

...
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Todos os CEIs construídos com recursos do PROARES
II nas cidades de Trairi, Itarema e Viçosa do Ceará
foram visitados. A amostra incluiu também todos os
CEIs PROARES I, que foram construídos nos mesmos
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moldes das unidades do PROARES II mas que não
receberam as visitas de monitoramento do programa
nos últimos anos. O objetivo de incluir esses CEIs na
amostra é verificar o efeito do tempo, comparando
PROARES I e II em todas as subescalas da ECERS.
O cálculo do tamanho da amostra foi realizado com
base em um estudo realizado pela Fundação Carlos
Chagas1, que também se apoiou na ECERS-R como
instrumento de pesquisa em escolas de várias
capitais brasileiras. Esse estudo trabalhou com
médias calculadas a partir das questões que variavam
em uma escala Likert (1 a 7) escalonada para uma
escala de 0 a 10 para facilitar a interpretação dos
resultados. O estudo trabalhou com uma amostra de
138 turmas de pré-escola e apresentou intervalos de
confiança para a média global das escolas avaliadas
variando entre 3,17 e 3,70, o que significa uma
amplitude do intervalo de 0,27, aproximadamente e,
consequentemente, com um desvio padrão2 de 1,62.
Adotando esse desvio padrão como uma boa
estimativa para desvio padrão da escala global
que seria encontrado nesta pesquisa, estimou-se
que 40 unidades para o grupo de controle seriam
1   CAMPOS, Maria Malta. Educação Infantil no Brasil: Avaliação
Qualitativa e Quantitativa. Fundação Carlos Chagas, [S.l.], p. 1-424,
nov. 2010.
2   Desvio padrão é uma medida de dispersão em torno da média da
distribuição estudada.
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suficientes para identificar uma diferença média de
1,5 pontos na escala ECERS-R entre o PROARES
II e o grupo de controle com 80% de poder e 5% de
nível de significância. Esses cálculos foram realizados
utilizando o software R 3.3.3 (R Core Team, 2017,
Viena, Áustria) comparando médias segundo um teste
T não balanceado, ou seja, um teste de comparação
de médias com amostras de tamanhos diferentes.
Todos os dados quantitativos foram coletados via
tablete com ajuda da plataforma Open Data Kit (ODK),
que permite monitoramento da pesquisa e ajuste de
informações em tempo real.
Por se tratar de um instrumento criado por autores
norte-americanos, a ECERS-R passou por algumas
modificações para se adequar melhor à realidade
das escolas do Ceará. O item 22, por exemplo, que
aborda o uso de blocos nas escolas foi modificado
para “materiais de construção, sucata ou blocos”,
tendo em vista que é comum a presença de blocos em
escolas americanas, mas não em escolas brasileiras.
Outro exemplo de modificação foi a menção a toras de
Lincoln, no item 19, que foi removida do instrumento
considerando que esse tipo de material não é
comumente utilizado em escolas públicas brasileiras.
Por fim, os resultados aqui reportados basearamse em modelos estatísticos calculados com o
estimador Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).
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As estimativas das diferenças na pontuação entre as
escolas PROARES II (grupo de tratamento) e grupo de
controle incluíram também as variáveis:
-- Variável binária3 onde escola pública = 1
(vs. escola privada = 0)
-- Número de funcionários trabalhando na turma
-- Variável binária onde escola urbana = 1
(vs. rural = 0)
-- Número de crianças presentes na turma
durante a pesquisa
-- Variável binária de controle para Trairi
(= 1 se Trairi; = 0 caso contrário)
-- Variável binária de controle para Itarema
(= 1 se Itarema; = 0 caso contrário)
-- Variáveis binárias de controle para cada pesquisador
Considerar essas variáveis ao comparar as notas
da ECERS-R entre grupo de controle e tratamento
enriquece a análise, uma vez que essas variáveis
também causam impacto no escore de avaliação.
O fato de a escola ser pública, por exemplo, tem
potencialmente um efeito na qualidade da instituição
fazendo com que parte da variabilidade da nota
ECERS-R seja causada por essa variável.

3   Uma variável binária (dummy variable) é uma variável que
apresenta valores iguais a zero ou um. Estas variáveis existem, pois,
permitem incluir atributos qualitativos na análise, como sexo, cor
etc.
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A existência de variáveis de controle para cada
pesquisador quer dizer que o modelo inclui uma
variável que é igual a 1 se aquela escola foi avaliada
pelo pesquisador A e igual a 0 se foi avaliada por
outro pesquisador. Embora a ECERS-R seja uma
escala composta por diversos indicadores que buscam
diminuir a subjetividade da avaliação, estamos ainda
tratando de uma avaliação qualitativa que se baseia,
até certo grau, no olhar de cada observador. Por isso,
é razoável supor que o pesquisador tenha efeito sobre
o escore e, consequentemente, deve ser incluído no
modelo de análise.
Para garantir a qualidade dos dados quantitativos
primários coletados, checagens diárias eram realizadas
pela equipe para garantir que as notas de cada item
da ECERS-R eram coerentes com a marcação dos
indicadores. A coleta de dados por meio de tabletes
permitiu também o monitoramento remoto dos
dados levantados. Dessa forma, foi possível diminuir
equívocos de leitura e riscos de perda de dados na
tabulação, além de otimizar o trabalho de atualização
dos dados no sistema de monitoramento on-line.
No período anterior à coleta, a equipe de pesquisadores
se reuniu por três dias para estudar minuciosamente
o instrumento de pesquisa, que foi aplicado em uma
Escola de Educação Infantil em Fortaleza como coleta
de dados piloto.

...

25

...

SPAECE-Alfa
Quanto ao uso do banco de dados SPAECE4, a
análise teve foco nos resultados da prova SPAECEAlfa, aplicada anualmente no segundo ano do Ensino
Fundamental de forma censitária desde 2013. O
SPAECE-Alfa busca identificar o nível de proficiência
em leitura dos alunos da rede pública de ensino
(estadual e municipal). Assim, tendo em vista a
importância da alfabetização do ponto de vista da
gestão pública, expressa no Programa Alfabetização
na Idade Certa (PAIC), os resultados dessa prova
possibilitam a criação de um indicador de qualidade
das habilidades de leitura das crianças do Estado do
Ceará.
Ainda que o objeto de estudo da presente avaliação
seja a Educação Infantil, a hipótese aqui testada
utilizando o SPAECE-Alfa é a dos efeitos de médio
prazo que o acesso a esse ciclo de ensino tem sobre
o processo de alfabetização; mais especificamente, os
efeitos que o PROARES tem sobre as habilidades de
leitura e escrita que o aluno desenvolve nos primeiros
anos do Fundamental.
Assim, este estudo compara as notas do SPAECE-Alfa
dos alunos egressos do Programa com as notas de
4   Fonte: SPAECE. Acessível em: http://www.spaece.caedufjf.net/
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alunos que frequentaram outras escolas de educação
infantil. A identificação dessas crianças foi possível
por meio da análise de dados do Censo Escolar, que
registra anualmente a escola onde cada aluno está
matriculado.
Os dados foram cedidos pela Secretaria de Educação
do Governo do Estado do Ceará e continham as notas
do SPAECE-Alfa dos anos de 2014, 2015 e 2016.
Como as escolas do PROARES II foram inauguradas
entre 2010 e 2011, os anos do SPAECE -Alfa
analisados já incluíam crianças que foram expostas
ao “tratamento”. A união das bases de dados do
Censo com as do SPAECE-Alfa foi possível por meio
da variável-chave código do aluno.
Metodologicamente, essa análise se configura como
um quase-experimento, onde há a comparação de um
grupo de tratamento versus um grupo de controle.
Entretanto, diferentemente do que acontece nos
experimentos, nos quase-experimentos a composição
de cada grupo não é definida de forma aleatória.
Considerando, no entanto, que os dois grupos podem
apresentar características diversas, este estudo optou
por utilizar um método de pareamento conhecido
como Propensity Score Matching, onde o objetivo é
selecionar um grupo de controle de forma que este
tenha características semelhantes às do grupo de
tratamento.
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O Propensity Score Matching (PSM) é uma técnica
de pareamento que calcula a probabilidade de um
indivíduo fazer parte do tratamento com base em
variáveis observadas. Esta metodologia permite
simular algumas características dos experimentos
aleatórios fazendo com que a distribuição das variáveis
no período anterior à intervenção seja similar entre
o grupo de tratamento e o grupo de controle, por
exemplo. Segundo Randolph et al. (2014), o PSM
fortalece os estudos pois diminuem o viés de seleção
da amostra.
Para a avaliação dos CEIs PROARES II, considerou-se
então utilizar dados do Cadastro Único, ou CadÚnico5,
também coletados anualmente, para servir de base
para o Propensity Score Matching. Esses microdados
foram cedidos pelo Ministério do Desenvolvimento
Social – MDS e agregados ao restante das bases de
dados por meio do Número de Identificação Social –
NIS.
Nota-se que este estudo teve acesso apenas aos dados
do CadÚnico entre 2012 e 2017, sendo que os dados do
CadÚnico de 2012 são particularmente interessantes
já que este é o ano de entrada na Educação Infantil
para o coorte de alunos que realizou o SPAECE-Alfa

5   Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social. Acessível em:
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico
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em 2016, servindo então como linha de base para
esse grupo.
Destaca-se também que, ao incluir os dados do
CadÚnico na análise, a amostra do estudo se
reduz significativamente, uma vez que esses dados
estão apenas disponíveis para pessoas com maior
vulnerabilidade social e que, portanto, fazem parte
desse Cadastro que apoia programas sociais do
governo.
As variáveis do CadÚnico utilizadas para a seleção da
amostra para o PSM foram:
-- Anos de escolaridade do chefe de família
-- Residência localizada em zona rural = 1
(caso contrário, = 0)
-- Renda média familiar
-- Sexo da criança = 1 se menino (ou = 0 se menina)

LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Assim como grande parte dos estudos de avaliação,
esta pesquisa apresenta também algumas limitações
metodológicas que
afetam negativamente seu
potencial explicativo.
A ECERS-R está focada em grande parte em levantar
informações sobre questões estruturais da escola, fato

...

29

...

que corresponde bem às expectativas da avaliação do
PROARES, uma vez que este também privilegia seus
investimentos justamente na área de estrutura física.
Uma ressalva importante, entretanto, com relação
à ECERS-R, é o fato de a qualidade da formação do
professor não ser capturada de forma aprofundada
pela escala, fato de suma importância para o contexto
desta avaliação. Em pesquisas futuras, recomendase traçar um perfil mais cuidadoso dos professores
atuando nas escolas de forma a identificar deficiências
de formação e oportunidades de investimento em
cursos voltados aos docentes.
Com relação às análises envolvendo o SPAECE-Alfa,
o fato de a prova ser aplicada somente no segundo
ano do Ensino Fundamental tende a diluir possíveis
efeitos do PROARES, uma vez que os alunos já foram
expostos a pelo menos um ano de estudo fora das
escolas de Ensino Infantil. Uma tentativa para corrigir
essa questão seria incluir uma variável no modelo
que servisse de proxy para a qualidade da escola do
Fundamental onde o aluno passou a estudar depois
de ter saído do ensino infantil. Dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Sociais Educacionais
Anísio Teixeira – INEP, que reúnem informações sobre
a formação do professor do Ensino Fundamental bem
como dados de avaliação da estrutura da escola foram
considerados para entrarem no modelo de análise.
Todavia, pelo fato de esses dados do INEP serem
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coletados de forma amostral, o número de escolas do
banco não se mostrou suficiente para conduzir esta
análise.
Embora a pesquisa tenha tido que lidar com algumas
dificuldades metodológicas, medidas para assegurar
a qualidade dos dados quantitativos e qualitativos
usados foram tomadas ao longo de todo o trabalho.
No caso da ECERS-R, particularmente, o instrumento
de pesquisa passou por algumas adaptações para se
adequar melhor à realidade das escolas cearenses.
Já no caso da avaliação de impacto utilizando dados
do SPAECE-Alfa, a análise procurou selecionar um
grupo de tratamento (alunos egressos do PROARES
II) e um grupo de controle que fossem semelhantes
em características tais como renda média familiar e
escolaridade do chefe de família. A seleção de dois
grupos parecidos diminui, portanto, o risco de viés no
cálculo do impacto do Programa.
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O Programa de Apoio às Reformas Sociais
PROARES II é financiado pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID e tem como foco o
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens
de 0 a 24 anos e suas famílias. Sob administração
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
do Estado do Ceará-STDS, o PROARES II procura
também fortalecer a gestão municipal e estadual.

SOBRE O
PROARES II

Os municípios participantes do PROARES II são
selecionados tanto pelo grau de Vulnerabilidade Social
– IVS, analisado pelo Instituto de Pesquisa do Estado
do Ceará – IPECE, como também pelo tamanho da
população infanto-juvenil e famílias assistidas em
outros programas sociais.
O PROARES II é estruturado em 5 componentes:
1.

Plano Participativo Municipal - PPM

2. Plano Estratégico Estadual - PEE
3. Fortalecimento Institucional - FI
4. Monitoramento e Avaliação - M&A
5. Administração do Programa, Custo Financeiro,
Auditoria e Contingenciamento - ADM
Dentro do Plano Participativo municipal – PPM, o
PROARES II investe na construção de equipamentos
sociais tais como:
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-- Centros de Educação Infantil com três padrões e
metas de atendimento:
. Padrão I meta para 100 crianças;
. Padrão II meta para 200 crianças;
. Padrão III meta 165 crianças, sendo 15 vagas em
berçário;
-- Polo de Convivência Social – Padrão I e II;
-- Centro de Referência da Assistência Social – CRAS;
-- Quadras Poliesportivas;
-- Centos de Esportes Padrão I e II.
O objetivo desses investimentos é fortalecer a rede de
serviços socioassistenciais das crianças, adolescentes
e jovens dos municípios selecionados por grau de
vulnerabilidade.
O Fortalecimento Institucional – FI capacita os
profissionais em sua fase inicial, elabora manuais
e faz formações específicas para cada um desses
equipamentos.
O PROARES II também conta com um componente
de Monitoramento e Avaliação (M & A), que envolve
visitas técnicas e desenvolve relatórios semestrais
sobre cada CEI. Esse componente também previa
a construção de linha de base1 do Programa com
1   Regulamento Operativo do PROARES II
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recursos da Cooperação Técnica BR-T1093, a qual,
no entanto, não foi realizada.
O presente trabalho de avaliação, no entanto, é
dedicado a estudar exclusivamente os Centros de
Educação Infantil (CEIs) construídos com recursos
do PROARES II entre os anos de 2010 e 2011. Esses
equipamentos buscam proporcionar às populações
de baixa renda unidades de educação infantil com
espaços adequados para crianças nesse ciclo de vida.
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As entrevistas qualitativas deixaram bastante clara
a importância que o PROARES II teve no processo
de descentralização da Educação Infantil. Antes
do Programa, o acesso a um espaço adequado para
crianças nesse ciclo da educação aparentemente
estava restrito às pessoas que moravam em áreas
mais próximas da região central das cidades visitadas.

DESCENTRALIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO
INFANTIL

“Antes já existiu um centro [de
educação infantil] mas funcionava
numa casa de família. Não era muito
organizado como é hoje. Era só uma
sala.”
Professor(a) do CEI PROARES II . Itarema

As entrevistas indicaram que a maioria das
comunidades mais distantes dos centros urbanos,
embora tivessem locais que oferecessem educação
infantil, eram também espaços cujo projeto
arquitetônico não era desenvolvido para receber
crianças com até 6 anos e, portanto, muitas vezes
inadequados. Entretanto, mesmo diante dessas
condições desfavoráveis, muitos não tinham acesso
a opções melhores de educação infantil devido às
distâncias até os centros das cidades.
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“Ela [a criança] estudava no Trairi
[na sede] tinha que acordar muito cedo.
Ficava muito cansativo para ela.

“Não existia creche. A gente
trabalhava em casa alugada.
Quando apareceu aquela luzinha
(o PROARES II) lá: com duas
salas bem adaptadas, bem
confortáveis, para nós foi um
grande avanço.”
Professor(a) do CEI PROARES II . Trairi

Agora, como é pertinho de casa, a
metodologia de ensino de lá é também
muito boa e não perde para nenhuma
escola daqui [da sede].”
Pai/Mãe . Trairi

Com o objetivo de melhorar o desempenho do ensino
em cada unidade, o processo de descentralização
da educação no Brasil adotou já na década de 1990
um modelo que buscou transferir parte do poder
das decisões para as próprias escolas (Novaes e
Fialho apud Winkler e Gershberg, 2000). Porém,
se a descentralização implica em um processo de
transferência de poder, ela também deve admitir
a condição de que cada unidade assume estados
variados. (Novaes e Fialho apud Vieira, 1971)
Por isso, acompanhando a descentralização de
estrutura adequada para a educação infantil, é
necessário pensar também na questão da apropriação
de cada CEI por parte dos coordenadores e gestores
que, por sua vez, têm de lidar com as particularidades
e adversidades de cada local.
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Os Centros de Educação Infantil PROARES II (CEIs
PROARES II) das cidades de Trairi, Itarema e Viçosa
do Ceará acolhem crianças entre 3 a 6 anos de idade
e, em algumas ocasiões, também atendem crianças de
2 anos, dependendo da demanda de cada comunidade
e das orientações das Secretarias Municipais de
Educação. Vale lembrar que a Emenda Constitucional
nº 59 determina que é obrigatória a matrícula das
crianças na escola a partir dos 4 anos de idade1.

PERFIL DOS
BENEFICIÁRIOS

Durante as entrevistas, os gestores dos CEIs PROARES
II informaram que as unidades nunca recusaram a
matrícula de alunos, não havendo, portanto, nenhum
tipo de seleção realizada por eles para o registro.
Ao mesmo tempo, a pesquisa qualitativa revelou
que o motivo principal de os pais procurarem os
CEIs PROARES II para matricularem seus filhos é a
proximidade. Por parte da família, não houve menções
destacando que a escolha pelo CEI PROARES II tenha
sido motivada pelo trabalho dos professores ou o
projeto pedagógico sendo realizado ali.
O único CEI onde duas mães informaram que
escolheram aquela unidade por considerá-la melhor
do que outras foi o CEI de Almofala, em Itarema.

1   Ministério da Educação. Disponível em: https://www.mec.gov.
br/
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Com exceção desse CEI, portanto, não há indícios de
viés seleção no público atendido pelo PROARES II, ou
seja, os alunos atendidos pelo Programa provavelmente
não apresentam características sistematicamente
diferentes dos alunos estudando em outros Centros
de Educação Infantis públicos no ato da matrícula.
Confirmando isso, os professores do Ensino
Fundamental entrevistados, que trabalham com
alunos egressos dos CEIs PROARES II, mas que
também trabalham com alunos de outros CEIs,
afirmaram que não há características que diferenciem
os alunos do PROARES II dos outros alunos em termos
de desenvolvimento de linguagem, comportamento,
leitura e escrita.

“Meu f i lho já estuda há dois
anos aqui. Dois anos atrás, ele
estudou em outra creche, mas
lá não é adaptado. Quando
ele chegou aqui ele f i cou tão
encantado que ele falou até do
prato e da colher.”
Professor(a) do CEI PROARES II . Trairi

.. .. ..
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SOBRE OS CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
- CEIs -

Os Centros de Educação Infantil (CEIs) são espaços não
domésticos que se constituem como estabelecimentos
que cuidam e educam crianças de 0 a 5 anos de idade.
São instituições públicas ou privadas que acolhem
crianças em tempo parcial ou integral, reguladas e
supervisionados por órgão competente do sistema
de ensino, de acordo com o Manual de Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, do
Ministério da Educação1.
Tendo como finalidade o desenvolvimento integral das
crianças, a educação infantil é a primeira etapa da
educação básica segundo a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9394/96)2. O objetivo desse
ciclo da educação é colaborar com o desenvolvimento
psicológico, físico, intelectual e emocional das
crianças, além de complementar a ação da família e
da comunidade.
As Diretrizes Curriculares Nacionais determinam que
a jornada em tempo parcial da Educação Infantil é de
no mínimo 4 horas diárias enquanto que a jornada em
tempo integral é igual ou superior a 7 horas.

1   Fonte: Ministério da Educação: Acessível em: http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769diretrizescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012pdf&Itemid=30192
2   Fonte: Palácio do Planalto. Acessível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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Em linhas gerais, a proposta pedagógica dos CEIs
deve “garantir às crianças acesso a processos de
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos
e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como
o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança,
ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência
e à interação com outras crianças.” 3
As Diretrizes dispõem ainda que, como prática
pedagógica, a proposta curricular dos CEIs deve
ser norteada por dois eixos: (1) interações; e (2)
brincadeiras.
Com isso, as atividades nos CEIs devem garantir
diversos tipos de experiências. A educação infantil
deve promover, por exemplo, conhecimento de si
e do mundo às crianças por meio de experiências
sensoriais, expressivas e corporais. Essas instituições
também devem favorecer a imersão das crianças em
diferentes linguagens, recriar relações quantitativas,
medidas, formas etc. em contextos significativos,
possibilitar vivências éticas e estéticas com outras
crianças e grupos culturais entre outras coisas.
Para garantir a integração de todas essas
experiências, os CEIs precisam seguir protocolos
3   Fonte: Ministério da Educação: Acessível em: http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769diretrizescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012pdf&Itemid=30192
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de acompanhamento do trabalho pedagógico e
desenvolvimento das crianças, segundo as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Isso significa que as equipes dos CEIs devem
observar de maneira crítica e criativa as atividades
sendo executadas no cotidiano de cada instituição
utilizando meios múltiplos de registro de forma a
garantir a criação de estratégias adequadas aos
momentos vividos pelas crianças e permitindo às
famílias conhecer o trabalho sendo realizado nessas
instituições.

Os CEIs PROARES II seguem todas as diretrizes para
a educação infantil do Ministério da Educação. Esses
Centros, localizados em 26 municípios do Estado do
Ceará, têm como objetivo proporcionar uma estrutura
adequada para crianças menores de 6 anos. Nesse
sentido, o modelo arquitetônico dos CEIs PROARES
II foi desenvolvido pensando nas atividades que são
realizadas nesses locais e no público que atendem.

SOBRE OS CEIs
PROARES II

Além disso, acompanhando esse projeto arquitetônico,
o desenvolvimento dos CEIs PROARES II incluiu duas
formações, sendo uma inicial com todos que compõem
o quadro de funcionários dos CEIs e outra com os
professores do Manual de Orientações TécnicoPedagógicas, contendo orientações pedagógicas para
serem implementadas em todos esses equipamentos.
As entrevistas qualitativas indicaram, entretanto, que
poucos conheciam a proposta do Programa, inclusive
os próprios professores.
Outro professor comentou que o pouco que conhecia
sobre o PROARES era através das capacitações dos
professores na sede da cidade, organizadas pela
Secretaria de Educação do município.
Por outro lado, embora a proposta do PROARES II não
esteja muito clara entre as pessoas que compõem a
comunidade educacional, a pesquisa deixou claro que
o grande ponto de destaque do Programa é o espaço
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“Eu gostaria de conhecer e saber
o nome PROARES e o signif icado
dele. Eu já estou aqui há 4 anos,
eu acho que tem tudo para dar
certo, a estrutura da escola
é muito boa mesmo. Mas eu
gostaria conhecer como é
realmente o PROARES e ter a
capacitação, da mesma forma
como a Secretaria da Educação
nos acompanha. [...] Eu sei
[sobre o PROARES] de modo
superf icial. [...] Como eu posso
representar se eu não conheço?”

que proporciona às crianças que estão no ciclo da
Educação Infantil.
Segundo Zabalza (1998, p. 230), o “espaço” pode ser
entendido de diversas formas, sendo a sua definição
mais comum o espaço no sentido “físico”, considerando
também os objetos que ali se encontram. Esse conceito,
entretanto, deve também ser entendido como “espaço
de vida”, onde aqueles que ali se encontram também
se desenvolvem (Zabalza apud Battini, 1998).
Dentro desse conceito geral de “espaço”, há uma
diferença definida por Zabalza (1998) pertinente ao
estudo dos CEIs PROARES II. Para o autor, enquanto
a palavra “espaço” se refere ao espaço físico, que
inclui elementos tais como mobiliário, materiais
didáticos e decoração, o termo “ambiente” se refere
tanto ao conjunto do espaço físico quanto às relações
interpessoais que ocorrem naquele local. Hoje,
vários estudos chegam a considerar esse ambiente
como um 3o educador, que estimula, impulsiona e
contextualiza a curiosidade das crianças em relação
às aprendizagens.

Professor(a) do CEI PROARES II . Itarema
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Espaço e Mobília
As condições do espaço e mobília, ou seja, o aspecto
material do ambiente, estão inseridas dentro da
dimensão física da escola mencionada por Zabalza
(1998). Isso inclui então as condições de conservação
da estrutura, a disposição dos espaços físicos além
dos objetos que ali se encontram, como o mobiliário e
a decoração (Zalbaza, 1998). Nota-se que organização
do ambiente influencia na maneira como as crianças
se relacionam com ele.

O ambiente de aprendizagem, segundo Zabalza
(1998), pode ser entendido como dividido em quatro
dimensões conforme descrito na Figura 3. Assim,
seguindo esses conceitos, a avaliação sobre os CEIs
PROARES II aqui descrita procura tomar como base
o conceito de ambiente, considerando que o principal
objetivo do PROARES II é construir um ambiente de
aprendizagem adequado para crianças até 6 anos
de idade. Vale destacar que embora esses quatro
elementos possam existir independentemente, é
a interação entre eles que constrói o ambiente de
aprendizagem. (Zabalza, 1998)
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A estrutura dos CEIs PROARES II, de maneira geral,
foi de longe o benefício mais mencionado durante
toda a pesquisa de campo qualitativa. Essa questão
foi mencionada repetidamente por todos os perfis de
pessoas entrevistados: professores do Fundamental,
professores dos CEIs e pais.
“Na minha opinião a diferença se chama
estrutura. Quando vem algum amigo
me pegar me pergunta ‘essa creche é da
Prefeitura’, e eu digo ‘não, é PROARES’.
A pessoa nem sabe exatamente o que
significa PROARES. Depois já falaram:
‘porque a Prefeitura não imita?’.”
Professor(a) do CEI PROARES II . Itarema
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“Lá onde iniciou [local onde era a EI antes do
PROARES], lá não tinha esse espaço para fazer
um ambiente de recreação. Era sala de aula e
refeitório ao mesmo tempo. [...] A gente nota
que muitas vezes as mães chegam para a gente e

“A criança em si, quando
chega num espaço desse,
se sente acolhida,
se sente em casa.”

dizem, por exemplo: ‘olha, ele [a criança] estava
até doente hoje, mas ele queria vir então eu
trouxe’, quer dizer, é um ambiente onde a criança

Pai/Mãe - Itarema

se sente bem!”
Professor(a) do CEI PROARES II . Viçosa do Ceará

O projeto arquitetônico foi muito elogiado
especialmente pelo fato de ser adaptado ao tamanho
das crianças que o frequentam. Por isso, muitos pais
e professores comentaram que os CEIs PROARES II
são um ambiente que as crianças acham acolhedor.
Para complementar a avaliação do espaço e mobília do
CEIs PROARES II, dados quantitativos foram coletados
com base no instrumento de pesquisa ECERS-R, que
inclui uma sessão dedicada a esse tópico.

-- Item 1: Espaço interno
-- Item 2: Mobília para cuidado, brincadeira e
aprendizagem
-- Item 3: Mobília para relaxamento e conforto
-- Item 4: Organização da sala para o brincar
-- Item 5: Espaço para privacidade
-- Item 6: Exposição para as crianças
-- Item 7: Espaço para atividade motora grossa
-- Item 8: Equipamento para atividade motora grossa

As médias das notas ECERS-R relacionadas a Espaço
e Mobília (Subescala 1) calculadas para toda a
amostra (65 escolas) estão reportadas no Gráfico 9.
Essa subescala é dividida em oito itens de avaliação:
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Figura 4 . CEIs PROARES I . Itarema

A média geral de todos os itens dessa subescala
foi calculada em 2,84 — classificada, portanto,
como inadequada segundo os padrões definidos
pela ECERS-R. O item 3, que avalia mobília para
relaxamento e conforto obteve a pontuação mais
baixa, igual a uma média de 2,17. Esse item considera
a presença de mobília macia (ex. mobília estofada,
almofadas, tapetes etc.) e a presença de uma área
aconchegante que seja acessível às crianças. Outros
dois itens dessa Subescala foram considerados
inadequados e o restante já atinge a pontuação
mínima necessária, não chegando, entretanto, a
alcançar uma pontuação considerada boa.
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Vale destacar que as escolas de Trairi se mostraram
piores em todos os itens da subescala Espaço e
Mobília, exceto nos itens 5 e 71.
A Tabela 3 mostra os resultados da comparação
entre as unidades do PROARES II (12 escolas) e o
grupo de controle (44 escolas) na subescala Espaço e
Mobília. A pesquisa mostrou que as escolas PROARES
II apresentam alguns escores mais elevados do
que as escolas grupo de controle. Os itens 1, 4, 5,
1   Vide anexo 1. Modelo indica pontuações mais baixas das escolas
de Trairi em comparação a Viçosa do Ceará, cidade utilizada como
base de comparação no modelo (variável binária omitida)
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O item 1 avalia se há espaço suficiente para as crianças
e para a mobília, além da ventilação, iluminação
e limpeza. Foi observado durante as visitas que a
superlotação é um fator presente em alguns dos CEIs
PROARES II, o que dificulta a preservação do ambiente
físico. Os coordenadores de todos os CEIs PROARES II
visitados afirmaram que, desde a sua construção, em
nenhum momento a matrícula de alguma criança foi
recusada, fazendo com que em alguns locais houvesse
mais alunos do que o projeto arquitetônico prevê.
7 e 8, no entanto, não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas2. Contudo, podemos
ver que as diferenças positivas dos CEIs PROARES II
em parte dos itens se refletem na média geral dessa
Subescala, onde as unidades PROARES II estão em
média 1,05 pontos acima das unidades do grupo de
controle.
Os pesquisadores registraram diversos problemas
nas escolas (PROARES e não-PROARES) em termos
de estrutura, tais como infiltrações, paredes
descascando, salas sem ventilação, armários com
ferrugem, cadeiras quebradas, brinquedos em
mau estado e poucas prateleiras para organizar os
materiais.
2   Estatisticamente significativo significa que a diferença de
pontuação entre o grupo de tratamento e grupo de controle
provavelmente não é diferente de zero em termos estatísticos.
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Por causa disso, há casos onde turmas estão tendo
aula no espaço projetado para ser o refeitório das
unidades.
Nota-se que a escolha por não recusar nenhum aluno
condiz com o que preconiza a Constituição Federal,
que versa no seu Art. 6º sobre o direito social do acesso
à educação3. A dimensão física dos CEIs deve ser vista
como algo orgânico e, portanto, deve se adaptar às
demandas particulares de cada comunidade, e não o
contrário.
Foi constatado também que, por conta da superlotação,
alguns dos CEIs PROARES II utilizavam outros
espaços (anexos) além daqueles construídos pelo

3   Presidência da República – Casa Civil. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
Acessado em: 4 de julho de 2017
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Programa para conseguir acomodar todas as crianças
matriculadas. Os dois anexos visitados apresentavam
condições precárias, com pouca ventilação, más
condições de limpeza e iluminação ruim, conforme
ilustram as imagens da Figura 6.
O item 4, que também não apresentou diferença de
pontuação entre grupo de controle e tratamento,
trata da organização da sala para o brincar. Esse
item considera se a sala possui centros de interesse,
organizando os materiais por tipo de brincadeira,
como atividades artísticas, de leitura etc. Com base
nas observações realizadas em campo, é provável que
a ausência de diferença na comparação PROARES e
não-PROARES se deve ao fato de que as orientações
pedagógicas que os professores do Programa
recebem não apresentam diferenças em relação
às dos professores das outras escolas. Professores
e coordenadores, que são determinantes para o
funcionamento dos CEIs e desenvolvimento das
crianças, pertencem todos à mesma rede de ensino e,
portanto, recebem as mesmas capacitações.
O mesmo ocorre com o item 5, onde também não
foi detectada nenhuma diferença entre controle e
tratamento na pontuação ECERS-R. Esse item avalia
se os professores permitem que as crianças brinquem
sozinhas ou com um amigo desde que protegidas da
intrusão por outros alunos. Também considera se há
espaço suficiente para uma ou duas crianças brincarem
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Figura 5 . Aula no Refeitório . Trairi

Figura 6 . Anexos de 2 CEIs PROARES II . Trairi
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sozinhas e se há espaço acessível para privacidade
durante uma parte do dia4. Os pesquisadores
observaram que os espaços não oferecem condições
para brincadeiras individuais e que os professores
tendem a incentivar mais atividades em grupo, tanto
nas escolas PROARES quanto nas outras.
No caso da exposição dos trabalhos nas escolas
(item 6), os pesquisadores observaram muitas vezes
a presença de trabalhos estereotipados expostos,
tais como desenhos da Disney (Mickey, Minnie etc.)
e poucas exibições de trabalhos feitos pelas crianças
tanto nas unidades PROARES quanto não-PROARES.
Apenas 4 das escolas 12 escolas que atingiram
uma pontuação considerada boa (5 pontos) tinham
trabalhos tridimensionais criados pelas crianças
expostos. Uma delas era uma unidade PROARES I e
nenhuma era PROARES II.
Surpreendentemente,
entretanto,
as
escolas
PROARES II apresentaram uma pontuação 1,2 pontos
maior em média no item 6 do que as outras escolas
nesse item.

Figura 7 . Exposição nas paredes CEI PROARES II . Trairi (Desenhos
da Turma da Mônica seguindo os estereótipos, todos com pele clara)

da estrutura é de responsabilidade do PROARES II, as
ações subsequentes ficam sob responsabilidade dos
gestores municipais e sob a coordenação ou direção
de cada CEI.

Além do projeto arquitetônico, a discussão do
ambiente físico compreende também a questão da sua
conservação. Se por um lado esse investimento inicial

Ainda que o PROARES tenha construído equipamentos
padronizados, onde cada unidade escolar recebeu
praticamente o mesmo tipo de investimento, as
observações em campo deixaram claro que o estado de
conservação varia muito entre escolas do Programa.

4   Vide anexo 1 para mais detalhes sobre o modelo usado para o
cálculo dessas diferenças

Testes estatísticos para comparar os desvios padrão
entre o grupo de controle e PROARES II também foram
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realizados para as notas dessa subescala5. Como a
intervenção do Programa foi homogênea em todas as
unidades, ou seja, os equipamentos construídos pelo
PROARES II são quase idênticos, o que se espera é
que a distribuição dos itens que avaliam a dimensão
física da escola seja mais concentrada no grupo
de escolas PROARES II do que o grupo das outras
escolas. Todavia, os testes mostram que a variância
das escolas do PROARES II é tão grande quanto as
escolas do grupo de controle, trazendo mais uma
evidência de que o impacto do PROARES II foi se
dissipando ao longo do tempo. Em nenhum dos itens
da Subescala Espaço e Mobília o desvio padrão do
grupo das escolas PROARES II foi menor do que o
desvio padrão do grupo de controle a não ser no item
6. Em outras palavras, se a intervenção do Programa
foi praticamente a mesma em todas as localidades,
as condições do espaço e mobília no momento da
avaliação deveriam também ser praticamente as
mesmas. Contudo, se a distribuição dessa escala
entre as escolas PROARES II é tão dispersa quanto a
do Grupo de Controle, conclui-se que existem outros
fatores que acabam determinando as condições de
conservação da mobília anos mais tarde, tais como o
trabalho da coordenação de cada escola.

5   Realizado utilizando o software Stata, esse teste é chamado de
sdtest e testa a igualdade de desvios padrão de dois grupos diferentes.
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As entrevistas qualitativas mostraram que muitos
desses equipamentos enfrentam hoje dificuldades
para manter a estrutura inicial implementada pelo
PROARES II. Parte disso se deve ao fato de não ter
havido investimento em manutenção por parte do
Programa desde a construção das unidades, ou
seja, nenhum investimento realizado em um período
de seis ou sete anos. Por outro lado, nota-se que o
estado de conservação de cada equipamento depende
também do trabalho sendo realizado pelos professores
e auxiliares e, especialmente, pelos diretores e
coordenadores, que são responsáveis pela gestão.

“Mas essa diversidade de materiais
não existe mais não. O ano que
passei lá não tinha mais brinquedos.
[...] As auxiliares que trabalhavam
lá disseram que no início era tudo
maravilha. Muito brinquedo, muitos
jogos, mas agora está tudo destruído.”
Professor(a) do Fundamental . Trairi

Com o objetivo de colaborar com a conservação de
cada unidade, o PROARES II executa atividades de
monitoramento, realizadas semestralmente por um
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técnico da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento
do Estado do Ceará, e que aparentam ter um papel
importante para preservação da dimensão física dos
CEIs.
Essas visitas de monitoramento levantam informações
sobre vários eixos de cada unidade, incluindo
perguntas sobre as instalações físicas. Dentro deste
âmbito, são levantados dados sobre o estado de
conservação das salas, refeitório, cozinha etc., além
da conservação de equipamentos e organização do
ambiente.
Nesse contexto, as análises da ECERS-R não
detectaram diferenças entre as unidades PROARES I
e PROARES II em termos de espaço e mobília. Embora
o Programa inclua visitas de monitoramento que
buscam manter a qualidade inicial dos equipamentos
construídos, o PROARES acaba ficando refém das
políticas municipais que são responsáveis pelos
investimentos nas escolas nos anos subsequentes.
Assim, o fato de não haver diferenças entre PROARES
I e II sugere que as visitas de monitoramento têm
pouca influência sobre a conservação das unidades
e que o estado desses equipamentos depende mais
das ações das Prefeituras e do trabalho das redes
municipais de ensino.
Ainda no contexto da Subescala Espaço e Mobília, a
avaliação quantitativa do espaço para atividade motora
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grossa inclui a observação tanto de espaços internos
quanto externos. Pisos e paredes danificadas foram
encontrados em escolas PROARES, oferecendo riscos
às crianças durante as brincadeiras ou atividades que
trabalham habilidades motoras grossas, justificando,
portanto, o fato de não ter sido constatada nenhuma
diferença entre Tratamento e Controle nas análises
das pontuações ECERS-R. Sabendo que tanto as
escolas do PROARES I quanto as do PROARES II foram
inauguradas há mais de 6 anos, é possível afirmar
que os maiores benefícios de estrutura trazidos pelo
Programa já não são mais tão evidentes devido às
dificuldades financeiras e qualificação da gestão para
manter um bom estado de conservação das unidades.
A avaliação dos equipamentos para atividade motora
grossa se foca em equipamentos tais como balanço,
escorregadores, estruturas de escalada, além de
equipamentos portáteis como bolas, pneus, cordas
etc. Os pesquisadores também encontraram com
frequência brinquedos em estado precário, como
gangorras e escorregadores.
No caso dos espaços externos, os depoimentos dos
professores dos CEIs PROARES II e a observação no
campo indicam que esses são ainda pouco explorados
pelas unidades, quase perdendo sua função principal.
Muitos comentaram que, devido ao calor, a área é
pouco utilizada, especialmente na parte da tarde,
quando a temperatura normalmente fica mais intensa.
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“Na creche tem um
espaço maravilhoso para
as crianças brincarem
lá fora. Poderia ter uma
horta ou uma grama lá.”
Pai/Mãe . Trairi

Figura 8 . PROARES II . Trairi (esq) e PROARES I . Viçosa (dir)

“A minha turma eu não levo para o
parquinho porque é muito quente.
À tarde eles não têm esse momento
[nas áreas externas].”
Professor(a) do CEI PROARES II – Itarema

Nesse sentido, os pais também mencionaram algumas
vezes que gostariam que as crianças desfrutassem
mais das áreas externas, sugerindo, por exemplo,
atividades com horta ou atividades de educação física.
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Pouquíssimas vezes, durante todo o trabalho de
pesquisa qualitativa e quantitativa, as crianças
estavam brincando ou realizando algum tipo de
atividade na área externa durante as visitas. O uso
das dependências externas, portanto, se mostrou
enrijecido e não houve demonstrações de apropriação
desse espaço por parte da equipe educacional de
cada CEI. Nenhum professor, coordenador ou diretor
apresentou alternativas para valorizar aquele espaço,
praticamente excluindo-o do ambiente educacional.
Em consequência, as crianças ficam restritas às
dependências internas. Além disso, vários deles
pareciam não muito bem mantidos e outros, até
mesmo abandonados.
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Rotinas de Cuidado Pessoal
A rotina da escola insere-se na dimensão temporal
mencionada por Zabalza (1998) e se refere à organização
do tempo que, por sua vez, está diretamente ligada
aos espaços escolhidos para cada atividade. O tempo
de brincar, o tempo de contar histórias, o tempo do
lanche, consequentemente, precisam ser organizados
de forma que sejam coerentes com os espaços
(Zabalza, 1998).
Para avaliar essa dimensão, a Subescala 2 da
ECERS-R, Rotinas de Cuidado Pessoal, está dividida
em 6 itens:

Importante destacar que a média do item 11 (Soneca/

-- Item 9: Chegada/Saída

Descanso) foi calculada com base em apenas duas

-- Item 10: Refeições/Lanches

escolas, já que somente duas unidades costumam

-- Item 11: Soneca/Descanso

separar um momento da rotina escolar para soneca

-- Item 12: Banheiro/Fraldário

ou descanso dos alunos. Nota-se que em uma rotina

-- Item 13: Práticas de saúde

de 4 horas diárias não é necessário realizar um

-- Item 14: Práticas de segurança

momento de Soneca/Descanso. O cálculo da média
de cada escola considerou se o item 11 se aplica ou

O Gráfico 2 mostra uma média geral para esta escala
calculada em 3,23 pontos para todas as escolas
visitadas (PROARES e não-PROARES), alcançando
então um padrão de qualidade “mínimo necessário”,
mas ainda não sendo considerado bom (5 pontos).
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não. Assim, a média foi calculada com base em 5 itens
entre as escolas que não tinham o tempo de Soneca/
Descanso enquanto que as escolas que incluíam
tempo Soneca/Descanso na rotina, as médias foram
calculadas com base em 6 itens.
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Nesse contexto, é importante destacar que, embora o
Manual ofereça orientações sobre o desenvolvimento
das rotinas, essas são também em grande parte
orientadas pelas Secretarias de Educação de cada
município.

O Manual dos CEIs PROARES II também trata da
organização do tempo, destacando a importância
de seu planejamento tendo em vista que o período
de permanência das crianças nos CEIs é de quatro
horas diárias. Nota-se que é de praxe chamar essa
organização do tempo do professor com as crianças
de rotina. Assim, o Manual sugere que os professores
contemplem os seguintes “tempos” ao organizar a
rotina do dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tempo de chegada e saída das crianças
Tempo de água e alimentação
Tempo de higiene e descanso
Tempo de exploração e construção de
conhecimento de si e do mundo
Tempo de rodas de conversas
Tempo de história
Tempo de brincadeira
Tempo de parque
Tempo de areia
Tempo de atividades diversificadas
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Para explorar essa questão, as entrevistas qualitativas
com os professores envolveram a realização de um
quadro descritivo de um exemplo de rotina que eles
costumam realizar nos CEIs PROARES II.
Começando pelo “tempo de chegada e saída das
crianças”, as rotinas apresentadas pelos professores
mostram que parte do dia é dedicada a essa
“atividade”: a chamada acolhida. A intenção desse
momento é realizar a “passagem” da criança da mãe
para o educador, reforçando a aproximação entre os
envolvidos e construindo o apego. (FONI, 2003)
O momento de chegada e saída das escolas também
foi avaliado por meio do instrumento ECERS-R e foi
o item de maior pontuação das escolas na Subescala,
equivalente a uma média de 5,12 pontos. Esse item
considera se os alunos são recebidos calorosamente
pelos professores e funcionários, se o momento de
saída é organizado e também se os pais são bem
recepcionados e se aproveitam esses momentos para
trocar informações com o pessoal da escola.
Um padrão que ficou bastante evidente durante a
pesquisa qualitativa, no entanto, foi que o momento
da acolhida é fortemente marcado por ritos religiosos,
particularmente cristãos, em todas as cidades
visitadas.
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“Eu faço a acolhida com as crianças. E essa
acolhida é o tempo da oralidade, para eles
se expressarem né? E eu leio uma passagem
bíblica para eles, e dentro da passagem
bíblica tem um texto de acordo com a
passagem. Uma vez estava falando sobre
felicidade, que a gente tem que ser feliz. Aí
eu li toda a passagem e fiz essa pergunta
para eles: você é feliz? Você é uma criança
feliz?”

dos horários normais das escolas públicas de Ensino
do Fundamental. Embora a LDB deixe claro que é
vedada qualquer forma de proselitismo, as atividades
realizadas em sala de aula nos CEIs PROARES II pelos
professores apresentam tendências doutrinárias.6
Ainda que muitos pais tenham se mostrado favoráveis
às orações feitas em sala de aula durante as
entrevistas, o próprio Manual do PROARES II deixa
claro que um dos objetivos do Programa é romper
com relações de dominação, incluindo relações de
dominação religiosa:

Professor(a) do Fundamental – Trairi

“A gente recebe as crianças, organiza o
material [...] aí a gente canta e depois faz
uma oração do Pai Nosso, da Ave Maria.”
Professor(a) do CEI PROARES II – Trairi

Essa é uma questão delicada considerando a
diversidade religiosa e a laicidade do Estado
Brasileiro. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) estipula que o ensino religioso é parte
integrante da formação do cidadão mas ressalva que
este é de matrícula facultativa e constitui disciplina
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“As propostas pedagógicas dos CEIs devem...
[...]
V – construir novas formas de sociabilidade
e de subjetividades com a ludicidade, a
democracia, a sustentabilidade do planeta e
com rompimento de relações de dominação
etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero,
regional, linguística e religiosa”
Manual de Orientações Técnico-Pedagógicas
CEIs PROARES II, p. 13

6   Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.
pdf. Acessado em 30 de junho de 2017.
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Figura 9 . CEI PROARES I . Viçosa do Ceará

Figura 10 . Hora da merenda . escolas grupo de controle . Trairi

Ficou evidente, no entanto, que essa questão da religião
não se limita aos professores dos CEIs PROARES
II, mas é na verdade um padrão que percorre todas
as redes de professores municipais. As entrevistas
com os professores do Ensino Fundamental também
evidenciaram que grande parte deles realiza orações
em algum momento do dia.
A avaliação do momento da chegada e saída (item 9
da ECERS-R da Subescala 2) e das refeições e lanches
(item 10 da ECERS-R da Subescala 2), mostrou que
as escolas do PROARES II não apresentam melhores
condições em média do que o restante das escolas.
No caso da avaliação dos lanches, foram registrados
nas escolas do grupo de controle hábitos bastante
precários envolvendo a hora do lanche, como mostram
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as imagens da Figura 10, em que as crianças fazem
suas refeições no chão.
Embora a pesquisa tenha registrado hábitos ruins
durante as refeições em algumas instituições, o
número de escolas nessa situação não foi alto o
suficiente para diminuir a média do escore do grupo
de controle em relação à do grupo de tratamento.
Assim, o item 10 não apresentou diferenças entre os
dois grupos de estudo. Importante colocar que apenas
um indicador da ECERS-R, que fala sobre condições
sanitárias, pontuaria de forma negativa as escolas.
Não há diferença na merenda servida entre escolas do
grupo de controle e tratamento, e as orientações da
equipe pedagógica também tendem a ser as mesmas
em todas as unidades.
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Sobre a riqueza nutricional das merendas, apesar de
o CEI PROARES II incluir funcionários dedicados à
merenda escolar e de o cardápio oferecido às crianças
ser organizado semanalmente, muitos comentaram
que parte das crianças tem o costume de levar lanches
de casa.
“A minha filha não gosta da merenda
do colégio. Ela [a criança] disse que
tem leite, mas não colocam um

Além disso, os lanches trazidos de casa podem
potencialmente causar desconforto para as crianças
que comem a merenda na escola. Mesmo que as
famílias dos CEIs PROARES II em média pertençam a
uma faixa de renda mais baixa, algumas delas ainda
são mais vulneráveis do que outras. Além disso, há
diferenças na participação e interesse das famílias
pela vida escolar das crianças. Por isso, algumas
crianças podem ter mais condições de levar lanches
de casa do que outras.

achocolatado, não tem açúcar.”
Pai/Mãe . Trairi

“Vamos fazer uma suposição: ela tem
o poder aquisitivo bem melhor do que

“A minha filha todo dia traz lanche
porque ela não gosta da merenda daqui”
Pai/Mãe . Itarema

o meu. Aí o lanche do filho dela vem
um sanduíche maravilhoso, um suco
maravilhoso e eu não tenho. Aí meu
filho traz uma coisa bem inferior.
Não é chato para aquela criança?”

As entrevistas qualitativas mostraram que não há
uma regra clara dos CEIs PROARES II a respeito dos
lanches trazidos de casa. Uma questão envolvendo os
lanches é que esses às vezes incluem comidas com
baixo valor nutricional ou contendo altos índices
de gordura saturada como salgadinhos e bolachas,
sendo incoerentes com o planejamento nutricional
das escolas.
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Pai/Mãe . Trairi

Esse problema pode se agravar ainda mais quando há
falta de merenda, fato ocorrido na cidade de Trairi. Pais
e professores reclamaram da falta de merenda este
ano, problema que já foi contornado, aparentemente.
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“Quando falta merenda, aí fica difícil.
Alguns pais levam, outros não levam.
Mas algumas crianças dividem.”
Professor(a) do Fundamental – Trairi

O item 12, Banheiro e Fraldário, foi o único item
ECERS-R que apresentou diferença entre as escolas
PROARES II e o grupo de controle nessa Subescala.
Aqui são consideradas as condições sanitárias dessas
áreas, supervisão dos adultos e até a promoção de
autonomia nesses momentos de higiene.

Figura 11 . Lavagem de mãos . escolas grupo controle (esq. Trairi), (dir Itarema)

A estrutura das escolas do PROARES II, com pias
e vasos sanitários com tamanhos apropriados e
acessíveis aos alunos certamente colaboram para
que as unidades dos Programa tenham apresentado
em média um escore mais alto. As fotos da Figura 11
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mostram a situação precária de algumas escolas do
grupo de controle, onde as crianças lavam as mãos
em baldes de água ou com a ajuda de canecas.
Apesar disso, é necessário enfatizar novamente que
há grande variabilidade das próprias unidades do
PROARES II. Se por um lado algumas apresentaram
boas notas no item Banheiro/Fraldário, outras
tinham problemas como defeitos nos vasos sanitários,
ausência de sabonetes líquidos ou apenas uma toalha
para secar as mãos.
Já o item focado nas práticas de saúde especificamente
(item 13), não apresentou diferenças estatisticamente
significativas entre escolas PROARES II e nãoPROARES. O mesmo ocorreu com o item 14, Práticas
de segurança, onde a pesquisa apontou que não há
diferenças entre as práticas das unidades PROARES
II e o grupo de controle. Esse item verifica perigos
que possam resultar em ferimentos sérios dentro e
fora da sala de aula além da supervisão dos adultos.
Como já vimos anteriormente, embora as estruturas
físicas das escolas do Programa tenham apresentado
em média pontuações mais altas do que as outras
escolas, ainda há registros de materiais quebrados,
como piso e espelhos, oferecendo perigo às crianças.
Os pesquisadores também notaram que algumas
unidades do PROARES II não tinham à disposição kits
de primeiros socorros tampouco uma lista de contatos
para casos de emergência.
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Desenvolvimento da linguagem e do raciocínio
A Subescala 3 da ECERS-R, que avalia o acesso a
atividades e materiais que encorajam o desenvolvimento
da linguagem e raciocínio, apresentou uma média
geral (de todas as escolas visitadas) de 3,43, um pouco
acima do padrão mínimo necessário.

GRAFICO 3

Essa subescala é dividida em 4 itens:
-- Item 15: Livros e figuras
-- Item 16: Encorajamento das crianças à comunicação
-- Item 17: Uso da linguagem para o desenvolvimento
das habilidades de raciocínio
-- Item 18: Uso informal da linguagem
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O item que trata do acesso a livros e frequência com
que os professores das escolas organizam atividades
de leitura foi aquele que recebeu a pontuação mais
baixa dessa Subescala, abaixo do nível mínimo
desejado determinado pelos autores da ECERS-R.
Um indicador de boa qualidade inserido neste item
aborda se os livros estão relacionados às atividades
ou assuntos atuais sendo discutidos na classe.
Nesse contexto, vale destacar que os livros utilizados
com bastante frequência nas escolas públicas,
incluindo PROARES, são livros do PAIC – Programa
de Alfabetização na Idade Certa. Se por um lado o
acesso a esses livros é certamente benéfico para as
crianças, por outro lado ficou também evidente que
há uma homogeneização das atividades escolares
imposta, especialmente, pelas secretarias municipais.
Os pesquisadores observaram que as atividades
de leitura organizadas com os livros do PAIC, por
exemplo, eram idênticas em algumas escolas. A
conclusão a que se chega é que há um processo de
uniformização das atividades sendo realizadas nas
escolas, desconsiderando as particularidades sociais e
culturais de cada comunidade além das necessidades
e interesses individuais de cada aluno.
Reconhecendo essa questão, o instrumento de
pesquisa adaptado e utilizado na pesquisa incluiu um
indicador no item sobre livros e figuras que não existia
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na ECERS-R original, que justamente questiona se a
temática local ou regional, com lendas e mitos, é lida
para as crianças.

“Tenho uma amiga que já foi coordenadora
do PROARES e eu converso muito com ela
em relação à didática aplicada nas creches do
PROARES e as regulares. Eu vejo que a única
diferença é a diversidade de material que o
PROARES tem, que as crianças da creche
normal não têm.”

F

Professor(a) do Fundamental . Trairi

“A gente recebe aluno até da escola
particular e a gente percebe que é a mesma
coisa. Eles são muito parecidos.”
Figura 12 . Cantinho da leitura com livros do PAIC . CEI PROARES I
Viçosa do Ceará

As diferenças calculadas entre grupo de controle e
tratamento sustentam a hipótese de que as escolas
realizam atividades na rotina escolar muito parecidas,
não havendo destaque do PROARES. Tampouco foram
detectadas diferenças entre CEIs PROARES I e II.
Embora o PROARES II venha acompanhado de uma
proposta pedagógica apresentada aos professores
e coordenadores e registrada em Manual Técnico, a
pesquisa de campo qualitativa mostrou que o grande
fator que diferencia os CEIs PROARES II dos outros
CEIs nos municípios está mais restrito ao âmbito da
dimensão física.
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Professor(a) do Fundamental . Itarema

Em nossas observações durante os grupos focais nos
CEIs PROARES II, pudemos constatar que a grande
maioria das crianças se mostrou interessada por
olhar e manusear os livros oferecidos, assim como
pela leitura do texto escolhido, ouvindo com atenção
e interesse.
Em contato espontâneo com os livros, primeira
parte da atividade sugerida nos grupos focais e ao
longo da leitura do livro “Menina Bonita do Laço
de Fita”, durante a pesquisa qualitativa, todas as
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o texto e estabelecendo relações sobre suas próprias
experiências de vida. Depois de questionados sobre
os livros que estavam vendo, duas crianças falaram:

[1] “Olha! O meu é do pirata!” (se referindo
ao livro que estava folheando)
crianças falaram bastante, levantando hipóteses
sobre a continuidade da história, revelando assim,
extroversão, autonomia de pensamento e uma
autoimagem positiva: não tiveram medo de perguntar,
nem de expor suas ideias e sentimentos em relação ao
que ouviram e observaram nos livros. Apenas no CEI
PROARES Boa Esperança, em Trairi, e no CEI de Vila
Tapera, em Itarema, constatamos três crianças que
não falavam, demonstrando timidez ou dificuldade
de expressão. Um menino, por exemplo, fazia gestos
de concordância com o que perguntávamos para ele,
mas não falava. Constatamos, também, o caso de um
menino do CEI PROARES Boa Esperança, bastante
curioso, cujo diagnóstico, segundo a gestora, é de
hiperatividade. Segundo seu relato, o menino faz
tratamento em Fortaleza e toma calmante. Notase que, para os alunos especiais, os CEIs contam
com o apoio de auxiliares que tem grande parte
do seu tempo dedicado a cuidar das crianças que
demandam atenção diferenciada. O restante delas
ficou bastante à vontade em expor suas ideias sobre
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[2] “Olha! É igual!” (mostrando outro livro
à criança 1)
Crianças . Trairi

Pudemos observar muita troca e espontaneidade
entre elas, quando conversaram sobre os livros que
folheavam livremente ou no momento do desenho
sobre a história.
[1] “Eu sei fazer meu nome sozinha!”
[2] “Eu vou fazer meu nome todo.”
Crianças . Viçosa do Ceará

Apesar de não ficarem paradas, revelando serem
crianças curiosas e vivas, todas, sem exceção,
mostraram ter estratégias de fala em turno, no gênero
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“É muito relativo. Depende da
discursivo "roda". Quando falavam, levantavam a mão
e esperavam ser autorizadas a dar suas ideias, expor
sentimentos ou impressões.
Algumas professoras conseguem constatar as
evoluções das aprendizagens das crianças a partir
da observação que fazem diretamente de suas falas,
gestos e comportamentos, demonstrando superar
ideias pré-concebidas sobre crianças de creche.
“Eu vejo que eles chegam com grande
bagagem de aprendizado. Dos dois
CEIs (PROARES e CEI Comum).”
Professor(a) do Fundamental . Trairi

A marca da origem familiar ainda pesa na concepção
que a escola, por meio das professoras, tem das
crianças, reproduzindo ideias que supervalorizam as
relações familiares em detrimento das possibilidades
de ampliação do universo cultural presente nos CEIs.
Uma delas até comentou que faz contato com as
famílias, incluindo visitas domiciliares para discutir
essa questão.
No entanto, como cita Wajskop em recente artigo
(2017), a influência das experiências oferecidas às
crianças na qualidade de sua expressão oral pode
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família, depende da escola. Vários
fatores contribuem com como
o aluno vem (para o Ensino
Fundamental).
Na minha sala, metade está
preparada e os outros não estão.
Eu vejo mais pela família, pelo
acompanhamento. Alguns ainda não
reconhecem letras, têm dif iculdade
para escrever o nome. Esses são
os que mais faltam. Pelo pai não
valorizar, eles [as crianças] não
têm interesse.”
Professor(a) do Fundamental . Trairi
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ser evidenciada em suas interações entre pares ou
em participações espontâneas. Em trabalho recente
de investigação sobre relações entre o trabalho em
creches e o desenvolvimento oral de crianças pequenas
(Campos; Coelho; Cruz, 2006, p. 74) as autoras
afirmam que “[...] as crianças que têm oportunidades
de ouvir explicações, opiniões, justificativas, histórias
e são estimuladas a fazer o mesmo utilizam frases
muito mais longas e elaboradas”. Essa mesma
pesquisa revelou que, ao contrário, quando expostas
a um “[...] trabalho empobrecido com a oralidade, que
é realizado na maioria das instituições que atendem
crianças pobres em nosso país” as crianças falam
frases curtas e nem sempre interagem pela via da
expressão oral.
As observações feitas nos CEIs PROARES II
constataram crianças falantes e expressivas, cujos
desenhos revelam a riqueza de suas experiências com
os livros e suas representações por meio da criação de
narrativas ilustradas por formas e cores.
Essas ideias parecem ser verdadeiras quando
constatamos que as crianças dos CEIs PROARES II
apresentam familiaridade com os livros e possuem
estratégias de leitura espontânea. A maioria delas
revela estratégias de leitura de imagens, mostrando
umas às outras o jacaré, o pato, nomeando as figuras
e reconhecendo e reproduzindo os títulos dos livros
presentes nos CEIs.
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Durante a pesquisa qualitativa, que incluiu visitas a
unidades PROARES II apenas (sem grupo de controle),
em dois CEIs constatamos desenhos bastante
empobrecidos, pouco coloridos, em que figuras
humanas se assemelhavam a estruturas triangulares
ou garatujas circulares. No restante, as crianças
demonstraram criatividade, ousadia quanto ao uso de
cores e de formas. Uma das crianças do CEI Canaã
chegou a desenhar o tripé e a câmara de uma das
pesquisadoras, revelando curiosidade e capacidade de
observação. A história da menina foi reproduzida com
desenhos multicoloridos, algumas delas usaram lápis
marrom ou preto e a maioria desenhou coelhos, arcoíris e complementos pessoais. Observamos poucos
desenhos estereotipados, e a maioria das crianças
estava bastante à vontade, conversando e trocando
suas produções.
Os desenhos destacados na Figura 13 mostram a
boa compreensão que as crianças apresentaram
depois da leitura do livro “Menina Bonita do Laço
de Fita”. Podemos ver que dois deles destacaram o
amor que o coelho sente pela menina, contado na
estória. Dois deles também dão ênfase à cor da pele e
características físicas da menina do livro. Um revelou
entendimento sobre a parte da estória onde o coelho,
depois de se casar com uma coelha da cor preta, tem
filhotes de várias cores. Os desenhos também revelam
o bom desenvolvimento do letramento das crianças,
que neles escreveram seus nomes.
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Voltando à pontuação da ECERS-R, essas constatações
positivas durante a pesquisa qualitativa nos CEIs
PROARES II parecem ter se refletido na diferença
positiva encontrada no item 16 (Encorajamento das
crianças à comunicação) do PROARES II. Esse item
avalia o acesso a materiais que encorajam a linguagem
expressiva como telefones de brinquedo, fantoches e
quadros de comunicação. A diferença detectada na
média geral dessa Subescala é resultado da diferença
encontrada no item 16.

Atividades
Segundo Zabalza (1998), a dimensão funcional das
unidades de educação vai um passo adiante do espaço
físico e trata da utilização dos espaços considerando
também sua polivalência, ou seja, as diversas formas
de utilização destinadas para este. Dependendo das
atividades sendo realizadas na escola, o mesmo espaço
pode adquirir dimensões funcionais como o canto da
leitura, por exemplo, ou canto das construções.
Seguindo essa lógica, o Manual dos CEIs PROARES
II orienta os professores a desenvolverem uma
organização de modo que a criança seja o centro das
relações e do ensino. Além disso, o manual indica
que os professores precisam organizar esse ambiente
pedagógico tanto nas dependências internas quanto
externas das unidades.
Figura 13 . Desenhos das crianças
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Nesse sentido, a Subescala 4 da ECERS-R, avalia
atividades realizadas nas escolas, incluindo os
seguintes itens:

A média geral calculada em 2,25 indica que as escolas
da amostra deixam bastante a desejar em termos de
atividades realizadas.

-- Item
-- Item
-- Item
-- Item
-- Item
-- Item
-- Item
-- Item
-- Item
-- Item

Ao frequentar a escola, as crianças acabam por entrar
em contato com diferentes realidades e, a partir
dessas experiências, aprendem valores e estratégias
de compreensão de mundo, além de desenvolver
sua identidade pessoal e social. Assim, a criança
junto com seus pares ressignifica a cultura que lhe é
apresentada e apropria-se dela (Vasconcelos, 2007).
Embora a experiência com realidades diversas seja
essencial para o desenvolvimento da criança, o item
que recebeu pontuação mais baixa foi justamente
aquele referente à promoção da diversidade (item 28).

19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:

Motora fina
Arte
Música/movimento
Materiais de construção, sucata ou blocos
Areia/Água
Brincadeira dramática
Natureza/Ciência
Matemática/Números
Uso de TV vídeos, e/ou computador
Promoção da aceitação da diversidade

Nas escolas, cabe aos professores mediar essas
experiências. Nesse sentido, o Manual do PROARES
II explica que uma Educação Infantil de qualidade,
entre outros aspectos, “tem o compromisso de
compartilhar a educação e os cuidados das crianças
com suas famílias por meio de ações que fortaleçam os
vínculos pautados na confiança mútua e no respeito à
diversidade cultural”.
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“Eu acho que esse preconceito
vem de casa. Eles têm aquela
rejeição se a criança é mais
gordinha, por exemplo.”
Professor(a) do Fundamental . Viçosa do Ceará

O preconceito, contudo, não se limita às questões
estéticas e de fenótipo, mas também pode se estender
ao âmbito religioso.

“A maioria é evangélica ou católica.
Mesmo com a pontuação baixa, a análise indicou que
existe uma diferença positiva, porém pequena, entre
escolas do PROARES II e as outras escolas envolvendo
o tema da diversidade. A avaliação desse item na
ECERS-R inclui a observação do acesso a materiais
que falam sobre a diversidade racial ou cultural,
possíveis atitudes discriminatórias entre o pessoal
das unidades e a presença de materiais estereotipados
envolvendo fenótipos, habilidades, gênero etc.
Muitos professores dos CEIs PROARES II relataram
que se preocupam com o tema da diversidade e o
discutem em sala de aula. A dificuldade de quebrar
padrões de preconceito, entretanto, ocorre algumas
vezes devido ao comportamento das próprias famílias.
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Até tem outras religiões, mas devido ao
preconceito, elas se escondem. Se eu
dissesse por exemplo que eu sou espírita,
ela [outra participante do grupo focal]
já ia pensar que espírita já vem trazendo
coisas das trevas.”
Pai/mãe . Trairi

Como já dito anteriormente, a pesquisa indicou que
manifestações religiosas estão fortemente presentes
nas escolas de ensino infantil e ensino fundamental
nas cidades visitadas, particularmente católicas e
evangélicas.
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Ainda que a pontuação das escolas do PROARES
II tenha apresentado uma média um pouco mais
alta do que o grupo de controle, o contexto onde o
PROARES II se insere, aparentemente, repete um
padrão já estudado por Caputo (2012), que discutiu
a discriminação que crianças do candomblé vivem
dentro da escola, por exemplo. Alguns professores do
PROARES II manifestaram discursos preconceituosos
durante os grupos focais realizados.

“Lá [na comunidade] não é conhecido
como Candomblé não. É macumbeiro
mesmo. É macumba. Elas [as crianças
do Candomblé que estudam no CEI
PROARES II] não gostam muito de
falar que são dessa ‘seita’. Elas ficam
caladas, como se tivessem vergonha.”
Professor(a) do CEI PROARES II . Trairi

Devido ao preconceito, as crianças elaboram
estratégias para tornarem suas identidades religiosas
“invisíveis” dentro da escola. (Oliveira apud Caputo,
2012)
A diversidade deve ser mais frequentemente
reconhecida de forma aberta pelos professores. É
comum ouvirmos comentários de professores sobre
o quanto é bonito o cabelo de uma aluna ou como
um novo corte de cabelo ficou bom. A ausência de
comentários sobre o quanto é boa a religião da família
de um aluno ou o quanto é bonita a cor da pele de
outro pode levar estudantes pertencentes a minorias
se sentirem menos valorizados do que seus colegas.
(Stollenwerk, 2012)
Embora seja um rito cristão, o “Pai Nosso”, por
exemplo, foi mais de uma vez tido como oração
“universal” pela equipe de educadores, argumentando
desta forma:
“Os princípios bíblicos que a gente passa
para eles são independentes de religião.

“Não tem candomblé, graças a Deus.
Se tem está escondido.
Mas deve ter né?”
Professor(a) do CEI PROARES II . Itarema
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A questão da oração universal, que é o
Pai Nosso. Ela é uma oração que deve ser
feita porque trabalha muitos valores.”
Coordenador(a) do CEI PROARES II . Viçosa do Ceará
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Se por um lado as religiões cristãs predominam
no ambiente escolar, dando às vezes margem ao
preconceito para com outras religiões, os educadores,
por outro lado, usam a religião como recurso para
falar com seus alunos sobre questões tais como
autoridade, disciplina e diversidade, inclusive.
“As crianças estavam rindo do cabelo
dela [de uma aluna]. Que o cabelo dela
era feio. Aí fui conversar com ele
[a criança que estava praticando

bullying], falei que não era para rir, que
todos nós somos iguais, [...] que quem
criou ela foi Deus. É como se a gente
fosse fazer um desenho, a gente pinta
da cor que a gente quer, faz o cabelo do
jeito que a gente quer. Então Deus fez a
gente assim. E temos que aprender
com as diferenças das pessoas.”
Professor(a) do Fundamental . Trairi

Ainda que as escolas tenham apresentado uma
tendência a trabalhar a formação moral das crianças
vinculada à instrução religiosa, sói discutir com os
professores o fato de que conteúdos de cunho ético
e moral podem ser tratados sem a necessidade de
recorrer à religião. (Lima e Menin, 2010)
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Voltando ao tema das atividades organizadas nas
escolas de maneira geral, é importante destacar
também que não há evidências fortes de que as rotinas
sendo realizadas nos CEIs PROARES II apresentam
alguma característica que as diferencie das rotinas
sendo realizadas nos outros CEIs.
“A relação [do desenvolvimento das
crianças] está na rotina. Acho que as
rotinas do PROARES são as mesmas
rotinas das outras creches. As
formações são com todo mundo.”
Professor(a) do Fundamental . Trairi

“A formação dos professores é igual.
Os livros são iguais. A rotina é igual.”
Professor(a) do CEI PROARES II . Trairi

Com base nas rotinas apresentadas e nas conversas
tidas com os professores do Ensino Infantil, nota-se
que há uma grande cobrança por parte da Prefeitura
por uma série de atividades que os docentes devem
executar em sala de aula. Os professores devem
corresponder às expectativas das Secretarias de
Educação, que exigem resultados das escolas por
conta dos programas municipais de ensino.
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Indiretamente, os programas do Governo do Estado
também tendem a fazer exigências tirando autonomia
da gestão de cada escola e dos professores.
As figuras apresentam as rotinas de CEIs PROARES,
que seguem os padrões determinados pelas Secretarias
de Educação. Muitas das atividades indicadas
pelo poder público estão de acordo com os padrões
sugeridos no Manual do PROARES, como o “tempo
de chegada e saída das crianças”, “tempo de água e
alimentação” e “tempo de exploração e construção de
conhecimento de si e do mundo”.
Figura 14 . Rotina escolar . CEI PROARES I . Trairi

Por outro lado, o “tempo de parque” e “tempo de areia”,
que também são atividades recomendadas pelo Manual
do PROARES e que envolvem, portanto, atividades em
áreas externas, não foram mencionados em nenhuma
das rotinas apresentadas pelos professores dos CEIs
PROARES II e, aparentemente, também não fazem
parte das orientações das Secretarias. As médias
baixas calculadas nos itens 23 (Areia/Água) e 25
(Natureza/Ciência) corroboram com a afirmação de
que esses “tempos” não costumam existir nas escolas.

Figura 15 . Rotina escolar . CEI PROARES II . Itarema
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Interações
Para Corsaro (2011), a cultura das crianças não é algo
que está em suas cabeças, é pública e coletiva e se
expressa em ações: define-se como conjunto estável
de atividades, rotinas, artefatos, valores e interesses
que produzem e compartilham em interação com
pares – entendidos como o grupo de crianças que
passam algum tempo juntas regularmente. Por isso,
os estudos envolvendo crianças devem procurar olhar
o mundo sob a ótica delas próprias, considerando não
somente seu desenvolvimento diante dos estímulos
dos professores, mas também sua interação com o
ambiente e com seus pares.
As relações estabelecidas na escola incluem as
diversas maneiras de se relacionar com os espaços
tais como as normas estabelecidas pelo professor na
sala de aula ou os agrupamentos para realizar cada
atividade. (Zabalza, 1998)
A Subescala 5 da ECERS-R que fala sobre essa
temática, está dividida entre 5 itens:
-- Item 29: Supervisão das atividades de
coordenação motora grossa
-- Item 30: Supervisão geral das crianças (outras
além da coordenação motora grossa)
-- Item 31: Disciplina
-- Item 32: Interações entre criança-pessoal
-- Item 33: Interação entre crianças
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O Gráfico 13 mostra uma média calculada para essa
Subescala mais alta do que as médias das Subescalas
anteriores, embora ainda não seja considerada boa
pelos padrões ECERS-R.
O item que recebeu a pontuação mais alta,
equivalente a 5,39, avalia a relação entre as crianças
e o pessoal da escola (item 32). Aqui é observado o
envolvimento da equipe da escola com as crianças
considerando, inclusive, se o contato físico ocorre
predominantemente para controlar as crianças ou
se são contatos inapropriados (ex. abraços e cócegas
forçados)
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foram registradas reclamações da postura de outros
professores, falando sobre a relação deles com os
alunos e do perfil desses profissionais, que já não é
mais apropriado para a Educação Infantil.
“Percebo que não é tanto pelo fato
de educar as crianças [que esses
professores estão trabalhando]
A Tabela 7 mostra que a média das escolas do
PROARES II no item 30, que avalia a supervisão das
crianças realizadas pelos adultos, é consideravelmente
mais elevada do que as outras escolas embora a razão
desse resultado não tenha ficado clara considerando
os insumos da pesquisa qualitativa. Esse item
avalia, por exemplo, se a maior parte da supervisão
é punitiva e controladora ou se o pessoal é cuidadoso
na supervisão, encorajando as crianças quando
necessário e se apreciam os esforços e realizações das
crianças.
Durante toda a pesquisa as entrevistas e observações
apontaram muitas vezes professores atenciosos
e afetuosos trabalhando nos CEIs PROARES II.
Surgiram também, no entanto, casos de professores
que não têm o mesmo cuidado ao trabalhar a sua
relação com os alunos.
Alguns pais elogiaram o trabalho de professores
dos CEIs PROARES II. Por outro lado, também
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mas pela necessidade do dinheiro.
[...] Quando o prédio é velho e a
educadora é ranzinza, imagina só!”
(Pai/mãe – Trairi)

Essa variação de perfis de professores observada
pelos pesquisadores ficou clara com a comparação
calculada no item 32, que não apontou diferenças
de médias entre os dois grupos de estudo no quesito
interação criança-pessoal.
A maneira como os alunos se organizam em sala
de aula, por exemplo, interfere na comunicação das
relações interpessoais, seja entre o aluno e seus
pares, seja entre aluno e professor. A disposição do
mobiliário, portanto, tem efeitos sob a aprendizagem
dos alunos tornando esse processo mais independente
e cooperativo. (Teixeira e Reis apud Richardson, 1997)
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Nesse contexto, olhando para as relações entre
as crianças dos CEIs PROARES II, nota-se que os
professores agem de forma a facilitar essas relações
colocando o arranjo das mesas de modo a permitir que
os alunos trabalhem em pequenos grupos. A pesquisa
observou então que alguns professores estavam
preocupados em melhorar a relação entre alunos por
meio da organização de grupos em sala de aula, e
isso parece ter se refletido nos resultados reportados
na Tabela 14, onde o item 33 apresentou um escore
médio mais alto para as escolas do PROARES II.

Já a questão da disciplina (item 31), por outro
lado, não apresentou diferenças entre tratamento e
controle. Esse tema foi mencionado repetidas vezes
pelos professores do Fundamental entrevistados,
particularmente.
“Eles (as crianças) têm dificuldade de
concentração. Eles têm dificuldade
com o tempo. Eles querem brincar o
tempo todo, do início ao fim.”
Professor(a) do Fundamental . Trairi

Mesmo com as reclamações das professoras do
Fundamental, não foram observadas práticas dos
professores do Ensino Infantil que comprometam a
disciplina dos alunos. Algumas dessas observações
das professoras do Fundamental revelam uma
representação
idealizada
e
homogeneizadora
das crianças que não considera suas diferenças
individuais, sociais e culturais. Dão pouca
importância, além disso, à compreensão de como as
crianças se constituem e aprendem em contextos de
interação, não criando espaços de aprendizagem que
levem em consideração seus conhecimentos prévios
sobre as diferentes dimensões humanas, naturais,
artísticas e científicas.

Figura 16 . CEI PROARES II . Itarema
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Mesmo com alguns resultados positivos apresentados
pelo PROARES II, a média geral da Subescala 5
não apresentou diferenças entre PROARES e nãoPROARES. O fato é que, ao falar do trabalho dos
educadores, essa questão extrapola os limites de
alcance do Programa, uma vez que a equipe de
cada unidade é composta por professores da rede
municipal de ensino. Mesmo assim, por estarem
atuando nos CEIs construídos pelo PROARES II, estes
afetam diretamente os resultados do Programa. Por
isso, a discussão sobre o perfil e a qualificação dos
professores se faz necessária.

Estrutura do Programa
Os horários e organização das atividades nas escolas
também são um aspecto avaliado pela ECERS-R na
Subescala 6, dividida em 4 itens:
-- Item
-- Item
-- Item
-- Item

34:
35:
36:
37:

Horário
Brincadeira livre
Atividades em grupo
Provisões para crianças com deficiências

As atividades em grupo (item 36) receberam a média
mais baixa de toda a amostra de escolas. Esse item
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avalia se as crianças têm oportunidades ao longo
do dia de interagir individualmente com a equipe da
escola ou com grupos menores de crianças.
A pesquisa mostrou que há no máximo dois
profissionais por turma. Contando o número de
crianças matriculadas nas turmas observadas, isso
resulta em quase 14 crianças para cada profissional
trabalhando nas salas de aula. Tal arranjo obedece
aos padrões ditados pelo Parecer do Conselho Nacional
de Educação nº 22/1998, que diz que “as estratégias
de atendimento individualizado às crianças devem
prevalecer. Por isto, a definição da quantidade de
crianças por adulto é muito importante, entendendose que no caso dos bebês de 0 a 2 anos, a cada
educador devem corresponder no máximo de 6 a 8
crianças. As turmas de crianças de 3 anos devem
limitar-se a 15 por adulto, e as de 4 a 6 anos de 20
crianças.”7
Ainda assim, os pesquisadores observaram que os
professores organizavam atividades com todo o grupo
com muita frequência, justificando a pontuação baixa
no item 36. Esse item, entretanto, apresentou uma
média de pontuação mais alta nas escolas PROARES
II do que nas outras escolas, como indica a Tabela
15, causando também diferença na média geral dessa
Subescala.
7   Ministério da Educação. Acessível em: http://portal.mec.gov.br/
dmdocuments/parecer_ceb_22.98.pdf

...

112

...

A pesquisa registrou a presença de 16 crianças
especiais nas turmas observadas espalhadas e
11 turmas ao todo. Por essa razão, a média de
pontuação do item 37 é calculada com base nessas
onze turmas apenas. Apenas uma turma, localizada
em Itarema, recebeu pontuação 7 nesse item. Foi
registrado em um CEI PROARES II que um aluno
portador de Síndrome de Down tem faltado às aulas
devido à ausência de Cuidadora/Auxiliar de sala.
Outra criança matriculada em um CEI PROARES I de
Viçosa do Ceará ainda não tem um laudo apropriado
diagnosticando sua condição de saúde e está no
momento aguardando na fila de espera médica para
receber consulta.
As análises realizadas sugerem que não há diferença
no tempo dedicado à brincadeira livre (item 35) e na
organização do horário das atividades (item 34). No
caso da brincadeira livre, as pontuações baixas dos
CEIs PROARES II foram justificadas pela ausência
de materiais para brincadeira ou pelas poucas
oportunidades que os professores davam às crianças
para esse tipo de atividade.
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente
significativas entre as escolas PROARES I e II nessa
Subescala.

Pais e membros do pessoal
A Subescala 7 da ECERS-R está focada em avaliar as
relações dos professores e pais com as escolas e está
dividida em 6 itens:
-- Item 38: Provisões para pais
-- Item 39: Provisões para necessidades pessoais
do pessoal
-- Item 40: Provisões para as necessidades
profissionais do pessoal
-- Item 41: Interação e cooperação do pessoal
-- Item 42: Supervisão e avaliação do pessoal
-- Item 43: Oportunidades para crescimento
profissional
Os itens 39 e 40 receberam pontuações baixíssimas
nas médias de toda a amostra. O item 39 mede se
as escolas possuem áreas especiais para as equipes
como banheiros separados e sala para repouso, por
exemplo. Também considera se há tempo de intervalo
para os adultos para passarem longe das crianças.
Embora o projeto arquitetônico do PROARES II
inclua uma sala separada para os professores,

...

114

...

...

115

...

coordenadores e funcionários das escolas, além de
um banheiro também exclusivo para os adultos, o
mau estado de conservação de algumas unidades fez
com que não tenha sido detectada nenhuma diferença
entre PROARES II e não-PROARES, como mostra a
Tabela 9.
O mesmo ocorreu com o item 40, que analisa se
os profissionais das escolas têm acesso a algum
escaninho ou armário para guardar seus pertences,
bem como espaço para reuniões e equipamento
adequado para a administração das unidades.
Ainda no que diz respeito aos profissionais das escolas,
o item que trata das oportunidades para crescimento
profissional (item 43), abordando questões de
orientação e treinamento dos docentes, também não
apresentou diferenças entre os grupos de estudo.
Ficou registrado que, uma vez concluída a construção
das unidades dos CEIs PROARES II, uma ação
estabelecida pelo Programa foi a realização de
capacitação inicial com toda a equipe de trabalho
das unidades. Essa capacitação, que incluiu a
participação de gestores, coordenadores, professores,
vigias, cozinheiras, auxiliares de serviços e gestores
municipais, foi executada por uma empresa
contratada por meio de processo licitatório.
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Fato notável foi a participação de toda a equipe dos
CEIs PROARES II na capacitação inicial, elogiada
pelos educadores, considerando que as formações
que ocorrem nos municípios normalmente ficam
restritas aos professores, excluindo o restante dos
funcionários. Porém, devido à convivência diária que
os alunos têm com todos os funcionários dos CEIs, os
professores reconhecem a importância de envolvê-los
nas capacitações.
“Gostei muito da formação
[do PROARES II]. A capacitação
foi dada por igual. Não foi ‘aqui
é a capacitação dos professores,
ali dos auxiliares’. [...] Foi muito
positivo, inclusive as outras
pessoas que trabalhavam lá se
sentiram também valorizadas,
fazendo parte da equipe.”
Professor(a) do CEI PROARES II . Trairi

Depois da formação inicial, foi registrado também que
o PROARES II organizou outra capacitação focada
no projeto pedagógico, realizada em Fortaleza. Nesta
ocasião, foi apresentado o Manual de Orientações
Técnico-Pedagógicas, desenvolvido pela Secretaria do
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“Em 2009, antes de iniciar [o
PROARES II], a gente passou
uma semana numa formação
lá em Viçosa. Inclusive, não
fomos só nós professores.
Foram as merendeiras e vigias.
Achei maravilhoso.”
Professor(a) do CEI PROARES II . Viçosa do Ceará

se aposentaram ou estão dando aulas em outras
instituições.
Embora a segunda capacitação tenha sido focada
na apresentação e discussão dos diversos capítulos
do Manual, há pouco conhecimento por parte dos
professores sobre esse material. A servidora de uma
das Secretarias, que antes de assumir esse cargo
também trabalhava como professora, manifestou que
até pouco tempo antes não conhecia o Manual.
“Quando eu entrei [na Secretaria], eu
não sabia. Eu saí perguntando nas
escolas quem tinha [o Manual] para eu
poder ver esse material. Foi só um dos
CEIs que tinha. Alguém me informou
que teve uma formação, foram passados
esses livros e que os gestores que eram

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) para apoiar
o Programa. Essa capacitação abordou principalmente
os diversos capítulos do Manual.
Mesmo que o Programa tenha realizado essas duas
capacitações, os depoimentos sugeriram que deveriam
ter sido oferecidas mais capacitações considerando
que os CEIs PROARES II foram inaugurados em média
6 ou 7 anos atrás. De lá para cá, além de o conteúdo
ter caído no esquecimento, muitos profissionais já
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daquela época [da formação] ficaram
com os livros e não deixaram na escola.”
Servidora Secretaria de Educação . Viçosa do Ceará

Mencionou-se ainda que os conteúdos das
capacitações do PROARES II acabam sendo abafados
pelo volume de capacitações e diretrizes pedagógicas
oferecidos pelos municípios, justificando a ausência
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de diferença no item 43 entre grupo de tratamento e
controle.
Outro fator que faz com que não haja destaque dos
docentes dos CEIs PROARES é a alta rotatividade
dos professores da rede municipal de ensino. Ficou
claro que há influências políticas que determinam a
alocação dos professores em seus respectivos cargos.
“Eles [as formações] deveriam ter
uma sequência porque quando
começa há uma alocação dos
professores. Então se você forma uma
pessoa, por exemplo, o PROARES
forma, capacita, mas depois ele for
transferido para outra segmentação
[ou ciclo de ensino], aquilo que ele
adquiriu ele não vai mais poder
executar. [...] Acho que é um sistema
político [a causa dessa rotatividade].”
Professor(a) do CEI PROARES II . Itarema

O contexto em que o PROARES II está inserido segue
o mesmo padrão já descrito por Gurgel (2007), que
explica que as indicações para os cargos nas escolas
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ocorrem algumas vezes da mesma maneira como
ocorrem indicações políticas para cargos de confiança.
Assim, acabam predominando interesses partidários,
deixando de lado a participação da comunidade
escolar nesse processo de decisão.
Os concursos públicos também não garantem que
a seleção e distribuição dos diretores seja menos
problemática já que não é a escola que os escolhe,
mas são eles que escolhem o local de trabalho mais
conveniente, como, por exemplo, os mais próximos
de suas casas. (Gurgel apud Paro, 1996) O mesmo
vale para os professores da rede municipal, ou seja,
embora a maioria deles tenha participado de concurso
público, as regras de distribuição dos professores não
são claras e não consideram as particularidades e
opiniões de cada comunidade escolar.
Ainda sobre os profissionais dos CEIs, o único item
que apresentou diferença entre PROARES II e nãoPROARES II foi o 42, que trata da supervisão do pessoal
das escolas. Esse resultado se deve provavelmente às
visitas de monitoramento que o Programa executa
semestralmente e aos relatórios que a equipe do
PROARES desenvolve tratando das questões de cada
unidade.
Sobre a relação da escola com os pais, o item 38
também não apontou diferenças entre os dois grupos
de estudo. Esse é um item importante já que avalia
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a troca de informações relacionadas à criança entre
equipe da escola e pais. Também verifica se os pais
conhecem as abordagens pedagógicas das escolas e
se há momentos de envolvimento, tais como festas,
em que os pais podem estar mais envolvidos nas
atividades da escola.

“O diretor do CEI, quando saiu, me

A pesquisa qualitativa mostrou que os CEIs PROARES
II não se destacam em ações para envolver mais
os pais nos programas nas escolas tampouco as
comunidades, mesmo que as unidades apresentem
problemas de estrutura física que podem causar
ferimentos ou problemas de saúde nas crianças.

criança. E até hoje eu acho que estou

Vale, no entanto, destacar que uma exceção a esta
regra é a unidade localizada na comunidade de Vila
Tapera, em Itarema. Vila Tapera é uma comunidade
indígena da Tribo dos Índios Tremembé, que concentra
aproximadamente 140 famílias, segundo um dos
entrevistados.
Este é o único CEI onde os professores não são
concursados. Ao contrário, os professores exercendo a
profissão são apenas aqueles aprovados pelo conselho
comunitário.

citou para o cargo de professora. Mas
aí teve reunião com a comunidade e
a comunidade decidiu que eu poderia
ser professora porque eu tinha
facilidade, já tinha trabalhado com
fazendo um bom trabalho eles [a
comunidade] ainda não me tiraram.”
Professor(a) do CEI PROARES . Itarema

Uma das professoras de Vila Tapera comentou que
a escolha do professor é realizada em reunião entre
as lideranças da comunidade e pais, onde são
analisadas questões tais como participação da família
do candidato nas discussões comunitárias. Esse
envolvimento de Vila Tapera garante a autonomia da
comunidade em relação aos interesses e normas do
Estado, dando mais força às tradições e cultura da
Tribo. Por outro lado, é importante também considerar
que a comunidade corre o risco de acolher professores
com credenciais inadequadas.
Esse modelo de gestão participativa, já mais
desenvolvido em Vila Tapera, é uma das condições
necessárias na busca por objetivos coletivos, como
a melhora na qualidade do ensino para a população
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(Paro, 1992). Esta comunidade, que se mostrou mais
empoderada e consciente dos seus direitos, questionou
a execução do CEI PROARES II, destacando que o
projeto não era conhecido pelos pais ou líderes do
local.
“Muitas vezes essas coisas vêm
[projetos do poder público] só que
a gente não sabe o que é para vir.
Na construção daqui, por exemplo,
a gente teve problema. Como a
gente não conhecia, o pessoal veio
construir e fazem do jeito deles. A
gente não conhecia o projeto. Não
conhecia que jeito era o material
que ia ser usado para construir. [...]
Chegam as coisas, mas ninguém sabe

Por outro lado, o PROARES II demonstrou preocupação
com a interação entre os CEIs e as comunidades,
levantando dados sobre esse tema nas visitas de
monitoramento. As perguntas de monitoramento
envolvendo as comunidades são três:
-- Atividades desenvolvidas com as famílias;
-- Atividades dirigidas à comunidade;
-- Atividades da comunidade realizadas no
equipamento social.
As informações dadas pelos professores nas
entrevistas, entretanto, indicam que os CEIs
costumam convidar as famílias para atividades de
comemoração de efemérides tais como o Dia das Mães
ou Festa Junina. Contudo, as atividades envolvendo
a comunidade ou momentos de abertura dos Centros
às famílias não costumam acontecer, exceto em Vila
Tapera.

o que está para vir. ”
Pai/Mãe . Itarema

Além de participar do processo de tomada de decisão
e gestão escolar, isso evidencia a capacidade da
comunidade de, também, monitorar a execução do
programa e cobrar da gestão pública o que lhes é de
direito.
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DESENVOLVIMENTO
DA LEITURA
E DA ESCRITA

Sabe-se que a leitura em voz alta de textos literários e a
presença de ambiente de letramento rico possibilitam
que as crianças tenham oportunidades de ouvirem
textos escritos com fluência; aumenta o vocabulário
das crianças que, ao ouvirem nova palavras em textos
interessantes podem usá-los em outras situações
significativas; proporciona diversidade de modelos
de narrativas, tais como rimas, relatos, descrições,
etc.; aumenta o repertório de experiências relatadas
e conhecidas, por meio das situações e personagens
apresentadas; permite às crianças fazerem conexões
entre livros por meio de comparações de estilos de
escritas, reconhecimento dos autores auxiliando-os
a compreenderem o que fazem os escritores; oferece
modelos de manuseio do objeto e de como folhear
as páginas; ajuda as crianças a desenvolverem suas
próprias ideias sobre a escrita, mais particularmente
sobre sua a regularidade, pois podem compreender
que as palavras são sempre as mesmas, independente
de quantas vezes as histórias são lidas.
Nossas observações revelam que, apesar das
limitações de ordem física, estrutural e da formação
de professores descritas acima, ainda assim, as
crianças entrevistadas do PROARES II revelaram
uma familiaridade e fluência bastante grande com os
textos manipulados e, principalmente, com o texto
lido. Demonstraram comportamento leitor, quando
buscavam identificar o título escrito e o nome do autor

...

127

...

de cada livro explorado. Folhearam as páginas com
fluência, brincando de ler com os amigos. Também,
pela familiaridade com os textos presentes nos CEIs,
arriscaram fazer inferências sobre a continuidade do
texto, demonstrando compreender a relação entre a
imagem e o texto escrito, refletindo sobre como se
escreve.
Além disso, as crianças, na sua maioria, mas
principalmente no CEI Flecheiras, CEI Canaã e
CEI Boa Esperança, ficaram atentas à estrutura
de repetição do gênero lido, reproduzindo a frase
“menina bonita, do laço de fita, qual é seu segredo
de ser tão pretinha?” e com isso, demonstrando ter
compreensão da estrutura narrativa do gênero.
Ao lado desses comportamentos, vivenciados com
vivacidade, interesse e espontaneidade, a maioria
das crianças assinou seu nome nos desenhos, não se
importando com a correção deles. Ou seja, se muitas já
têm uma escrita alfabética, mesmo as que assinaram
os nomes em uma hipótese silábica revelaram estar
no processo de alfabetização significativa pressuposto
pelo projeto.
Assim, depois de os alunos PROARES II demonstrarem
comportamento leitor, acreditamos que, talvez, esses
resultados sejam uma reação positiva das crianças ao
serem expostas a um ambiente letrado com livros de
boa qualidade.
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Como estamos falando de educação infantil, cabe aqui
diferenciar os conceitos “letramento” e “alfabetização”,
e como esses estão presentes nesse ciclo de ensino.
Segundo Soares (2004), “o termo alfabetização designa
tanto o processo de aquisição da língua escrita quanto
o de seu desenvolvimento: etimologicamente, o termo
alfabetização não ultrapassa o significado de “levar
à aquisição do alfabeto [...] processo de aquisição do
código escrito, das habilidades de leitura e escrita”. Já
o letramento, segundo Kleiman (1995) é “um conjunto
de práticas sociais que usam a escrita, enquanto
sistema simbólico e tecnologia, em contextos
específicos, para objetivos específicos”.
Soares (2001) esclarece que um adulto analfabeto,
portanto, pode ser considerado letrado se esse se
interessar por ouvir leituras de jornais ou cartas
feitas por um alfabetizado, por exemplo, fazendo
dessa forma o uso da escrita. O mesmo ocorre com
as crianças que podem folhear livros, brincar de ler e
ouvir histórias mesmo ainda não dominando o código
da escrita.
Assim, seguindo o que já foi colocado por Souza
(2008), o que deve ser destacado aqui é que o papel
do educador infantil é proporcionar um ambiente de
letramento, evidenciando as práticas sociais da leitura
e escrita e oportunizando vários tipos de linguagem
escritas e orais. Já o processo de alfabetização das
crianças é de responsabilidade dos professores dos
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primeiros anos do ensino fundamental. As entrevistas
qualitativas deixaram evidente, no entanto, que os
pais e alguns professores, especialmente do ensino
fundamental, apresentam muitas expectativas com
relação ao que as crianças devem saber sobre o uso da
linguagem escrita e oral na educação infantil, ou seja,
esperam que o processo tradicional de alfabetização
se inicie já no ensino infantil.
É de se compreender que a demanda pela alfabetização
precoce é em parte causada pelo contexto que estamos
estudando. Devido às dificuldades socioeconômicas,
os locais visitados acabam por concentrar grande
parte dos esforços para que os alunos cheguem ao
final da escolarização dominando as convenções da
língua portuguesa, assim como já mencionou Souza
(2008). Mesmo assim, o foco da educação infantil não
deve estar no processo de alfabetização dos alunos.
O próprio Manual do PROARES estabelece que os
professores devem proporcionar “experiências de
narrativas, apreciação e interação com a linguagem
oral e escrita e convívio com diferentes suportes e
gêneros textuais orais e escritos”, fazendo referência
para que no máximo as crianças saibam ler e escrever
o seu nome e dos colegas, não citando em nenhum
momento que as atividades em sala de aula devem
estar voltadas para a alfabetização.

infantil. Embora a sala de aula da fotografia seja
do Infantil 5, a professora já realiza atividades de
alfabetização na sua forma tradicional. Apesar de
a figura ser de uma escola do grupo de controle,
os pesquisadores observaram comportamentos
semelhantes nas escolas PROARES, corroborando a
constatação de que não há diferenças significativas
de formação entre os professores do PROARES e nãoPROARES.

A Figura 17 mostra claramente esse “ambiente
alfabetizador” encontrado nas escolas de educação

Não obstante, mesmo que a educação infantil
deva estar voltada para o letramento e não para a

...

130

...

Figura 17 . CEI grupo de controle . Trairi . Infantil 5
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alfabetização, podemos analisar quais são os efeitos
desse ciclo escolar no desenvolvimento da leitura e
escrita nos anos escolares subsequentes.
Com este intuito, esta pesquisa também executou
a análise das notas do SPAECE-Alfa, comparando
as notas dos alunos que estudaram em escolas do
PROARES II com alunos que estudaram em outros
Centros de Educação Infantil.

No modelo usado para analisar as notas do SPAECEAlfa, a proxy utilizada para representar a qualidade
das unidades de educação infantil foi a média geral da
ECERS-R de cada escola.
As análises trazem os seguintes resultados:

Como mostra o Anexo 8, os dados sugerem que,
embora as escolas do PROARES tenham apresentado
desempenho mais elevado do que os outros CEIs em
vários itens da avaliação ECERS-R, isso não tem efeito
sobre o desempenho dos alunos na prova SPAECEAlfa.
Importante destacar, entretanto, que os alunos são
submetidos ao SPAECE-Alfa no segundo ano do
Ensino Fundamental, fazendo com que efeitos da
educação infantil tenham se diluído parcialmente
durante os primeiros anos do ciclo escolar seguinte.
Isso faz com que os possíveis efeitos do PROARES
no desenvolvimento da leitura e escrita fiquem mais
difíceis de serem detectados.
Os modelos usados para verificar se o PROARES
causa benefícios na aprendizagem da leitura e escrita
mostram que, na verdade, é a qualidade de cada
unidade de educação em suas várias dimensões que
traz um aumento na nota do SPAECE-Alfa.

...

132

...

A tabela mostra os resultados do último modelo
utilizado para avaliar os efeitos do PROARES II no
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita
dos alunos depois de selecionar a amostra dos grupos
de tratamento e controle utilizando a metodologia
Propensity Score Matching (PSM). Mais detalhes estão
expostos no Anexo 9. Como dito anteriormente, a
pesquisa qualitativa indicou que não há indícios de
viés de seleção no público atendido pelo PROARES
II. Mesmo assim, o Propensity Score Matching foi
utilizado para garantir mais robustez ao modelo.
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Os resultados indicam que as meninas apresentam
em média resultados mais elevados do que os meninos
no SPAECE-Alfa. Ao mesmo tempo, as crianças
declaradas brancas também apresentam resultados
mais elevados. Já o rendimento médio da família
também tem uma relação positiva com a performance
no SPAECE, embora a dimensão desse efeito pareça
ser pequena.

Os dados são de 2012, pois esse é o ano de entrada
no Ensino Infantil das crianças que participaram do
SPAECE-Alfa em 2016. Em suma, o propósito desse
procedimento é construir grupos de estudo conforme
se apresentavam antes do tratamento, ou seja, antes
da entrada das crianças no PROARES.

Vale lembrar que os últimos modelos utilizados para
calcular as diferenças entre PROARES II e grupo de
controle no SPAECE-Alfa foi utilizado o PSM, fazendo
com que apenas crianças registradas no Cadastro
Único estivessem inclusas nas últimas análises.
Como já descrito na parte metodológica, PSM é uma
técnica de pareamento que calcula a probabilidade
de um indivíduo participar do tratamento com base
em variáveis observadas. O objetivo da análise é
encontrar dois grupos semelhantes em características
para uma boa comparação. As características usadas
para selecionar os grupos de tratamento e controle
foram:
-- Valor da renda média familiar de 2012
-- Escolaridade do chefe de família de 2012
-- Sexo da criança
-- Residência localizada em zona rural em 2012
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Dois pontos sensíveis dos Centros de Educação
Infantis são sua organização e sua gestão. Por um
lado, a organização pode ser definida como unidade
onde há interações entre pessoas, operando por meio
de estruturas. Por outro lado, a gestão é compreendida
como o processo de controle e tomada de decisões.
(Libâneo, 2007)

ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO
DOS CEIs

Embora esses dois conceitos caminhem juntos, notase que no contexto dos CEIs PROARES II, tanto estado
como município, estabelecem diretrizes no âmbito
da gestão dessas unidades de educação, trazendo
orientações de cunho pedagógico e também a respeito
do espaço e administração do local.
Cabe, todavia, aos professores e, especialmente,
ao coordenador ou diretor de cada unidade a
responsabilidade da organização de cada CEI. As
visitas aos CEIs PROARES II mostraram que, embora
a estrutura construída desses Centros seja a mesma,
o capricho na conservação é nitidamente maior em
alguns.
O CEI PROARES II localizado na comunidade
de Gualdrapas, em Trairi foi talvez o Centro que
apresentou piores condições em termos de organização
e gestão entre todos os CEIs visitados. A figura mostra
o piso danificado no pátio, local onde as crianças
brincam e onde podem se machucar.
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estado de conservação é também de responsabilidade
dos professores e, especialmente, da coordenação
desta unidade.
Ainda que o PROARES II tenha diretrizes que recaem
sobre o âmbito da organização do ambiente, na visita
ao CEI de Gualdrapas, observou-se que a gestão
também não se ocupa em valorizar o espaço nem
envolve a comunidade para superar as adversidades
do local. Não houve, durante a visita, demonstração
de atitudes proativas para resolver esses problemas
tomadas por parte dos educadores da unidade.

Figura 18 . CEI PROARES II em Gualdrapas . Trairi

Em decorrência da quantidade de crianças
matriculadas no CEI de Gualdrapas, que é bem maior
do que a prevista pelo projeto arquitetônico, parte dos
alunos estuda em um anexo com crianças do Ensino
Fundamental. A sala de aula do anexo é também
bastante precária e pouco ventilada. Além disso, não
há local apropriado para a merenda, e o pátio externo
não conta com brinquedos ou elementos decorativos.
Embora
parte
desses
problemas
seja
de
responsabilidade da gestão do município, que até o
momento não lançou a licitação para consertar o piso
tampouco investiu na valorização do espaço anexo, o
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Se por um lado o CEI de Gualdrapas ficou marcado
pela precariedade, outros CEIs PROARES II revelaram
grande capricho na conservação, destacandose o CEI localizado na comunidade de Canaã,
também no município de Trairi. Neste, a decoração,

Figura 19 . CEI PROARES II em Gualdrapas . Trairi
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particularmente, serve ao conteúdo de aprendizagem
ressaltando, por exemplo, a harmonia das cores ou
o cuidado estético na apresentação dos trabalhos
(Zabalza, 1998)

“Eles [no CEI] estava precisando

Além disso, mesmo diante da falta de recursos
financeiros, outros coordenadores assumiram uma
postura mais favorável à organização e à gestão da
unidade. Dois professores dos CEIs PROARES II, por
exemplo, reclamaram espontaneamente da falta de
equipamentos tais como computadores e impressoras,
essenciais para a pesquisa, planejamento das aulas e
produção das tarefas de casa.

fazia na mão mesmo porque estava

Por essa razão, foi relatado que uma coordenadora
teve a iniciativa de organizar um bazar com o objetivo
de arrecadar recursos para a compra de uma máquina
reprográfica.

Pai/Mãe . Trairi

de uma máquina de xerox porque
os alunos estavam indo para casa,
quando tinha alguma tarefa, a gente
sem a máquina de xerox. Então a
coordenadora teve a ideia de fazer
um bazar e comunicou todos os pais,
para juntar dinheiro. A participação
dos pais foi muito importante.”

Assim como Paro (1992) já escreveu ao estudar um
caso semelhante, é preciso tomar cuidado para não
fazer das dificuldades financeiras uma mera desculpa
para não desenvolver tentativas de superar os
problemas de recursos ou pressionar a gestão pública
para melhorar as condições da escola.
A conclusão a que se chega com base nas visitas
realizadas é a de que o trabalho do coordenador e/
ou diretor é determinante para a organização de cada
unidade e que este, uma vez empoderado e capacitado
para assumir tal cargo, traz benefícios nítidos para os
CEIs.

Figura 20 . CEI PROARES II em Canaã . Trairi
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Além da análise do efeito do PROARES nas notas
de avaliação ECERS-R, os modelos utilizados nesta
pesquisa permitem também estudar os efeitos
de outras variáveis nas pontuações de qualidade
ECERS-R.

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
SOBRE EDUCAÇÃO
INFANTIL

A amostra da pesquisa incluiu ao todo 5 escolas
particulares. Embora esse número seja pequeno,
os modelos estatísticos sugerem que as unidades
particulares não têm escores maiores do que as
públicas na ECERS-R, a não ser no item 7, que
avalia o espaço para atividade motora grossa. Os
pesquisadores que visitaram essas escolas confirmam
que, de maneira geral, essas unidades não se
destacam nem em sua estrutura física tampouco nas
suas atividades pedagógicas.
As escolas localizadas em regiões urbanas, entretanto,
apresentam notas mais altas em vários itens, em
especial nos itens que avaliam o espaço e mobília.
Ao comparar escolas PROARES I vs. PROARES II, os
itens em que escolas rurais foram melhor avaliadas
foram o item 10, que trata da Refeições/Lanches, e o
item 28, que trata da diversidade na escola.
Nota-se também que as escolas de Trairi tendem
sistematicamente a receber notas mais baixas do
que nas outras cidades visitadas. As observações de
campo não deixaram dúvidas de que as unidades
de educação infantil de Trairi apresentam condições
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piores de conservação de infraestrutura. As entrevistas
qualitativas com os professores também indicam
que os docentes aparentam ter menos qualificação
e métodos pedagógicos mais conservadores, embora
esse fato não possa ser confirmado em análise
estatística.
Quanto às escolas de educação infantil que dividem o
mesmo espaço com turmas do Ensino Fundamental,
observou-se que esse arranjo tem efeitos negativos
sobre as notas de avaliação ECERS-R. Uma das
razões para esse resultado é o fato de muitas dessas
escolas não apresentarem estrutura física adequada
para acolher as crianças pequenas.
O número de crianças por turma também implica
em efeitos negativos nas notas, ou seja, o aumento
do número de alunos matriculados em uma mesma
turma tende a diminuir a nota ECERS-R, com
exceção do item 13 na comparação PROARES I e
II, que trata das práticas de saúde das escolas. Ao
mesmo tempo, a relação entre a nota ECERS-R e o
número de profissionais trabalhando na turma tem a
relação inversa, ou seja, um maior número de adultos
trabalhando na turma causa uma maior pontuação
em itens tais como os itens 3, 10, 19 e 28.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS E
RECOMENDAÇÕES

A pesquisa mostrou que a característica em que os
CEIs PROARES II mais se destacam é a estrutura
física adequada para crianças até 6 anos de idade.
Pais e professores relataram que as crianças se sentem
acolhidas pelo fato de as unidades serem adaptadas
para receber alunos nessa faixa etária. Ao mesmo
tempo, as análises dos dados quantitativos coletados
sustentam o fato de a estrutura física ser o ponto forte
do Programa, mostrando que o PROARES II apresenta
mais qualidade do que outras escolas em itens
como mobília para cuidados de rotina, brincadeira e
aprendizagem, mobília para relaxamento e conforto,
banheiro e fraldário.
Todavia, um dado que merece atenção sobre a
estrutura das escolas do Programa é que seu estado
de preservação tende a variar tanto quanto no grupo
de escolas que serviram de comparação na análise.
Inaugurados entre 6 e 7 anos atrás, os CEIs
PROARES II apresentam situações distintas de
conservação do equipamento embora a intervenção
tenha sido homogênea. Assumindo que as escolas
tendem a apresentar uma depreciação mais rápida do
que outros equipamentos públicos, esse resultado nos
mostra que os investimentos em estrutura física em
unidades educacionais devem prever um tempo mais
curto de renovação de forma a manter uma estrutura
física adequada para as crianças.
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Além dos investimentos em estrutura, o trabalho
realizado pelos gestores de cada unidade é outro
ponto sensível que influencia diretamente no
estado de conservação e na organização dos CEIs
PROARES II. A pesquisa mostrou que, enquanto
alguns CEIs apresentaram uso criterioso do espaço,
outros exibem características mais precárias. A
pesquisa revelou também a superlotação de alguns
dos CEIs, fazendo-se necessária sua ampliação.

Além da estrutura física e das orientações técnicopedagógicas, as ações do Programa também incluem
visitas de monitoramento que averiguam informações
sobre vários eixos de cada escola. Sobre as instalações
físicas, essas visitas geram dados sobre o estado
de conservação das salas, refeitório, cozinha etc.
Também levantam informações sobre a conservação
dos equipamentos e a organização do ambiente das
unidades.

Junto com os investimentos realizados em estrutura
física, o Fortalecimento Institucional – FI, componente
do PROARES II, prevê a realização de capacitações
dos profissionais das unidades em sua fase inicial,
elaborando manuais e fazendo formações específicas
para cada um desses equipamentos. Essa formação
inicial foi bastante elogiada pelos educadores, que
enfatizaram a importância de envolver todos os
profissionais das unidades nesses encontros, como
merendeiras e vigias.

A pesquisa quantitativa apresentou vários
resultados positivos por parte do PROARES II em
itens que ultrapassam a dimensão estrutural da
escola. O item que aborda o encorajamento das
crianças à comunicação, por exemplo, apresentou
uma média de nota de avaliação mais alta entre as
escolas PROARES II do que as escolas do grupo de
comparação. O item que aborda o acesso a materiais
para atividades de matemática e o item que avalia
a promoção da aceitação da diversidade também
apresentaram pontuações mais altas em média
nas escolas do tratamento do que no controle. Não
houve nenhum item avaliado em que as escolas
PROARES II apresentassem resultados piores do
que as outras escolas na análise quantitativa.

O trabalho técnico-pedagógico sendo realizado
nos CEIs PROARES, no entanto, não apresenta
na maioria das vezes características que o
diferenciem do trabalho pedagógico vigente nos
outros Centros de Educação Infantil. Como toda
a equipe educacional dos CEIs PROARES II pertence
à rede municipal de ensino, os educadores desses
CEIs têm o mesmo perfil em termos de qualificação,
formação ou trabalho sendo realizado em sala de
aula, que os outros professores da rede.
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Os grupos focais realizados com crianças entre 4 e
5 anos dos CEIs PROARES II mostraram que essas
apresentam comportamento leitor já bastante
desenvolvido e, de maneira geral, conseguem
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expressar suas ideias e sentimentos sem medo. Esse
padrão, no entanto, deve percorrer também o restante
das escolas das cidades visitadas.
As análises das notas do SPAECE-Alfa, entretanto,
indicam que não há efeitos do Programa no
desenvolvimento da leitura e escrita das crianças,
lembrando que os alunos participam dessa prova
somente no segundo ano do fundamental. As
entrevistas com os professores do Ensino Fundamental
corroboram com esse resultado, indicando que não há
diferenças entre as crianças do PROARES II e crianças
de outros CEIs em termos de desenvolvimento
emocional, de linguagem e comportamento.
Nota-se também que os alunos realizam a prova do
SPAECE-Alfa no segundo ano do Ensino Fundamental,
fazendo com que os efeitos da educação infantil no
desenvolvimento da leitura e escrita sejam mais
difíceis de serem detectados.
Por outro lado, destaca-se que o Programa teve
grande importância no processo de descentralização
da educação infantil. Muitas comunidades, antes de
as unidades dos CEIs PROARES II serem construídas,
tinham apenas acesso à educação infantil em locais
que não eram projetados especificamente para acolher
crianças nessa faixa etária.
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Tendo em vista que o Programa está prestes a iniciar
uma nova fase a partir deste ano, o PROARES III,
listam-se abaixo algumas recomendações para a
continuidade dos trabalhos da STDS-CE.
-- Mais investimento em formação do professor e
especialização em educação infantil;
-- Investimentos continuados em infraestrutura por
parte do Governo do Estado ou mais cobrança de
investimentos da Prefeitura, visando manter uma
estrutura adequada nas escolas;
-- Formação continuada dos professores: o conteúdo
das duas formações oferecidas pelos PROARES
II tem pouco destaque perto das formações e
orientações do município. Portanto, deve-se
envidar mais esforços na proposição de um
programa de formação permanente;
-- Formação para a gestão da escola: tendo em vista
o importante papel que os coordenadores/diretores
exercem para conservação e adequação de cada
unidade e às necessidades das comunidades, é
importante também realizar ações e acompanhar
de perto o trabalho dos profissionais ocupando
esse cargo;
-- Ampliação de alguns dos CEIs: a quantidade
de salas de aula do projeto inicial não supre a
alta demanda por educação infantil em algumas
comunidades fazendo com que turmas estejam
tendo aulas em lugares improvisados;
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-- Disponibilização permanente de livros nas salas de
aula em forma de bibliotecas de classe;
-- Disponibilização de mais materiais de linguagem
expressiva (papéis de diversos tamanhos e
texturas, lápis, caneta, giz de cera, canetinhas,
massa de modelar, argila, tinta guache, etc.);
-- Discutir com cada unidade sobre as regras
relacionadas à merenda escolar e lanches levados
de casa;
-- Mais estudos e discussões com os educadores
a respeito da rotina escolar, diversidade e
manifestações religiosas nas escolas.
Essas conclusões e recomendações devem ser
discutidas amplamente com as partes interessadas do
programa, após a circulação desta pesquisa. O debate
sobre os resultados da avaliação com profissionais
de todos os níveis de execução do programa é
fundamental para que medidas gerenciais mais
eficazes sejam tomadas, bem como para a legitimação
de processos avaliativos futuros.
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Complementarmente à discussão sobre a avaliação
dos CEIs PROARES II, cabe entender o contexto onde
a pesquisa foi realizada, a fim de se compreender
fatores que podem vir a explicar algumas das
diferenças observadas na análise avaliativa. Com esse
intuito, são apresentadas a seguir breves descrições
dos aspectos sociais e econômicos dos municípios
visitados.

ANEXO 1
CONTEXTO LOCAL

TRAIRI
Demograf i a de Trairi
O município de Trairi está localizado no norte do
estado do Ceará e possui uma população de 51.422
habitantes, segundo o Censo 2010. Os dados
estimados para 2016 apontam para um crescimento
populacional, alcançando 54.820 habitantes.

1

1   Datasus. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/
deftohtm.exe?ibge/cnv/poptce.def
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Segundo dados do Portal ODM – Acompanhamento
Brasileiro dos Objetivos do Milênio2, a taxa de
crescimento da população, entre 2000 e 2010, foi de
1,45%, média acima da estadual, que foi de 1,30%.
Do total de habitantes, o Censo 2010 indica que 21.190
eram crianças e jovens de 0 a 19 anos, distribuídos da
seguinte forma por faixa etária:

Esses dados indicam um equilíbrio de gênero de
crianças e adolescentes em Trairi, sendo 19,9% do
sexo feminino e 21,3% masculino.

Ainda com base no Censo 2010, é possível destacar
que a população de Trairi reside em grande parte na
área rural. Segundo dados do Censo 2010, a taxa de
urbanização do município era de apenas 36,53%.

Renda de Trairi

Conforme dados do CENSO de 2010, o município
apresentou queda no percentual de crianças e jovens
entre os anos 2000 e 2010: em 2000, a população de
0 a 14 anos representava 39,1% caindo para 29,9%
em 2010.

Ao olhar para a renda média de um local, é
importante atentarmos para a concentração da renda,
identificando assim a desigualdade uma vez que
essa gera também uma desigualdade de privilégios e
direitos.

2   Portal ODM. Disponível em: http://www.relatoriosdinamicos.
com.br/portalodm/

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no
Brasil, a renda per capita média de Trairi cresceu
125,24% nas últimas duas décadas, passando de R$
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91,41, em 1991, para R$ 122,12, em 2000, e para R$
205,89, em 20103. Isso equivale a uma taxa média
anual de crescimento nesse período de 4,37%. A taxa
média anual de crescimento foi de 3,27%, entre 1991
e 2000, e 5,36%, entre 2000 e 2010. A proporção de
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per
capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de
2010), passou de 84,14%, em 1991, para 74,71%,
em 2000, e para 53,07%, em 2010. A evolução da
desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser
descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,51,
em 1991, para 0,57, em 2000, e para 0,55, em 2010.

em 2010, aumentando os níveis de desigualdade.
Por outro lado, a participação dos 20% mais ricos em
2010 era de 58%, sendo 31,4 vezes superior à dos
20% mais pobres.
Ainda segundo dados do Portal ODM, 66,3% das
crianças de 0 a 14 anos de idade estavam na condição
de pobreza (famílias com rendimento per capita igual
ou inferior a R$ 140,00 mensais) em Trairi em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
em Trairi
O IDH é um dos principais parâmetros para avaliar
cidades, estados e países e pretende ser “uma
medida resumida do progresso a longo prazo em três
dimensões básicas do desenvolvimento humano:
renda, educação e saúde (longevidade) ”4.

Ao olharmos os dados do Censo 2010, compilados
pelo Portal ODM, descobrimos que a participação na
renda dos 20% mais pobres, ou seja, o percentual da
riqueza produzida no município que fica com os 20%
mais pobres, passou de 3,9%, em 1991 para 1,9%
3   Valores deflacionados para agosto de 2010. Fonte: Atlas do
Desenvolvimento Humano.
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Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no
Brasil, Trairi apresentou crescimento positivo no
IDH entre 1991 a 2010. Destaca-se que a dimensão
que mais contribuiu para o IDH do município em
2010 foi Longevidade, com índice de 0,739, seguida
de Educação, com índice de 0,577, e de Renda, com
índice de 0,522. Trairi, entretanto, se encontra na
109ª posição no ranking do IDHM dos municípios do
4   Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível
em: http://www.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html
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Ceará, que concentra 184 municípios, justificando
que ainda merece ser foco dos investimentos do
Estado.

Educação Infantil em Trairi
As escolas do ensino infantil no município são em
sua maioria da rede pública municipal. Das 37
pré-escolas e creches existentes em Trairi, 35 são
públicas, estando 26 delas situadas na zona rural e
11 na zona urbana.

creches e escolas para atender, no mínimo, 50% das
crianças de até 3 anos5.
Em 2010, a percentagem de crianças que frequentavam
o ensino infantil em Trairi era de 95%, ou seja, 1.682
crianças de 4 a 5 anos frequentavam as escolas. A
taxa de atendimento das crianças de 0 a 3 em 2010
ainda era de 24,8%, totalizando um número de 918
crianças frequentando as escolas.

Matrículas em Trairi
Segundo dados do Censo Escolar 2015, Trairi
registrou o seguinte número de matrículas no Ensino
Infantil, de 2010 a 2015:

Dos 35 estabelecimentos de ensino da rede pública,
27 são Escolas de Ensino Fundamental (EEF) que
possuem também educação infantil e 7 são Centros de
Educação Infantil. Na cidade de Trairi, 4 dos Centros
de Educação Infantil foram construídos por meio do
PROARES II e 2 com recursos do PROARES I.

Taxa de Atendimento em Trairi
De acordo com o Plano Nacional de Educação, até
o ano de 2016 os municípios brasileiros deveriam
universalizar o atendimento da Educação Infantil para
crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta de vagas em
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5   Observatório PNE. Disponível em: http://www.observatoriodopne.
org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades
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De acordo com os dados apresentados, o número
de matrículas no ensino infantil do município vem
decrescendo ano a ano. Ainda que em 2015 o número
seja maior do que o apresentado no ano anterior, uma
das suposições que podemos é que as matrículas
estão caindo porque o município não tem aumentado
o número de vagas nas escolas do ensino infantil. O
que contraria a meta do Plano Nacional de Educação,
que prevê a universalização do acesso à educação
infantil para crianças de 4 a 5 anos.

Docentes em Trairi
Segundo o Censo Escolar 20156, Trairi dispunha de
127 docentes na rede pública de ensino pré-escolar,
sendo 79,5% dos professores apresentavam curso
superior completo.

A população total em 2010 era de 37.471 residentes,
segundo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica
do Ceará (IPECE, 2012), residindo 42,53% da
população na área urbana e 57,47% na área rural.
De acordo com o IBGE, a estimativa populacional
em 2016 é de 40.822 habitantes, apresentando um
crescimento de 8,94%.
No ano de 2010, crianças e jovens com menos de
15 anos representavam 31,58% da população,
totalizando 11.834 habitantes. A população residente
no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu
crescimento populacional (em média 3,69% ao ano),
passando de 15.535 habitantes em 2000 para 22.327
em 2010. Em 2010, este grupo representava 59,6% da
população do município.
A configuração etária da população de Itarema em
2010 era a seguinte:

ITAREMA
Demograf i a de Itarema
O município de Itarema situa-se na porção noroeste
do estado do Ceará, limitando-se com os municípios
de Acaraú, Morrinhos e Amontada.

6   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível
em:
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmu
n=231350&idtema=156&search=ceara|trairi|ensino-matriculasdocentes-e-rede-escolar-2015
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O município de Itarema também possui em sua
configuração étnica povos da comunidade indígena de
Tremembé, correspondente a 6,02% (2.258 pessoas)
dos habitantes da cidade.

Renda em Itarema
A renda per capita média de Itarema cresceu 101,26%
nas últimas duas décadas, passando de R$ 106,77,
em 1991, para R$ 123,88, em 2000, e para R$ 214,89,
em 20107, segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano no Brasil.

Do total de crianças de 0 a 14 anos do município,
62,8% delas viviam em famílias com rendimento per
capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais.
No que tange a distribuição de renda, o percentual de
renda apropriada pelos 20% mais pobres de Itarema
representava apenas 2,2% em 2010. Ao mesmo
tempo, 56% da renda fica concentrada nos 20% mais
ricos do município, mostrando-se um município com
alto índice de desigualdade.

A meta nº 1 dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM) era reduzir pela metade a proporção da
população com renda abaixo da linha da pobreza até o
ano de 2015. Em 2000, o município de Itarema tinha
75,5% de sua população vivendo com renda domiciliar
per capita a baixo da linha da pobreza, ou seja,
inferior a R$ 140,00 por mês. Em 2010, esse número
caiu para 49,8%. Com esse resultado, Itarema atingiu
68,1% da meta em 2010. Mesmo apresentando uma
melhora de 34,1% entre os períodos, ainda existiam
18.522 pessoas vivendo em condições de pobreza
nesse período.

7   Valores deflacionados para agosto de 2010. Fonte: Atlas do
Desenvolvimento Humano.
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Quanto aos índices de vulnerabilidade social,
segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no
Brasil, 77,45% dos habitantes são vulneráveis à
pobreza e a porcentagem de mães chefes de família
sem fundamental e com filho menor era de 38,91%.

...

169

...

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
em Itarema
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) Itarema é 0,606, em 2010, o que situa esse município
na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM
entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui
para o IDHM do município é Longevidade, com índice
de 0,753, seguida de Educação, com índice de 0,558,
e de Renda, com índice de 0,529. Assim como Trairi,
Itarema também se encontra na 109ª posição no
ranking do IDHM dos municípios do Ceará, que tem
184 municípios, justificando ainda os investimentos
do Estado.

Educação Infantil em Itarema
Segundo dados do Data Escola Brasil, do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anisio Teixeira – INEP8, o município de Itarema
possui atualmente 56 estabelecimentos que atendem
à demanda da Educação Infantil. Desse número,
4 escolas são de rede estadual de ensino, 47 são
municipais e ainda existem 5 escolas particulares.
Existem ao todo 11 Centros de Educação Infantil
(CEIs), sendo 3 deles construídos com recursos do
PROARES II e um deles construído na comunidade
indígena de Tremembé, no bairro de Vila Tapera.
Outros 4 CEIs da cidade foram construídos com
recursos do PROARES I.

Taxa de Atendimento em Itarema
De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano,
97,31% das crianças de 5 a 6 anos e 95,9% das
crianças de 4 a 5 anos frequentavam a escola em 2010.
Isso significa que o município está muito próximo de
atingir a meta do Plano Nacional de Educação, que
estabelece que a educação infantil para crianças de 4
a 5 anos deve ser universal.

8   http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/
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Quanto ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos, o
município em 2010 possuía uma taxa de 29%, abaixo
do estabelecido na meta do PNE para essa faixa etária,
que pretendia um atendimento de pelo menos 50%
dessas crianças.

Matrículas em Itarema
O número de matrículas realizadas no ensino infantil
foi de 2.254 em 2010, saltando para 2.395 em 2011,
decrescendo para 2.325 e 2.306 nos anos de 2012 e
2013, elevando-se novamente em 2014 para 2.322
matrículas. Em 2015, o número de matrículas volta
a cair, registrando um número de 2.254 matrículas
realizadas.

Docentes em Itarema
O Censo mostra que o número de docentes da rede
infantil de ensino do município era de 140 em 2015,
sendo 125 docentes da rede municipal. Isso representa
uma média de relação de 16 alunos por docente.
Desses 140 docentes, apenas 54% concluíram o
ensino superior.

VIÇOSA DO CEARÁ
Demograf i a de Viçosa do Ceará
Viçosa do Ceará, ao noroeste do Estado do Ceará,
localiza-se na microrregião serrana de Ibiapaba. Sua
população em 2010 era de 54.955 habitantes e a
população estimada de 2016 era de 59.487.
O município cresceu a uma taxa média de 1,93%
ao ano, de 2000 a 2010, tendo crescimento maior
do que o registrado para o Estado (1,31% ao ano).
Nesta década, a taxa de urbanização do município
passou de 31,87% para 32,44%, sendo considerado
um município majoritariamente rural, com uma
porcentagem de 67,56% de habitantes residentes na
zona rural.
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em termos anuais, cresceu 3,4% em média. Em 2000,
este grupo representava 9,0% da população, já em
2010 detinha 10,4% do total da população municipal.
Em contrapartida, a população de crianças e jovens
de 0 a 14 registrou um decréscimo de 0,6% ao ano,
caindo de 40,2% do contingente populacional em 2000
para 31,2% em 2010, totalizando 17.149 habitantes
nessa faixa etária.
A composição etária do município está ilustrada no
Gráfico 13:
De acordo com os dados disponibilizado no Atlas
do Desenvolvimento Humano de Viçosa do Ceará,
o município possuía uma razão de dependência9 de
63,26% em 2010, enquanto a taxa de envelhecimento
se encontrava em 7,54%.
Segundo o Panorama Municipal do Ministério do
Desenvolvimento e Combate à Fome do Governo
Federal10, a demografia do município apresentou
mudanças quanta à estrutura etária. Entre 2000 e
2010 foi verificada ampliação da população idosa que,
9   Razão de dependência é o percentual da população dependente
com menos de 15 e com mais de 65 anos em relação à população
potencial ativa de 15 a 64 anos.
1 0    h t t p s : / / a p l i c a c o e s . m d s . g o v . b r / s a g i / r i / c a r r e g a _ p d f .
php?rel=panorama_municipal
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Considerando
as
ocupações
da
população
economicamente ativa de 18 anos ou mais do
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município em 2010, de acordo com o Censo, 60,82%
dos trabalhadores estão concentrados no setor
agropecuário, 0,11% na indústria extrativa, 3,05%
na indústria de transformação, 2,96% no setor de
construção, 0,69% nos setores de utilidade pública,
7,30% no comércio e 22,82% no setor de serviços.

Renda em Viçosa do Ceará
O Atlas do Desenvolvimento Humano de Viçosa
do Ceará aponta que a renda per capita média
do município cresceu 131,92% nas últimas duas
décadas, passando de R$ 88,06, em 1991, para R$
112,79, em 2000, e para R$ 204,23, em 201011. Isso
equivale a uma taxa média anual de crescimento de
4,53% no período. A taxa média anual de crescimento
foi de 2,79%, entre 1991 e 2000, e 6,12%, entre 2000
e 2010.
A proporção de pessoas vivendo abaixo da linha da
pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita
inferior a R$ 140,00, passou de 87,70%, em 1991,
para 78,47%, em 2000, e para 57,51%, em 2010.
Apesar da redução significativa das pessoas pobres
do município, ainda existem 31.688 pessoas vivendo
em condições de pobreza.

11   Valores deflacionados para agosto de 2010. Fonte: Atlas do
Desenvolvimento Humano.
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Se considerarmos as metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) para o Brasil, no
que tange à redução de 100%, até o ano de 2015, da
população que vive com renda abaixo da linha da
pobreza, Viçosa do Ceará alcançou em 2010, apenas
52,2% da meta12.
Ainda de acordo com os dados do Portal ODM –
Acompanhamento Brasileiro dos Objetivos do Milênio,
a desigualdade na distribuição da renda produzida
no município também aumentou: a participação dos
12   http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/1-acabarcom-a-fome-e-a-miseria/BRA002023184/vicosa-do-ceara---ce
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20% mais pobres da população na renda passou de
4,1% em 2000 para 1,8% em 2010. Opostamente, a
participação dos 20% mais ricos era de 62,02% em
2010.
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população
de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa
população que era economicamente ativa) passou
de 54,97% em 2000 para 60,39% em 2010. Ao
mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o
percentual da população economicamente ativa que
estava desocupada) passou de 5,88% em 2000 para
4,76% em 2010, segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano.

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
em Viçosa do Ceará
Viçosa do Ceará está na 173ª posição do IDHM
do ranking de municípios do Ceará. O Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil situa a cidade
na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM
entre 0,500 e 0,599), sendo seu IDHM de 0,571. A
composição de seu índice é a seguinte:

O IDHM passou de 0,369 em 2000 para 0,571 em
2010 - uma taxa de crescimento de 54,74%. O hiato de
desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre
o IDHM do município e o limite máximo do índice,
que é 1, foi reduzido em 67,99% entre 2000 e 2010.
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu
em termos absolutos foi Educação (com crescimento
de 0,304), seguida por Renda e por Longevidade.
O município apresenta ainda os seguintes índices de
vulnerabilidade social:

...

178

...

...

179

...

foi um dos municípios contemplados com a construção
de CEIs advindos do PROARES sendo 5 dos 8 CEIs
construídos seguindo os padrões de estruturas física
do PROARES II. Outros 3 CEIs foram construídos com
recursos do PROARES I.

Taxa de Atendimento em Viçosa do Ceará
De acordo com os dados do Observatório do PNE13, a
taxa de atendimento à educação infantil de 4 a 5 anos
de Viçosa do Ceará era de apenas 73,7% em 2010.
Isso significa que o município está aquém da meta
estabelecida no Plano Nacional de Educação, que
prevê a universalização do acesso à educação infantil
para crianças de 4 a 5 anos.

Educação Infantil em Viçosa do Ceará
De acordo com os dados do INEP30, o município de
Viçosa do Ceará dispõe de 29 estabelecimentos de
ensino que suprem a demanda pela educação infantil.
Desse total, 27 das escolas em funcionamento são da
rede municipal e apenas 2 escolas são privadas.
Das 27 escolas da rede pública municipal, 8 são
Centros de Educação Infantil (CEIs). Viçosa do Ceará
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Se analisarmos a taxa de atendimento às crianças
de 0 a 3 anos, veremos que o município está ainda
mais longe do estabelecido no PNE: a meta é ampliar
o acesso à educação infantil para pelo menos 50% das
crianças de 0 a 3 anos até 2016, mas em 2010 Viçosa
do Ceará dispunha de uma taxa de atendimento de
apenas 17, 5% para essa faixa etária.
Conforme os dados do Censo Escolar disponibilizado
no portal EDUCACENSO do INEP14 ilustrados no

13   http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacaoinfantil/dossie-localidades
14   INEP. Disponível em: http://matricula.educacenso.inep.gov.br/
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Docentes em Viçosa do Ceará
O número de docentes no ensino pré-escolar em
2015, de acordo com os dados do IBGE era de
74 professores. Se olharmos para o número de
matrículas desse período, concluímos que proporção
de alunos por docente é de 34/1, indicando um índice
de superlotação nas turmas do ensino infantil.
De acordo com o Censo Escolar de 2015, a porcentagem
de docentes com ensino superior completo no
município é de apenas 48,7%.
Gráfico 15, o número de matrículas da educação
infantil realizadas no município de Viçosa do Ceará se
mantém basicamente constante.
Após uma queda de 2.249 matrículas em 2010 para
2.059 em 2011, o município manteve seu número
de matrículas crescente: 2.210, 2.451, 2.485 e
2.532 para nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015,
respectivamente.
Considerando que em 2010 a taxa de atendimento
para crianças de 4 e 5 anos era de 73,7% e o número
de matrículas desse mesmo período era de 2.059,
podemos assumir que em 2015, com um número de
matrículas 12,32% maior que em 2010 o município
evoluiu (86,02%), mas ainda não atingiu a meta de
universalizar o acesso ao ensino infantil.
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ANEXOS 2 a 9
TABELAS
DE REGRESSÃO
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Observações
R-Quadrado

Constante

Controles para cada pesquisador

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

56
0.725

1.099**
(0.514)
1.803***
(0.460)
1.533***
(0.531)
-0.0741
(0.0470)
1.731*
(0.868)
0.207
(0.321)
-2.216***
(0.476)
-1.104**
(0.426)
sim
0.239
(1.535)

(4)

56
0.498

0.906
(0.672)
0.597
(0.665)
1.038
(0.715)
0.00874
(0.0591)
1.283
(1.089)
-1.025*
(0.580)
-1.654***
(0.540)
0.0748
(0.537)
sim
0.504
(1.875)

nota item 4

(5)

56
0.484

0.739
(0.764)
1.122**
(0.490)
0.550
(0.668)
-0.109
(0.0695)
0.805
(1.118)
-0.579
(0.496)
-0.383
(0.726)
0.126
(0.546)
sim
1.538
(1.924)

nota item 5

(6)

56
0.460

1.208**
(0.456)
0.921*
(0.486)
0.389
(0.591)
-0.00193
(0.0526)
2.556***
(0.919)
0.365
(0.435)
-1.190***
(0.404)
0.112
(0.451)
sim
-0.0936
(1.762)

nota item 6

21
0.797

(0.116)
-3.570***
(1.107)
-2.204*
(1.119)
sim
7.693**
(3.259)

(0.965)
-0.129

0.140
(0.704)
1.663*
(0.902)
-1.410

nota item 3

(3)

(5)

(6)

21
0.712

(0.120)
-2.304
(1.360)
-1.592
(1.217)
sim
1.262
(3.620)

(1.368)
0.0305

0.347
(0.859)
-0.0718
(1.104)
2.820*

21
0.717

(0.120)
-1.098
(0.975)
-0.603
(0.969)
sim
6.113*
(2.974)

(1.263)
-0.220*

0.325
(0.838)
1.408
(1.137)
-1.197

21
0.542

(0.0693)
-0.399
(0.771)
0.0119
(0.767)
sim
2.574
(1.445)

(0.717)
-0.0807

0.657
(0.755)
0.273
(0.703)
1.540*

nota item 4 nota item 5 nota item 6

(4)

PROARES II vs. PROARES I

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

21
0.771

(0.131)
-4.430**
(1.569)
-0.393
(1.763)
sim
2.364
(3.380)

(0.116)
-4.321**
(1.817)
-1.684
(1.227)
sim
4.380
(2.684)

Número de crianças presentes na turma

21
0.777

(1.400)
0.0488

(1.002)
-0.0614

Número de profissionais na turma

(2)
nota item 2

(1)

0.673
(1.063)
2.137
(1.404)
-0.213
= 1 se escola urbana

(3)
nota item 3

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

56
0.618

1.393**
(0.667)
0.773
(0.558)
0.414
(0.702)
0.0295
(0.0591)
-0.105
(1.232)
-1.138**
(0.527)
-2.799***
(0.588)
-0.935
(0.632)
sim
1.811
(1.755)

nota item 1

56
0.524

1.073
(0.800)
1.586**
(0.616)
0.284
(0.878)
0.0149
(0.0739)
0.300
(1.239)
-0.980
(0.657)
-1.885***
(0.686)
-0.361
(0.725)
sim
1.256
(2.093)

(2)
nota item 2

(1)
nota item 1

-0.589
(1.018)
4.651**
(1.511)
-0.302

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

Observações
R-Quadrado

Controles para cada pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

= 1 se escola junto com EF

= 1 se escola pública

Número de crianças presentes na turma

Número de profissionais na turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

PROARES II vs. Grupo de Controle

Anexo 2 – Regressões Subescala 1: Espaço e Mobílias (ECERS-R)

(7)

21
0.783

(0.131)
-1.828
(1.166)
-2.293*
(1.158)
sim
6.356*
(3.191)

(1.165)
-0.0938

-0.589
(0.793)
1.620
(0.973)
-1.361

nota item 7

(7)

56
0.410

0.875
(0.801)
-0.375
(0.631)
-0.160
(0.697)
-0.128*
(0.0676)
-1.801*
(1.063)
-1.144
(0.710)
-0.826
(0.680)
-0.0693
(0.664)
sim
6.474***
(2.206)

nota item 7

(8)

21
0.751

(0.125)
-2.880*
(1.399)
-1.713
(1.710)
sim
2.577
(2.721)

(0.821)
0.0152

0.374
(0.841)
0.413
(0.864)
0.286

nota item 8

(8)

56
0.268

1.063
(0.675)
-0.483
(0.757)
0.202
(0.912)
-0.000759
(0.0812)
-0.749
(1.197)
-0.0932
(0.668)
-1.148*
(0.594)
-0.498
(0.632)
sim
2.530
(2.166)

nota item 8

21
0.881

(0.0824)
-2.604***
(0.636)
-1.309
(0.729)
sim
4.165**
(1.806)

(0.540)
-0.0613

0.167
(0.461)
1.512***
(0.443)
0.0203

(9)
media geral
espaço e mob.

56
0.697

1.045***
(0.358)
0.743**
(0.288)
0.531
(0.460)
-0.0325
(0.0433)
0.502
(0.647)
-0.548*
(0.302)
-1.513***
(0.330)
-0.332
(0.297)
sim
1.782
(1.103)

(9)
media geral
espaço e mob.

56
0.436

56
0.511

0.318
(0.827)
0.739
(0.749)
1.552**
(0.717)
-0.144**
(0.0696)
2.248*
(1.201)
-1.089
(0.716)
-1.546**
(0.714)
-1.571**
(0.660)
sim
2.642
(2.541)

(3)

56
0.570

1.798**
(0.763)
0.736
(0.677)
1.004
(0.709)
0.0210
(0.0633)
-1.095
(1.323)
-1.038*
(0.597)
-1.470**
(0.698)
-0.804
(0.646)
sim
0.682
(2.507)

nota item 12

Número de crianças presentes
na turma
= 1 se Trairi

189
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Observações
R-Quadrado

Controles para cada pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

Número de profissionais na
turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

56
0.498

0.708
(0.718)
1.652***
(0.605)
0.673
(0.788)
0.0711
(0.0715)
1.352
(1.283)
-1.108*
(0.588)
-1.342*
(0.701)
-0.372
(0.645)
sim
-1.198
(2.071)

(1.042)
-0.0684
(0.123)
3.242***
(0.633)
1.134
(0.698)
sim
0.377
(3.704)

(1.684)
0.181
(0.164)
-1.317
(1.284)
-0.855
(1.053)
sim
4.130
(4.782)

21
0.746

(0.101)
-2.195
(1.790)
-2.276
(1.752)
sim
2.078
(3.119)

(1.283)
0.0233

1.573
(0.911)
-0.198
(1.093)
-0.0527

nota item 12

(3)

21
0.777

(0.0965)
-0.428
(1.218)
0.132
(0.892)
sim
-0.640
(2.374)

(1.066)
0.188*

0.751
(0.819)
0.379
(1.235)
-0.223

nota item 13

(4)

(5)

21
0.751

(0.106)
-1.723
(1.573)
0.425
(0.990)
sim
1.703
(2.396)

(1.557)
-0.0588

-0.182
(1.134)
2.470
(1.751)
0.450

nota item 14

(5)

56
0.305

0.339
(0.917)
0.464
(0.866)
-0.558
(0.861)
0.109
(0.0759)
-1.408
(1.256)
-0.0828
(0.763)
-1.663**
(0.757)
0.0678
(0.790)
sim
2.562
(2.478)

nota item 14

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

21
0.862

0.282
(0.656)
-2.401***
(0.625)
2.664**

nota item 10

nota item 9
1.590
(1.063)
-1.823
(1.403)
0.00731

(2)

PROARES II vs. PROARES I
(1)

21
0.513

(4)
nota item 13

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.388
(0.782)
0.0898
(0.724)
0.416
(0.813)
0.0143
(0.0826)
-1.072
(0.972)
-0.731
(0.586)
-2.385***
(0.673)
-0.655
(0.599)
sim
7.885***
(1.999)

(2)
nota item 10

(1)
nota item 9

Nota: item 11 omitido pois apenas 2 escolas visitadas separavam um momento para soneca/descanso.

Observações
R-Quadrado

Controles para cada pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

= 1 se escola junto com EF

= 1 se escola pública

Número de crianças presentes na turma

Número de profissionais na turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

PROARES II vs. Grupo de Controle

Anexo 3 – Regressões Subescala 2: Rotinas de Cuidado Pessoal (ECERS-R)

...

21
0.903

(0.0341)
-0.572
(0.701)
-0.401
(0.593)
sim
1.761**
(0.762)

(0.462)
0.0467

0.829*
(0.388)
-0.261
(0.586)
0.419

(6)
media geral
rotinas de cuidado pessoal

56
0.555

0.710
(0.521)
0.736*
(0.432)
0.617
(0.529)
0.0143
(0.0518)
0.00495
(0.730)
-0.810*
(0.461)
-1.681***
(0.494)
-0.667
(0.411)
sim
2.515*
(1.412)

(6)
media geral
rotinas de cuidado pessoal

56
0.481

Número de crianças presentes
na turma

191
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Observações
R-Quadrado

Controles para cada
pesquisador
Constant

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

Número de profissionais na
turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

sim

56
0.586

0.404
(1.764)

2.390***
(0.812)
0.882
(0.658)
0.962
(0.640)
0.0135
(0.0703)
0.833
(0.975)
-0.736
(0.577)
-2.401***
(0.565)
-0.474
(0.706)

(3)

sim

56
0.524

2.603
(1.959)

0.895
(0.781)
1.053
(0.685)
-0.207
(0.842)
0.0223
(0.0960)
0.819
(1.064)
-0.444
(0.712)
-2.739***
(0.693)
-0.304
(0.622)

Nota item 17

21
0.508

2.299
(3.965)

sim

(4)

21
0.728

4.300*
(2.017)

sim

(0.0899)
-2.632**
(1.039)
0.705
(1.019)

(1.012)
0.0665

0.0466
(0.838)
-0.0254
(1.002)
-1.200

Nota item 18

56
0.520

0.510
(1.580)

0.881
(0.586)
0.719
(0.551)
0.541
(0.743)
0.0654
(0.0778)
1.245
(1.179)
-0.626
(0.560)
-2.032***
(0.612)
0.736
(0.521)

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

21
0.575

sim

sim
0.0333
(3.291)

sim
-2.936
(3.726)
21
0.611

(0.163)
-2.253
(1.551)
0.845
(1.334)

(0.139)
-1.582
(1.905)
-0.600
(1.690)

(0.128)
1.320
(1.468)
2.073
(2.047)

(1.717)
-0.0886

(1.967)
0.122

(1.399)
0.0258

0.450
(1.263)
1.557
(1.719)
1.295

Nota item 17
0.825
(1.443)
-0.655
(2.020)
2.053

Nota item 16

Nota item 15

(3)

0.617
(1.001)
-1.566
(1.324)
2.954*

(2)

(1)

PROARES II vs. PROARES I

(4)
Nota item 18

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

-0.548
(2.206)

Observações
R-Quadrado

Constante

sim

0.815
(0.687)
0.245
(0.640)
1.179*
(0.613)
0.0312
(0.0573)
0.234
(1.168)
-1.213**
(0.535)
-0.870*
(0.443)
0.223
(0.595)

(2)
Nota item 16

(1)
Nota item 15

Controles para cada pesquisador

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

= 1 se escola junto com EF

= 1 se escola pública

Número de crianças presentes na turma

Número de profissionais na turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

PROARES II vs. Grupo de Controle

Anexo 4 – Regressões Subescala 3: Linguagem e Raciocínio (ECERS-R)

...

sim

21
0.653

0.924
(1.864)

sim

(0.0890)
-1.287
(1.137)
0.756
(1.276)

(1.146)
0.0315

0.485
(0.901)
-0.172
(1.205)
1.275

(5)
media geral
linguagem e
raciocínio

56
0.602

0.742
(1.557)

1.245**
(0.603)
0.725
(0.517)
0.619
(0.609)
0.0331
(0.0636)
0.783
(0.954)
-0.755
(0.498)
-2.011***
(0.477)
0.0453
(0.487)

(5)
media geral
linguagem e raciocínio

(2)
Item 20

(1)
Item 19

(3)
Item21

(4)
Item 22

(5)
Item 23

(6)
Item 24

(7)
Item 25

(8)
Item 26

(9)
Item 27

(10)
Item 28

Número de crianças presentes
na turma
= 1 se Trairi

193

...

Observações
R-Quadrado

Controles para cada
pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

Número de profissionais na
turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

Observações
R-Quadrado
56
0.490

56
0.455

56
0.491

56
0.405

5.349*
(2.654)

2.360
(2.861)

56
0.386

21
0.650

5.374**
(1.707)

sim

21
0.948

0.770
(1.367)

sim

21
0.904

0.919
(1.904)

sim

(0.0827)
0.428
(0.889)
-0.515
(0.797)

(1.069)
-0.131

-1.344*
(0.664)
1.127
(0.655)
1.887

Item 23

(5)

(0.713)
-0.0949

-0.664
(0.576)
0.550
(0.504)
-0.533

Item 25

(7)

(1.391)
0.0798

0.742
(0.994)
0.166
(1.615)
1.175

Item 26

(8)

21
0.714

3.732
(2.087)

sim

21
0.770

4.411*
(2.285)

sim

21
0.558

-0.502
(2.766)

sim

(9)

49
0.459

19
0.548

6.482**
(2.414)

sim

(0.0719)
-1.302
(1.006)
-2.480*
(1.304)

(0.857)
-0.153*

-1.814**
(0.697)
0.836
(0.915)
-0.332

Item 27

56
0.465

(0.0777) (0.0797) (0.109)
-1.791* -1.621** -0.420
(0.968) (0.570) (1.660)
-1.364
-0.533
0.343
(0.950) (0.465) (1.347)

(0.951)
-0.0973

-0.557
(0.672)
0.479
(0.763)
0.648

Item 24

(6)

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

21
0.705

sim

sim

(0.0543)
-1.015
(0.697)
-1.071
(0.788)

(0.0987) (0.101) (0.0707)
-1.085 -2.210** -0.590
(1.490) (0.729) (0.721)
-1.673 -1.780** -0.965
(1.553) (0.707) (0.573)

-0.939*
(0.461)
0.411
(0.363)
1.112

Item 22

(4)

(0.685)
0.0571

(1.038)
-0.134

(1.252)
-0.0286

-0.220
(0.535)
-0.747
(0.787)
0.786

Item21

(3)

PROARES II vs. PROARES I

(0.639)
-0.167**

-0.209
(0.816)
0.0651
(0.683)
0.298

Item 20

Item 19
0.452
(0.856)
-0.998
(0.979)
1.063

(2)

(1)

21
0.686

56
0.508

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

56
0.650

21
0.496

1.640
(2.827)

sim

(0.0964)
-0.0645
(0.998)
0.0193
(1.199)

(1.195)
0.0695

-0.115
(0.606)
-1.143*
(0.591)
-0.115

Item 28

(10)

56
0.507

0.439
0.0117
0.108
-0.287
0.0124
0.658
0.422
1.257**
-0.854
0.679*
(0.548)
(0.561)
(0.454)
(0.465)
(0.638) (0.454) (0.332)
(0.481)
(0.587) (0.345)
= 1 se escola urbana
0.905*
0.229
-0.279
1.365**
0.0708
0.0575
0.124
0.139
-0.276 -0.00269
(0.505)
(0.585)
(0.389)
(0.534)
(0.546) (0.488) (0.331)
(0.464)
(0.473) (0.334)
Número de profissionais na turma
0.799*
0.962
0.112
-0.180
-0.495 -0.0787
0.322
-0.00522
0.599
0.758*
(0.460)
(0.660)
(0.608)
(0.656)
(0.610) (0.593) (0.299)
(0.568)
(0.440) (0.443)
Número de crianças presentes na turma 0.0152
0.00400 -0.0128
0.0174 -0.00586 0.0384 -0.0193
0.117*
-0.0426 0.0250
(0.0500) (0.0531) (0.0442) (0.0655) (0.0573) (0.0566) (0.0333) (0.0605) (0.0418) (0.0320)
= 1 se escola pública
-0.571
1.157
-0.612
0.124
-1.362
0.149
0.124
-0.755
-0.226
0.863
(0.906)
(1.175)
(0.794)
(1.247)
(0.938) (0.738) (0.566)
(1.095)
(0.982) (0.538)
= 1 se escola junto com EF
-0.605
-0.679
-0.769*
-0.284
-0.562
-0.488 -0.0784 -0.0405 -1.407** 0.106
(0.404)
(0.616)
(0.405)
(0.453)
(0.624) (0.517) (0.302)
(0.523)
(0.529) (0.234)
= 1 se Trairi
-2.308*** -1.295** -1.377*** -1.881*** -0.952 -0.951** -0.507** -1.457*** -0.714
-0.205
(0.513)
(0.502)
(0.353)
(0.541)
(0.571) (0.406) (0.216)
(0.501)
(0.433) (0.313)
= 1 se Itarema
-1.268*** -0.494 -1.068*** -1.210** -0.111
0.0138
0.130
-0.138
-0.206
0.560*
(0.421)
(0.533)
(0.343)
(0.464)
(0.478) (0.462) (0.371)
(0.501)
(0.468) (0.319)
Controles para cada pesquisador
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
Constante
2.331
0.715
4.441**
1.931
3.564*
1.215
1.187
1.382
3.150*
-0.928
(1.635)
(2.392)
(1.773)
(2.223)
(1.827) (1.614) (1.134)
(1.959)
(1.697) (0.771)

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

PROARES II vs. Grupo de Controle

Anexo 5 – Regressões Subescala 4: Atividades (ECERS-R)

...

21
0.777

2.929
(1.691)

sim

(0.0597)
-0.982
(0.768)
-0.947
(0.750)

(0.752)
-0.0564

-0.426
(0.462)
0.0864
(0.565)
0.627

(11)
Media
geral
atividades

56
0.634

0.278
(0.307)
0.265
(0.291)
0.257
(0.333)
0.0157
(0.0292)
-0.0834
(0.604)
-0.443
(0.331)
-1.178***
(0.296)
-0.399
(0.256)
sim
1.850
(1.157)

(11)
Media geral
atividades

...
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Observações
R-Quadrado

Controles para cada pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

Número de crianças presentes na turma

Número de profissionais na turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

Observações
R-Quadrado

Controles para cada pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

= 1 se escola junto com EF

= 1 se escola pública

Número de crianças presentes na turma

Número de profissionais na turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

(1)

(2)

56
0.394

1.853**
(0.871)
0.555
(0.762)
0.759
(0.844)
-0.0170
(0.0816)
0.507
(1.412)
-0.284
(0.763)
-1.691**
(0.807)
0.107
(0.751)
sim
1.833
(2.081)

Item 30

(3)

56
0.351

0.768
(0.791)
0.671
(0.795)
0.782
(0.891)
0.0449
(0.0947)
0.420
(1.338)
-0.882
(0.800)
-1.321*
(0.756)
0.926
(0.609)
sim
2.418
(2.104)

Item 31

(4)

56
0.249

0.310
(0.858)
0.530
(0.826)
-0.294
(1.065)
0.0618
(0.106)
1.435
(1.718)
-0.396
(0.808)
-1.106
(0.919)
1.357*
(0.789)
sim
3.195
(2.506)

Item 32

21
0.673

0.376
(0.912)
-2.008
(1.551)
1.779
(1.229)
0.0190
(0.117)
1.362
(1.444)
1.589
(1.022)
sim
0.130
(3.217)

(3)

21
0.613

0.240
(0.882)
0.262
(1.468)
0.813
(0.963)
0.145*
(0.0772)
-1.960
(1.439)
0.857
(1.052)
sim
1.852
(1.921)

Item 31

(4)

21
0.664

-0.288
(0.603)
-1.229
(0.830)
-0.958
(0.799)
0.119
(0.0687)
-1.285
(1.404)
2.121
(1.565)
sim
4.937*
(2.426)

Item 32

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

21
0.798

0.613
(0.784)
1.216
(0.995)
-0.183
(1.162)
-0.0760
(0.124)
-2.738**
(1.086)
-0.549
(0.863)
sim
3.650
(3.408)

(2)
Item 30

(1)
Item 29

PROARES II vs. PROARES I

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

56
0.538

0.790
(0.570)
1.145**
(0.523)
0.732
(0.753)
0.0943
(0.0816)
1.143
(1.105)
-0.146
(0.608)
-2.449***
(0.654)
0.217
(0.571)
sim
-0.131
(1.656)

Item 29

PROARES II vs. Grupo de Controle

Anexo 6 – Regressões Subescala 5: Interações (ECERS-R)

(5)

21
0.594

-0.326
(1.003)
-1.023
(1.531)
-1.502
(1.298)
0.0641
(0.0929)
-1.207
(1.468)
0.883
(1.012)
sim
5.040**
(1.997)

Item 33

(5)

56
0.396

1.323*
(0.765)
-0.154
(0.760)
-0.665
(0.801)
0.0941
(0.0896)
-1.402
(1.539)
-0.334
(0.765)
-1.398*
(0.827)
1.358**
(0.646)
sim
4.167
(2.610)

Item 33

21
0.737

0.123
(0.630)
-0.556
(1.049)
-0.0103
(0.785)
0.0544
(0.0591)
-1.166
(0.969)
0.980
(0.725)
sim
3.122*
(1.441)

(6)
Media geral
Interações

56
0.431

1.009
(0.637)
0.549
(0.628)
0.263
(0.731)
0.0556
(0.0782)
0.421
(1.226)
-0.408
(0.625)
-1.593**
(0.660)
0.793
(0.515)
sim
2.296
(1.755)

(6)
Media geral
Interações

...
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Observações
R-Quadrado

Controles para cada pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

Número de crianças presentes na turma

Número de profissionais na turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

56
0.461

21
0.884

sim

21
0.743

0.197
(0.812)
1.279
(1.109)
0.0156
(1.215)
-0.226*
(0.123)
-1.152
(1.158)
-2.199
(1.265)
sim
5.394
(2.998)

Item 36

(3)

56
0.342

-0.714
(2.564)

1.279*
(0.726)
0.344
(0.626)
1.528*
(0.880)
-0.0107
(0.0629)
-0.0479
(1.424)
-0.0160
(0.491)
-0.689
(0.509)
-0.197
(0.584)

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

21
0.790

-0.723
(0.431)
1.701**
(0.702)
1.004
(0.844)
-0.0789
(0.0585)
-4.034***
(0.920)
-1.871**
(0.835)
sim
5.033**
(1.885)

Item 35

Item 34
-0.816
(0.773)
0.353
(0.532)
3.131***
(0.759)
0.0784
(0.121)
0.235
(0.532)
1.425*
(0.666)
sim
-2.624
(2.300)

(2)

(1)

PROARES II vs. PROARES I

(3)
Item 36

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

56
0.288

Observações
R-Quadrado

sim

0.815
(2.168)

2.174
(1.298)

sim

0.697
(0.635)
0.518
(0.687)
1.339
(0.876)
-0.0929
(0.0693)
0.932
(1.172)
-0.319
(0.630)
-1.153*
(0.610)
0.0865
(0.694)

0.577
(0.502)
-0.155
(0.325)
0.251
(0.499)
0.0103
(0.0452)
-0.852
(0.861)
-0.209
(0.284)
-0.681
(0.405)
-0.277
(0.343)

(2)
Item 35

(1)
Item 34

Controles para cada pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

= 1 se escola junto com EF

= 1 se escola pública

Número de crianças presentes na turma

Número de profissionais na turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

PROARES II vs. Grupo de Controle

Anexo 7 – Regressões Subescala 6: Estrutura do Programa (ECERS-R)

sim

21
0.869

-0.581
(0.414)
1.128*
(0.602)
1.225**
(0.403)
-0.100**
(0.0420)
-1.488**
(0.560)
-0.842
(0.558)
sim
3.048**
(1.076)

(4)
Média Geral
Estrutura do Programa

56
0.545

0.993
(1.001)

0.784**
(0.355)
0.282
(0.314)
0.993**
(0.413)
-0.0367
(0.0368)
-0.106
(0.800)
-0.187
(0.292)
-0.806**
(0.369)
-0.138
(0.353)

(4)

Média Geral
Estrutura do Programa

...
199

...

(0.0486)
1.787*
(0.943)
0.119
(0.328)
-0.385
(0.468)
-0.165
(0.392)
sim
-2.445
(2.046)

(0.0702)
-0.0150
(1.492)
-0.700
(0.747)
-1.746***
(0.629)
-1.210*
(0.665)
sim
5.425**
(2.502)

Observações
R-Quadrado

Controles para cada pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

(3)

56
0.581

(0.0422)
-0.666
(0.791)
-0.805**
(0.342)
-0.388
(0.513)
-0.411
(0.405)
sim
2.685*
(1.425)

(0.438)
0.0469

-0.0739
(0.431)
0.0117
(0.407)
-0.282

Item 40

(4)

56
0.492

(0.0639)
-0.949
(1.409)
0.00180
(0.685)
-1.224
(0.757)
-0.934*
(0.548)
sim
2.746
(2.269)

(0.567)
0.0190

0.181
(0.638)
0.577
(0.613)
0.110

Item 41

21
0.992

sim

21
0.858

1.625
(1.097)

0.387
(0.511)
-0.0556
(0.612)
0.482
(0.548)
-0.0695
(0.0600)
0.763
(0.608)
-0.172
(0.488)

Item 40

(3)

sim

21
0.875

-1.547
(2.348)

-0.862
(0.610)
-0.518
(0.914)
3.250**
(1.125)
0.0289
(0.0826)
0.218
(1.268)
-0.630
(1.197)

Item 41

(4)

sim

21
0.558

7.929**
(3.271)

-0.912
(1.229)
2.765
(1.892)
1.162
(1.556)
-0.0974
(0.131)
-3.129
(1.816)
-3.190**
(1.293)

Item 42

(5)

56
0.373

(0.0628)
0.349
(1.073)
0.148
(0.581)
0.0634
(0.625)
-0.934
(0.625)
sim
4.424**
(2.153)

(0.792)
-0.0630

1.587**
(0.721)
1.334**
(0.590)
-0.0551

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

21
0.752

sim

1.410***
(0.441)

6.364*
(3.288)

sim

-0.158
(0.135)
0.528**
(0.200)
0.578***
(0.172)
-0.0636***
(0.0183)
0.138
(0.240)
-0.438
(0.290)

Item 39

(2)

0.709
(0.651)
-0.293
(0.539)
1.002
(1.004)
-0.0168
(0.0997)
-2.930**
(1.245)
-1.941
(1.545)

Item 38

(1)

PROARES II vs. PROARES I

(5)
Item 42

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

56
0.556

(0.649)
0.0565

(0.747)
-0.00108

56
0.377

0.468
(0.397)
0.650
(0.433)
0.688

0.550
(0.815)
0.636
(0.832)
0.413

(2)
Item 39

(1)
Item 38

Número de crianças presentes na turma

Número de profissionais na turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

Observações
R-Quadrado

Controles para cada pesquisador
Constante

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

= 1 se escola junto com EF

= 1 se escola pública

Número de crianças presentes
na turma

Número de profissionais na
turma

= 1 se escola urbana

= 1 se PROARES II

VARIÁVEIS

PROARES II vs. Grupo de Controle
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(6)

sim

21
0.602

5.002**
(2.035)

-0.679
(0.784)
1.103
(1.165)
1.470
(0.839)
-0.0263
(0.0704)
-3.105**
(1.363)
-2.104
(1.231)

Item 43

(6)

56
0.357

(0.0526)
0.692
(0.882)
-0.236
(0.571)
-1.055*
(0.567)
-1.539***
(0.508)
sim
4.233**
(1.907)

(0.645)
-0.0704

0.821
(0.707)
0.327
(0.636)
0.584

Item 43

sim

21
0.909

3.464**
(1.108)

-0.253
(0.294)
0.588
(0.451)
1.324**
(0.484)
-0.0408
(0.0360)
-1.341**
(0.507)
-1.413**
(0.504)

Media Geral
Pais e pessoal

(7)

56
0.485

(0.0305)
0.200
(0.700)
-0.245
(0.336)
-0.789**
(0.335)
-0.865***
(0.288)
sim
2.845**
(1.268)

(0.376)
-0.00201

0.589*
(0.336)
0.589*
(0.343)
0.243

(7)
Media Geral
Pais e pessoal

Observações
R-Quadrado

Constante

= 1 se aluno PROARES II

= 1 se Itarema

= 1 se Trairi

Anos Escolaridade chefe de família (2016)

Renda Média Familiar (2016)

Nota ECERS

= 1 se raça branca

= 1 se sexo masculino

Aluno PROARES II = 1 (amostra PSM)

Percentual de Acertos no SPAECE-Alfa

7,564
0.000

-1.010
(0.654)
76.46***
(0.272)

(1)

384
0.046

-8.083***
(2.600)
87.09***
(1.225)

-4.651***
(1.762)
-0.296
(2.761)

(2)

117
0.105

-6.627*
(3.525)
71.26***
(4.081)

-4.720
(3.093)
8.862
(5.770)
3.803***
(1.327)

(3)

Erros padrão robustos em parênteses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Anexo 9 – Modelos com Nota do SPAECE-Alfa

107
0.097

-5.323
(3.713)
67.63***
(5.946)

-4.696
(3.255)
12.24**
(4.748)
3.252**
(1.592)
0.0334**
(0.0156)
0.437
(0.566)

(4)

110
0.080

79.47***
(9.133)

0.0266**
(0.0109)
0.528
(0.653)
-3.898
(5.934)
-9.357
(9.804)

0.391
(3.340)
-7.245**
(3.271)
3.462
(4.064)

(5)

63
0.164

64.25***
(13.04)

-3.122
(5.265)
-7.768*
(4.458)
11.10*
(6.598)
4.665*
(2.578)
0.0361**
(0.0148)
-0.291
(0.834)
6.916
(9.557)
-7.653
(8.610)

(6)

