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1. Introdução: compondo o quadro teórico no qual se inserem a criança e a educação infantil.
A educação institucionalizada para crianças de zero a seis anos não é um fato novo. Ao longo da história desta institucionalização vários nomes designaram tais equipamentos: jardins da infância, escola maternal, sala de asilo, escola de tricotar, creche, pré-primário, pré-escola etc. A partir dos dispositivos da Constituição de 1988 e, mais recentemente, da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (Lei 9394/96) cunhou-se a expressão educação infantil para designar todas as instituições de atendimento para crianças de zero a seis anos. Este fato, em si, denota que a infância passou a ter um espaço próprio de educação. 
A expansão deste tipo de educação e sua importância tem tido um crescimento desde o final da década de 1960 na Europa e na América, com um novo impulso recente nos Estados Unidos, e no Brasil a partir de 1970. A crescente urbanização, a participação e inserção cada vez maior do trabalho feminino, a luta dos movimentos sociais, a antecipação crescente da escolarização de crianças, o fim das repetências (progressão continuada) e a necessidade de antecipar a escolarização para colocar as crianças em melhores condições no ensino fundamental, as lutas pelo direito da criança à educação (consubstanciada no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA- de 1990) são algumas das razões que contribuíram para esta expansão e que acabaram resultando ou sendo afirmadas, de maneira inédita no Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9394/96, que ratifica a educação infantil como dever de Estado. 
As concepções norteadoras das práticas pedagógicas destas instituições sempre estiveram muito próximas daquilo que cada momento histórico construiu, reservou e atribuiu para o que é ser criança e ter uma infância. As concepções e o tipo de instituição destinada às crianças pequenas mantiveram uma relação direta com a classe social a qual se destinava tal educação. Dessa forma, no Brasil, as pré-escolas designam escolas de crianças pequenas e de uma classe social com mais possibilidades econômicas, e as creches são os equipamentos destinados às crianças pobres e às classes populares. Dois perfis diferentes de profissionais atuam nestes dois ramos da educação infantil, duas redes de ensino distintas, sendo que uma delas, as creches, até recentemente, a cargo da Secretaria da Promoção Social. As pré-escolas de maneira geral funcionam em meio período, as creches, em período integral. Há, também, diferenças na formação das profissionais, e também no nome atribuído a estas trabalhadoras de mesma função: professoras para as pré-escolas, pajem, crecheiras, monitora, auxiliar de desenvolvimento infantil etc, para as creches. Essas diferenças são constitutivas e substantivas das concepções teóricas destes equipamentos destinados a esta faixa etária. O trabalho com as crianças das creches está referido às concepções, que se hegemonizam em determinado momento histórico, em relação a qual é a função do estado em relação à infância e aos pobres. É preciso enfatizar, no entanto, que de qualquer maneira se consideramos os profissionais da educação em geral, “confirma-se por toda a parte a regra que estabelece que quanto menor a criança a se educar, menor o salário e o prestígio profissional de seu educador e menos exigente o padrão de sua formação prévia” (Campos, 1999, p.127). Além de que notadamente, no interior da educação infantil há duas redes de ensino, como já foi dito, sendo que os salários das trabalhadoras de creche são menores do que das trabalhadoras das pré-escolas, além das diferenças em relação às exigências para a formação da profissional.  
Cuidar e educar, assistir ou cuidar, assistir e educar durante muito tempo foi a dicotomia instaurada no trabalho com crianças pequenas. Esta falsa dicotomia, assistir e/ou educar, produzida e cultivada durante muito tempo, passou a fazer parte das discussões sobre a importância destes aspectos para o desenvolvimento da criança pequena, e ao mesmo tempo significar e diferenciar os equipamentos conforme um ou outro pressuposto. A idéia de cuidar sempre esteve mais associada à educação das crianças pobres, pois esta idéia faz parte do ideário construído, sobretudo, pelas ciências humanas em relação aos pobres, que os vêem como aqueles em que tudo falta. As categorias de infância e pobre têm servido na área das Ciências Humanas, sobretudo, para a desqualificação, por um lado, das crianças, que passam a ser compreendidas, apenas, como aquelas que têm e não têm infância, e, por outro lado, os pobres que são àqueles em que predomina a falta: falta de educação, falta de moradia, falta de consciência, massa amorfa, senso comum e finalmente o fracasso escolar, até hoje, é atribuído, prioritariamente, às crianças mais pobres. 
Desde o final do século XIX, na França, são editadas várias leis de proteção à infância, entre elas a de obrigatoriedade escolar (1881). Essas normatizações da relação adulto-criança são estratégias sanitárias e políticas com o objetivo de, por um lado, fazer penetrar por intermédio da criança “a civilização no lar” das classes trabalhadoras, e por outro, “corrigir a situação de abandono em que se poderiam encontrar as crianças das classes trabalhadoras, mas também, na mesma medida, reduzir a capacidade sócio-política dessas camadas” (Donzelot, 1986, p.76).
A partir deste novo alvo nascente, que se constitui pela construção de uma nova categoria social Ver, entre outros: Sarmento, M. J., Pinto M. - As crianças contextos e identidades.Portugal: Universidade do Minho, Centro de Estudos da Criança, 1997.: a infância, que é produzida pela confluência de várias linhas: políticas, econômicas, jurídicas, médicas, sanitárias, religiosas e educacionais, e entre elas, a linha do brincar e do brinquedo Ver,entre outros: Benjamin, W. – Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte E Política. São Paulo: Brasiliense, 1987, 3a ed. cuja história se junta com a história da criança a partir do século XVIII, constituem-se saberes e poderes sobre esta categoria nascente. A infância, como alvo passa a ser vista, ao mesmo tempo como algo que deve ser cuidada das ameaças e também passa a ser ameaçadora, deve ser protegida e deve ter deveres. Em Donzelot (1986) temos a dicotomia entre a infância em perigo e a infância perigosa, dicotomia esta que já estava presente nos trabalhos de Charlot (1976) que retoma na história a idéia da infância na qual a criança já era pensada e concebida como um ser ao mesmo tempo inocente e mau. 
O processo de escolarização das crianças pequenas ao mesmo tempo em que anuncia a decidida inserção da criança na cultura, o reconhecimento de sua cidadania como um sujeito de direitos, pode vir a ser uma maneira de captura e de escolarização precoce no sentido da disciplinarização, normalização e normatização do corpo, das palavras, gestos etc e, portanto uma rejeição a alteridade e as diferenças que as crianças anunciam enquanto tais: “seu devir vagabundo”(Belotti, 1987), “suas criancerias” (Katz, 1996), “sua libido perversa-poliforma” (Kuhlmann Jr., 1998) etc.
Com o nascimento e construção desta categoria social as pesquisas nesta área que sempre estiveram centradas na psicologia, nas etapas do desenvolvimento humano, nas relações mães e filhos, na puericultura, mais recentemente, passaram a pensar o desenvolvimento da criança em instituições coletivas e se aproximaram das discussões educacionais, às quais se mantiveram afastadas por muito tempo. É no âmbito das discussões educacionais, especialmente no âmbito das políticas públicas, já que a educação infantil passa a fazer parte do sistema de ensino, que propusemos uma pesquisa com o objetivo de realizar um diagnóstico da rede pública de creches municipal em São Carlos, na direção de buscar parâmetros de avaliação que confluam qualidade na educação infantil e educação das crianças pequenas, prioritariamente, aquelas que freqüentam a educação pública. Fazer um diagnóstico das creches é também diagnosticar a população, historicamente, usuária destes equipamentos, as classes populares.
2. Diagnóstico da rede municipal de educação infantil de São Carlos.
	Há uma necessidade imposta às pesquisas que vêm sendo realizadas no âmbito dos institutos de pesquisas, mas prioritariamente, para as universidades públicas, de produzir pesquisas quantitativas geradoras de índices e indicadores educacionais e de pesquisas qualitativas que evidenciem a forma pela qual incide, singularmente, cada índice quantitativo num equipamento específico. Ou seja, é precisar estabelecer uma relação entre as pesquisas quantitativas e qualitativas e a universidade é o lócus privilegiado para este fim.
	O objetivo a que esta pesquisa se propõe é traçar um perfil da rede de creches do município de São Carlos a partir de um diagnóstico em relação à população que se utiliza delas, das profissionais que lá trabalham e, também sobre a estrutura dos equipamentos, já que não podemos pensar a educação infantil sem pensar em áreas, espaços e locais adequados e próprios para as crianças pequenas. É também objetivo desta pesquisa formular parâmetros de qualidade a partir da realidade vivenciada e compará-los com os já existentes.
3.1 Objetivos Gerais: caracterizar a rede de educação infantil (creches municipais, creches filantrópicas conveniadas, creches das universidades públicas do município de São Carlos, por meio da implantação e aperfeiçoamento de um banco de dados e de dados qualitativos (entrevistas, discussão em grupo, observação e filmagem); desenvolver uma metodologia de avaliação de redes de Educação Infantil a partir dos dados do diagnóstico e da comparação com parâmetros de qualidade da Educação Infantil. 
3.2. Objetivos Específicos: Caracterizar o perfil das profissionais (creches municipais, conveniadas); o perfil da população atendida pelo sistema de educação infantil; as concepções pedagógicas/educativas norteadoras das práticas das profissionais, levantar e analisar as demandas das profissionais, as demandas de um grupo de pais ou responsáveis pelas crianças atendidas e suas expectativas e avaliação em relação ao atendimento oferecido aos seus filhos; caracterizar os equipamentos e suas condições físicas: determinação dos níveis de ruído para conforto acústico, níveis mínimos de iluminância nos ambientes onde há atividade com crianças, determinação das características termofísicas que o sistema construtivo empregados em edifícios devam apresentar para ser adequado ao clima no estado de São Paulo; desenvolver metodologia específica de avaliação das redes de Educação Infantil quanto aos parâmetros de qualidade. 
4. Procedimentos metodológicos e análise de dados.
Utilizaremos principalmente: formulários e relatórios eletrônicos (banco de dados), entrevistas, discussão em grupo, observação participante, filmagem e instrumentos de medidas das condições ambientais. Esta pesquisa está sendo desenvolvida em duas fases. Na primeira fase construímos instrumentos de coleta dos dados com roteiro de entrevista e de filmagens e, também, instrumentos para compor o banco de dados como formulários e relatórios eletrônicos que atendam as, atuais, necessidades de pesquisas na área da educação infantil, bem como as necessidades da Secretaria de Educação do Município (instituição parceira) para a definição de políticas públicas para este grau de ensino. Na segunda fase, pretende-se a partir da análise dos resultados emitidos pelo banco de dados, elaborar parâmetros de qualidade, bem como subsidiar a definição das seguintes políticas: formação de professores, de avaliação, de gestão, e de trabalhos educativos com as crianças pequenas. Na primeira fase, um dos resultados já alcançados se caracteriza pela construção das parcerias resultantes deste projeto: entre pesquisadores da UFSCar e USP dos departamentos de metodologia de ensino e de engenharia e arquitetura e destes com a Secretaria Municipal da Educação.
5. Considerações finais
	A importância deste projeto está no fato de que não há possibilidade, ao nosso ver, de se fazer política pública em educação com um determinado impacto, sem que se saiba para quem ela está sendo direcionada, quais são os objetivos, como será avaliado o sistema de ensino. A qualidade de ensino na educação infantil é a luta mais fundamental neste momento de inclusão deste grau de ensino no sistema educacional, não se pode universalizar tal ensino, sem, que necessariamente se discuta a qualidade e que se tenha instrumentos eficazes de avaliação, que sejam construídos a partir das práticas educativas das profissionais que atuam diretamente com as crianças, pois tais crianças são pequenas e não têm, ainda, maneiras eficazes de resistir, de se desviar, de combater, de se proteger de um processo educativo de baixa qualidade. 
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