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EDUCAÇÃO INFANTIL NA INGLATERRA
Um olhar desconfiado sobre a escolarização das crianças pequenas

GT7 – Educação da Criança de 0 a 6 anos
Fernanda Müller
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Pensar sobre as políticas e práticas de Educação Infantil ao norte do Equador foi um desafio para mim. Este trabalho consiste em um estudo realizado na Inglaterra, mais precisamente na região de Cambridgeshire, onde procurei analisar como são traduzidas as políticas sociais e econômicas de um país capitalista central e desenvolvido para a educação de suas crianças pequenas. Ressalvo que não pretendo aqui fazer nenhum tipo de comparação com a realidade brasileira, pois mesmo questionando a postura neoliberal que prevalece no mundo capitalista, assim como suas severas interferências nos paises subdesenvolvidos, o meu foco de análise e preocupação neste trabalho é a criança.   
A minha estadia na Inglaterra coincidiu com o período conclusivo da minha dissertação de Mestrado. Neste estudo, analiso políticas nacionais e internacionais, principalmente as oriundas do Banco Mundial, para entender a situação atual da infância brasileira, especificamente das crianças escolarizadas em classes de Educação Infantil anexadas às Escolas Fundamentais. A leitura que faço da atualidade é que a Infância está em vias de desaparecimento. Autores como Postman (1999), Narodowsky (2001), Ghiraldelli Jr. (2000), Corea e Lewkowicz (1999), Ariès (1981) são interlocutores essenciais para essa primeira aproximação. Tendo a entender que este desaparecimento independe de classe econômica e social e, mesmo considerando a privação de infância em múltiplos sentidos – o trabalho infantil, crianças de e na rua, o excesso de atividades especializadas para crianças mais privilegiadas, etc – o meu argumento baseia-se na idéia que as políticas públicas corroboram para isto. Assim, provocada a entender este fenômeno na Inglaterra, uma das maiores potências econômicas mundiais, debrucei-me sobre as Escolas Infantis locais para realizar esta análise.
Na Inglaterra, o ensino obrigatório inicia no semestre letivo posterior ao quinto aniversário da criança. A política inglesa ainda não assume um sistema nacional público de creches, pois a postura vigente entende que a educação de zero aos cinco anos ainda cabe aos pais. Fato curioso, entretanto, é que as mães trabalhadoras possuem apenas doze semanas de direito à licença maternidade e os pais, de uma a duas semanas. Conseqüentemente, existem nove tipos de estabelecimentos autorizados para o atendimento à criança: Day Care Center (Creche particular de horário integral), Voluntary Creche (Creche filantrópica), Workplace Nursery (Creche de empresa), Childminders (Creches domiciliares), Playgroups (Grupos de recreação), Independent Nursery School (Escolas Maternais Independentes), Public funded day Nursery (Creches públicas subsidiadas), Local Authority Nursery Schools (Escolas Maternais Municipais) e as Primary Schools (Escolas Primárias).
A partir dos documentos e censos da Inglaterra e da região de Cambridgeshire, confirmei a minha desconfiança inicial de que ainda há lacunas na educação de crianças recém-nascidas até os três anos e isto ocorre como decorrência de dois principais motivos: não existem cursos de formação universitária para as profissionais responsáveis por esta faixa etária; em segundo lugar, as instituições que oferecem atendimento “(...) enfatizam os cuidados básicos e o desenvolvimento infantil, por pessoal cuja qualificação reflete esta ênfase.” (Pascal e Bertram, 1998, p.283). Logo, os estabelecimentos responsáveis pela formação destes profissionais são Pre-School Playground Association (Associação de grupos pré-escolares de recreação), National Association of Child Minders (Associação Nacional de Mães crecheiras) e Nursery Nurse Training Boards (Conselhos de formação de Educadores Infantis), não tendo estes a mesma legitimidade que os cursos universitários. 
Todos os professores ingleses de Educação Infantil que trabalham com a faixa etária a partir dos quatro anos possuem formação universitária, com status acadêmico e com o mesmo tempo de duração que os demais professores de outros níveis de ensino, o que corrobora para que todos recebam a mesma remuneração. Dentre outras menos procuradas, existem duas alternativas de formação para os profissionais de Educação Infantil: quatro anos de graduação em Faculdade de Educação mais 25% do tempo total referente ao curso para estágio ou três anos de graduação em outra área, complementado com um ano de especialização (Posgraduate Certificate in Education) mais 50% do tempo referente ao curso de estágio. 
Especialmente na região de Cambridgeshire, a obrigatoriedade do ensino inicia para as crianças aos quatro anos e esta informação me intrigou a mapear um pouco mais detalhadamente esta realidade. Iniciei, então, uma jornada de observações e entrevistas na Colleges Nursery Schools, em Cambridge, onde pude entender como as políticas para as creches mantidas pelo governo são traduzidas na prática. Esta instituição funciona em regime de atendimento parcial, logo das oitenta crianças matriculadas na faixa etária de três e quatro ano, quarenta permanecem das nove às onze e meia da manhã, e as outras ficam das treze às quinze e trinta da tarde. Nesta creche trabalham cinco professoras diretamente com as crianças, assim como quatro assistentes – sendo que uma delas está qualificada para trabalhar com crianças com necessidades especiais. Como prevê a política de formação, todas possuem curso universitário e podem optar por trabalhar em turno integral (32,5 horas semanais) ou somente em meio turno. Segundo as estatísticas, na Colleges Nursery School tem em média 13,8 crianças matriculadas sob a responsabilidade de cada profissional. A cada duas semanas todos/as os/as funcionários/as se reúnem para discussões administrativas, enquanto que as professoras têm reuniões semanais.
Mantive maior tempo de contato com a profissional denominada Head Teacher, que ocupa a função diretiva da instituição. Segundo a sua opinião, as creches privadas de horário integral não possuem um bom nível de qualidade, pois a preocupação destas está mais voltada para o cuidado do que propriamente com a educação da criança. A partir deste vinculo, tive contato com o currículo das Nursery Schools - Curriculum Guidance for the Foundation State -, onde metas e objetivos específicos para a aprendizagem das crianças estão elencados, com ênfase naqueles referentes à auto-confiança, à auto-estima, à linguagem e movimentação física. Segundo a Head Teacher, a Colleges Nursery Schools recebe influências de autores como Froebel e Piaget, o que sustenta a idéia de que as crianças precisam construir autonomia e a liberdade de escolha sobre as suas ações na creche. Outra questão que me chamou a atenção é que o a referida creche, com certa autonomia, segue também alguns princípios do currículo da High/Scope, uma ONG norte-americana que vem realizando pesquisas e propostas para a Educação Infantil há trinta anos. Para maiores informações sobre a abordagem High/Scope, ver: http://www.highscope.org 
A tabela abaixo mostra os números de criança de três e quatro anos atendidas na Inglaterra a na região de Cambridgeshire. Interessante perceber que os dados da região de Cambridgeshire, comparados aos da Inglaterra, mostram que em 2001 menos crianças foram atendidas, mesmo tendo como diretriz a obrigatoriedade em um ano mais cedo.  Outra questão que me instiga é que no país como um todo e nesta região especifica são oferecidas muito mais vagas em classes de Educação Infantil nas Primary Schools do que nas Nursery Schools. A seguir faço uma análise a respeito deste tipo de encaminhamento.

Tabela 1: Número de crianças de 3 e 4 anos atendidas em Janeiro de 2001

Região de Cambridgeshire
Inglaterra

Turno Integral
Turno parcial
TOTAL
% da Pop. de 3 e 4 anos
Turno Integral
Turno Parcial
TOTAL
% da Pop. de 3 e 4 anos
Nursery
10
550
660

8.000
37.000
45.000

Primary
3.940
1.210
5150

356.800
307.700
664.500

Nursery e Primary
3.950
1.760
5710
43
364.800
344.700
709.500
58
Fonte: National Statistics (2001) 

Em um segundo momento de entrevista com a Head Teacher, abordei a questão sobre a inclusão das crianças de quatro anos nas classes da Primary School e ela explicita a sua opinião: a criança de quatro anos é muito pequena para ir obrigatoriamente para a escola. Em seguida, demonstrando preocupação, continua: Com cinco anos eles já estão nas Reception Classes e o problema é que muitas vezes os professores não são capacitados para lidar com crianças pequenas. Confesso que inicialmente, fiquei surpresa com estas classes de Educação Infantil junto às Primary Schools na Inglaterra, até porque tinha um preconceito de que os paises desenvolvidos não utilizariam as mesmas estratégias de paises subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, para reduzir gastos com a educação das crianças pequenas. Certamente é um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que urgem na Europa discussões sobre a importância da Educação Infantil, adotam-se práticas de caráter economicista. Afirmo isto porque não é nova a idéia de supremacia de interesses de cunho mercantilista sobre as necessidades de crianças e de seus respectivos/as educadores/as. Neste sentido, a estratégia inglesa tende a reduzir a idade de entrada da criança na escola, o que já vem ocorrendo na região de Cambridgeshire, e utilizar as instalações, estrutura e até profissionais das Primary Schools. Fatores como as necessidades das mães trabalhadoras e a preparação dos futuros trabalhadores ingleses são determinantes da garantia de escolas infantis nesse país, quer públicas ou privadas.
Logo, me questiono: a estrutura das escolas primárias contempla as necessidades das crianças pequenas? Ou melhor: as crianças de quatro e cinco anos têm sua infância garantida em instituições improvisadas? Colaborando com essas inquietações, Pascal, Bertram e Heaslip apontam a questão da aproximação das crianças pequenas ao currículo. Segundo os autores (1998: p. 313): Essa visão predomina no Reino Unido, onde a educação inicial segue cada vez mais o modelo escolar, segmentando em disciplinas, com o advento do currículo nacional. Realmente, há uma incompatibilidade entre o Currículo Nacional, instaurado no país em 1988, e o adotado pelas Nursery Schools. Enquanto um prevê disciplinas obrigatórias – Inglês, Matemática e Ciência – e disciplinas opcionais, como História, Música, Educação Física, Geografia, entre outras, o outro se centra no bem-estar da criança em seu ambiente, nas suas questões sociais e emocionais, e não prioritariamente em conteúdos.
Estou frente a um ponto nevrálgico neste momento: se de um lado percebo uma grande tentativa da Colleges Nursery School em garantir infância para as crianças, de outro não vejo nas Primary Schools esta prioridade. Isto se evidencia na falha de formação de alguns profissionais e na proposta fechada de um Currículo Nacional homogeinizador. Cristine Corea, especialmente, me motiva a prosseguir pesquisando sobre o tema quando afirma, contrariando as minhas aproximações, que está nas instituições a garantia da infância. Escreve a autora (1999, p.13): (...) no hay infância si no es por la intervención práctica de um numeroso conjunto de instituiciones modernas de resguardo, tutela e asistencia de la niñez. E neste sentido, Corea acredita que a escola é uma das instituições capacitadas a separar os interesses e necessidades de crianças e adultos.   
Não tenho todas as respostas; tenho inquietações. Pretendo a partir deste motor prosseguir na pesquisa e contribuir com os estudos sobre a Infância e a Educação Infantil. 
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