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Ninguém nega o valor da educação e 
que um bom professor é 

imprescindível. Mas, ainda que 
desejem bons professores para seus 
filhos, poucos pais desejam que seus 

filhos sejam professores. Isso nos 
mostra o reconhecimento que o 

trabalho de educar é duro, difícil e 
necessário, mas que permitimos que 
esses profissionais continuem sendo 

desvalorizados. Apesar de mal 
remunerados, com baixo prestígio 

social e responsabilizados pelo 
fracasso da educação, grande parte 

resiste e continua apaixonada pelo seu 
trabalho. 

A data é um convite para que todos, 
pais, alunos, sociedade, repensemos 

nossos papéis e nossas atitudes, pois 
com elas demonstramos o 

compromisso com a educação que 
queremos. Aos professores, fica o 

convite para que não descuidem de 
sua missão de educar, nem 

desanimem diante dos desafios, nem 
deixem de educar as pessoas para 

serem “águias” e não apenas 
“galinhas”. Pois, se a educação sozinha 

não transforma a sociedade, sem ela, 
tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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RESUMO 
 
 

O presente estudo tem como objetivo principal investigar as possibilidades de a 
avaliação ser utilizada como colaboradora no processo de ensino e aprendizagem 
no contexto da educação infantil. Para tanto, foi desenvolvido um estudo que buscou 
entender o que é avaliação, sua finalidade, sua execução e o que se fazer com os 
resultados da avaliação em um contexto da educação infantil. Estes elementos 
foram investigados de acordo com teóricos da área da educação e com os 
documentos legais que normatizam este nível de ensino levando em consideração 
um grupo de quatro professoras. O referencial teórico fundamentou a pesquisa, que 
se caracterizou como estudo de caso e foi desenvolvida em uma instituição de 
educação infantil particular. Para a coleta dos dados foram utilizados como 
procedimentos: uma entrevista semi-estruturada com as educadoras, a análise do 
Projeto Político Pedagógico do Centro de Educação Infantil, além da observação do 
cotidiano da prática educativa.  Pode-se concluir que as professoras, de um modo 
geral, utilizam o instrumento de avaliação exigido pela instituição sim, mas dentro de 
sala, muitas vezes, fazem anotações para auxiliarem na hora de se avaliar cada uma 
das crianças. Entretanto sabem e têm clareza da importância dos outros 
instrumentos existentes para o próprio trabalho e para o desenvolvimento de cada 
criança, mesmo assim acabam esquecendo de como a avaliação pode colaborar 
para o replanejamento de ensino e aprendizagem da mesma, deixando de lado 
muitas vezes para fazer o que é pedido e imposto.  
 
 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Avaliação. Ensino. Aprendizagem.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O tema escolhido para este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

está relacionado com as experiências vivenciadas enquanto aluna da educação 

básica. Dentre estas pode-se expressar sentimentos ambivalentes, ora dolorosos e 

constrangedores, ora de glória e sucesso. Ao ser exposta a resultados negativos, o 

sentimento era de exclusão e incompetência em realizá-los, mas, no momento em 

que os resultados eram positivos, a sensação era de estar entre os melhores. Foram 

experiências muito marcantes, pois a palavra “avaliação” era sinônimo de medo, de 

trauma, que naquela época e, até hoje, muitos educadores têm nos mostrado que 

esta é muito ruim, ou seja, uma atividade realizada na sala de aula que pode 

comprometer o estudante dependendo do resultado, ainda que este não é o 

momento para aprender, mas de demonstrar com muita eficiência o que aprendeu. 

Estes sentimentos alternados de êxito e fracasso acompanharam a trajetória 

acadêmica e trouxeram insegurança e temor como experiências marcantes. 

Enquanto aluna de graduação, também me questiono quanto à 

validade dos procedimentos avaliativos utilizados em sala de aula. Reflito sobre a 

importância dos instrumentos utilizados pelos professores e imagino até que ponto 

eles tem como função medir o aprendizado ou analisar o conhecimento e a evolução 

da aprendizagem desses alunos para realizar mediações. O entendimento de cada 

recurso avaliativo contribui para diferentes resultados e instiga a refletir sobre as 

formas de avaliar os alunos nas escolas da educação básica. 

Luckesi (2002, p.28) considera que essa maneira de avaliar é 

“dimensionada por um modelo teórico de mundo traduzido em prática pedagógica”, 

sendo influenciada pelos mecanismos de transformação e dominação social. Vê o 

contexto atual da avaliação situado em um determinado modelo social reproduzido 

por concepções teóricas de caráter conservador que visam a transmissão de 

conhecimentos de uma sociedade elitista e excludente evidenciada no papel do 

professor autoritário. 

Na tentativa de superação Luckesi (1995) recomenda um olhar muito 

atento do educador para avaliar individualmente com a maior precisão possível todo 

o desenvolvimento e ter disposição para acolher a criança. Haydt (1992) sugere uma 

avaliação com propósito orientador e integral de caráter funcional, visando uma 
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avaliação mais formadora que possa nortear todo o trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo professor, que vai favorecer um ensino mais democrático e uma 

aprendizagem mais significativa para todos e não apenas para alguns.  

As experiências com diversos momentos relacionados à avaliação, 

seja como aluna ou como professora, despertaram o interesse em conhecer e 

entender melhor os aspectos que envolvem esta prática e instigaram a proposição 

de um problema: a avaliação na educação infantil pode colaborar com o processo de 

construção da aprendizagem da criança e com a prática pedagógica do professor? 

    A busca por resposta a esta questão requer a proposição de 

objetivos que possam orientar este trabalho. Assim, o objetivo principal que orientou 

o estudo foi: investigar as possibilidades de a avaliação ser usada como 

colaboradora no processo de ensino e aprendizagem no contexto da educação 

infantil. 

                         Os objetivos específicos que orientaram o estudo foram: 

            - Entender o significado de avaliação da aprendizagem na 

educação infantil; 

- Identificar as dificuldades encontradas pelos educadores na prática 

da avaliação da aprendizagem na educação infantil e suas consequências; 

- Apresentar as possibilidades da avaliação na educação infantil ser 

colaboradora no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança.         

Na tentativa de consolidar o estudo, a opção foi trabalhar com base 

nos pressupostos da abordagem qualitativa. No que se refere à pesquisa qualitativa 

pode-se dizer que esta tem como características: 

 
[...] interação constante entre o pesquisador e o objeto pesquisado, 
[...] a preocupação com o significado, com a maneira própria com 
que as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o mundo 
que as cerca. (ANDRE, 1995, p.28)  
 

Outro aspecto importante em relação à pesquisa qualitativa é que 

nesta o pesquisador precisa fazer parte do ambiente investigado para poder 

acompanhar tudo que nele transcorre no contexto e, assim, coletar o maior número 

de informações significativas e não fragmentadas.  

Portanto, para melhor compreensão do objeto de pesquisa, que 

tinha como foco a avaliação no contexto da educação infantil, a opção recaiu sobre 
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uma escola específica e todos os professores que nela atuavam afim de ampliar as 

possibilidades de perceber o que acontecia naquele contexto. Isso porque “na 

investigação qualitativa, a fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal” (BOGDAN; BIKLEN,1994, p.48).  

A pesquisa tem como foco investigar as possibilidades de a 

avaliação ser usada como colaboradora no processo de ensino e aprendizagem no 

contexto da educação infantil teve por caminho metodológico o estudo de caso. De 

acordo com André (1986) o estudo de caso é desenvolvido em três fase: a primeira é 

uma fase aberta ou exploratória, na qual desenvolvemos a parte teórica do trabalho, 

que tem como fator fundamental o estudo teórico, para a compreensão do processo, 

principalmente no que se referiu à concepção que os autores têm sobre o processo 

avaliativo no contexto da educação infantil.   

O estudo de caso se desenvolve numa situação normal, além de ser 

rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível, focalizando também a 

realidade vivenciada de uma forma complexa e contextualizada. 

Para consolidação da pesquisa foi necessário colocar em prática 

procedimentos. Assim, o estudo teórico foi um fator fundamental na compreensão do 

processo, principalmente no que se referiu à concepção que os educadores têm 

sobre a o significado e a utilização da avaliação enquanto colaboradora do processo.  

                      Dentre os materiais utilizados para a fundamentação teórica, estão 

presentes diversos documentos legais que estabelecem as diretrizes para a 

educação e para a avaliação na educação infantil, entre eles: a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (BRASIL,1997) e os Referenciais Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil volumes 1, 2 e 3 (BRASIL, 1998), ainda autores que versam sobre 

o tema.  

Para coletar dados da realidade selecionada para a pesquisa foram 

eleitos: observação, análise documental e entrevista semi-estruturada. 

Realizar observações nas diferentes situações do contexto da 

instituição teve como objetivo perceber as reações das professoras perante a prática 

avaliativa em sala de aula, assim observando, como se desenvolve, e como 

acontece a utilização da mesma, como afirma André (1986, p.25),  

 
[...] as observações que cada um de nós faz na nossa vivência diária 
são muito influenciadas pela nossa história pessoal, o que nos leva a 
privilegiar certos aspectos da realidade e negligenciar outros.  
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Esta mesma autora expressa que a observação é um procedimento 

de investigação no qual se deve ter um planejamento para se colocar em prática. 

Planejar a observação deve-se determinar o quê irá ser observado e como isso 

ocorrerá, assim definindo o foco para a mesma (APÊNDICE A).  

Para complementar o levantamento das informações necessárias, a 

realização de uma entrevista semi-estruturada (APÊNDICE B) mostrou-se como 

favorável a entrevista mostra-se claramente um dos procedimentos básicos para a 

coleta de dados, pois esta desempenha um importante papel, principalmente a 

entrevista não totalmente estruturadas,  

[...] quando o entrevistador tem que seguir muito de perto um roteiro 
de perguntas feitas [...] de maneira idêntica e na mesma ordem, tem-
se uma situação muito próximo da aplicação de um questionário,[...] 
essa é a chamada entrevista padronizada ou estruturada, que é 
usada quando se visa à obtenção de resultados uniformes entre os 
entrevistados, permitindo assim uma comparação imediata. (ANDRE, 
1986, P. 34) 

 

Deste modo, buscamos investigar através da entrevista que 

concepções as professoras apresentam no discurso perante o tema avaliação na 

educação infantil e sua prática. Antes da realização da entrevista, as professoras 

assinaram um termo de consentimento para que os dados levantados pudessem ser 

utilizados para o enriquecimento deste estudo (APÊNDICE C).   

O objetivo da realização da entrevista na instituição pesquisada foi 

conseguir entender o que as professoras entendem por avaliar, a importância que 

dão a esta, como avaliam, o que fazem com os resultados da avaliação, as 

dificuldades e as possibilidades que percebem com relação a avaliação na educação 

infantil. 

 Outro procedimento utilizado foi à análise documental. Esta foi 

valiosa pois possibilitou complementar as informações obtidas pelas observações e 

as entrevistas realizadas. Os documentos analisados foram: o Projeto Político 

Pedagógico e as fichas avaliativas da instituição.  

Segundo André (1986, p.39), a análise documental é uma técnica 

exploratória que indica “problemas que devem ser mais bem explorados através de 

outros métodos. Além disso, ela pode complementar as informações obtidas por 

outras técnicas de coleta”.   
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 O estudo foi realizado em uma instituição que atende crianças 
de 2 ano a 5 anos na educação infantil, com quatro educadoras 
de diferentes níveis  A instituição acredita que quanto mais 
cedo se inicia o processo de educação, maiores possibilidades 
o indivíduo terá de estimular sua inteligência e em 
consequência, incentivar todo o processo de aprendizagem. 
(PPP, 2009,S/P) 

 

A organização do texto se deu perante a busca pela compreensão 

dos limites e possibilidades de a avaliação ser colaboradora no processo de ensino 

e aprendizagem no contexto da educação infantil. Assim, o segundo capítulo 

apresenta uma discussão sobre o significado da avaliação da aprendizagem suas 

especificidades e encaminhamentos na teoria e na prática.  

O terceiro capítulo apresenta o modo como as professoras do centro 

de educação infantil pesquisado avaliam, ainda as dificuldades e possibilidades 

enfrentadas em relação à avaliação.  

As considerações finais retomaram o trabalho, evidenciando os 

caminhos que a avaliação na educação infantil precisa percorrer para que seja 

colaboradora no planejamento e replanejamento das ações docentes e na 

construção das aprendizagens da criança. 
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2  A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

A busca pela compreensão sobre o significado da avaliação na 

educação infantil requer inicialmente o entendimento expresso nos documentos 

legais. A legislação apresenta que a avaliação é um aspecto fundamental para o 

desenvolvimento da aprendizagem da criança, esclarecido no Art. 31 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação: “na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. (BRASIL, 1997, p.60).  

                            O livro de introdução do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (Brasil, 1998) apresenta como proposta o item “observação, 

registro e avaliação formativa”, entendendo a avaliação como: “[...] um conjunto de 

ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagens 

oferecidas e ajustar a sua prática às necessidades colocadas pela criança”. 

(BRASIL, 1998, v. 1, p.59) 

O volume 2 do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (Brasil, 1998, p.65) apresenta ao professor a observação como forma de 

acompanhamento da criança, da sua participação e envolvimento nas atividades e 

sua satisfação com as produções e conquistas como importantes fatores para o 

acompanhamento e a avaliação, permitindo um replanejamento da ação 

pedagógica. Esse mesmo documento ainda ressalta que “no que se refere à 

avaliação formativa, deve-se ter em conta que não se trata de avaliar a criança, mas 

sim as situações de aprendizagem que foram oferecidas” (BRASIL, 1998, v. 2, p.66). 

De acordo com este referencial, a avaliação é vista como uma forma 

de acompanhar todo o aprendizado da criança, independente do que ela faça ou 

deixe de fazer, a todo o momento a criança deve ser observada e acompanhada. 

O principal objetivo da avaliação na educação infantil não é o de 

promoção, ou simplesmente o julgamento, mas, prioritariamente, o 

acompanhamento das aprendizagens para que se possa possibilitar o 

desenvolvimento da criança permitindo ao professor perceber o que ela já sabe 

fazer, o que é capaz de fazer e o que precisa aprender, para assim, modificar a sua 

ação, se necessário.  

De acordo com Gadin (1995, p.49) 
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[...] compreender o que é avaliação (agora uso da palavra no seu 
verdadeiro sentido sem pensar nas escolas) não é uma tarefa difícil. 
A avaliação é um julgamento sobre uma realidade concreta ou sobre 
uma prática, à luz de critérios estabelecidos prévia e 
concomitantemente. 

 

Neste sentido, o Referencial Curricular Nacional para educação 

infantil defende que a avaliação nessa etapa deve ser processual e destinada a 

auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a autoestima das crianças, 

destacando que a  

 

[...] a avaliação é entendida prioritariamente, como um conjunto de 
ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de 
aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades 
colocadas pelas crianças (BRASIL, 1997, p. 58). 

 

No entanto é preciso ter clareza de que a avaliação só tem 

importância se vier acompanhada de reflexões sobre o desenvolvimento da criança, 

e nesta reflexão deve ser considerada a individualidade de cada uma, suas 

necessidades e capacidades. A criança desenvolve-se de forma singular e além das 

características biológicas, cada uma possui experiências diferentes na sua relação 

com sua família, na escola e na sociedade em geral. Isto significa que cada uma 

possui vivências diferentes dos demais e assim, aprende de forma diferente e 

responde aos estímulos também de maneira única. Neste caso, o professor precisa 

olhar para cada criança e refletir sobre o seu desenvolvimento individual, sem negar 

a sua identidade, sem compará-la com as outras, mas consigo mesma, sem criar 

julgamentos que possam prejudicá-la e dificultar suas relações consigo mesmo, com 

o outro, com a natureza e com o próprio conhecimento. 

Hoffmann (2009, p.11) relata que: 

 

[...] a avaliação, em educação infantil, origina-se de fatores 
socioculturais próprios e passa a exigir, no sentido da expansão de 
políticas públicas para o atendimento educacional às crianças de 
zero a seis anos, uma séria reflexão a respeito dos seus 
pressupostos fundamentais. 

 

De acordo com Luckesi (1998), avaliar significa dar valor a algo, ou 

seja, observar e analisar a realidade, sendo esta realidade uma ação, um sujeito, um 
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objeto ou um comportamento. As qualidades a que avaliação contribui, pode ser 

positiva ou negativa e ainda pode trazer consigo consequências, como, por exemplo, 

gerar elevação da autoestima, mas também culpa ou sensação de fracasso.  

Oliveira (2002, p. 255) explica que tratar da avaliação 

especificamente no contexto da educação infantil “[...] implica detectar mudanças em 

competências das crianças que possam ser atribuídas tanto ao trabalho na creche e 

pré-escola quanto à articulação dessas instituições com o cotidiano escolar [...]”. 

O professor deve conhecer o campo teórico que envolve a avaliação 

e o desenvolvimento da criança e, para isto, precisa investigar a sua realidade e o 

próprio ambiente de trabalho. Este processo de investigação vai respaldar a sua 

ação avaliativa, pois ele passará a refletir sobre a sua realidade e compreenderá o 

significado das ações de cada criança. 

 Ao avaliar seus educandos, o professor avalia a si mesmo e tem a 

possibilidade de aprimorar as suas ideias, seus métodos e propor novas maneiras 

para atingir os objetivos. Afinal, “a avaliação deve surgir como um subsídio para o 

professor compreender melhor o desenvolvimento da criança a fim de mapear, 

gradativamente seu crescimento cognitivo, social e afetivo, observando e registrando 

as etapas percorridas“ (CARRION e NOGARO, 2008, p 6). 

Pensando assim, Hoffmann (2009, p. 17) relata que, 
 

Um dos pressupostos básicos dessa prática é justamente torná-la 
investigativa e não sentenciva, mediadora e não constatativa, porque 
é a dimensão da interação adulto/criança que justifica a avaliação em 
educação infantil e não a certeza, os julgamentos, as informações 
inquestionáveis sobre o que ela é ou não capaz de fazer.  

 

As professoras participantes da pesquisa expressam, no discurso, 

de forma geral, evidências de um entendimento sobre a avaliação como 

colaboradora do processo de ensino e aprendizagem, como relata a professora A ao 

dizer que “avaliação é o ato de avaliar, investigar dentro da educação – aprendizado 

dos alunos, tendo como respaldo a atuação do docente, pois é ela que irá conduzir o 

processo do que o aluno sabe isto é se esta avaliação for diagnostica e formativa”, 

mas na prática não é isso que encontrei nas observações feitas na sala, no qual, o 

teórico está muito bom, mais não é realizado na prática. 

 A professora B expressa um entendimento mais amplo sobre 

avaliação ao expressar que esta  
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[...] serve como fonte de reflexão à análise para que possamos 
perceber até onde chegamos e o que ainda precisamos buscar. A 
avaliação deve ser uma tarefa permanente do professor, deve se dar 
de forma sistemática e contínua ao longo de todos os processos de 
aprendizagem e é a partir da avaliação que o educador pode refletir e 
transformar sua prática, buscando aperfeiçoamento constante.  

 

Os depoimentos destas educadoras se aproximam do entendimento 

da avaliação em sua perspectiva formativa, a qual  

 

[...] responde a uma concepção do ensino que considera que 
aprender é um longo processo por meio do qual o aluno vai 
reestruturando seu conhecimento a partir das atividades que 
executa, [...] tem como finalidade fundamental, uma função 
ajustadora do processo de ensino-aprendizagem para possibilitar que 
os meios de formação respondam às características dos estudantes.” 
(JORBA E SANMARTÍ, 2003, p. 30) 

 

As professoras C e a D se expressam de forma mais breve 

afirmando que a “avaliação é a forma que utilizamos para identificar se os alunos 

estão adquirindo conhecimento, ao longo de todo o ano letivo” (professora C). A 

professora D diz que “a avaliação é um instrumento usado para investigar o que o 

aluno aprendeu”.  

Os depoimentos destas professoras manifestam uma ideia parcial e 

não fragmentada sobre o significado da avaliação no processo de ensino e 

aprendizagem que se limita a verificação e apresentação de um conhecimento 

alcançado no final de um processo. Esta possivelmente não se apresenta como 

colaboradora com o mapeamento do percurso que a criança vem desenvolvendo e 

com o replanejamento das ações docentes a fim de possibilitar a criança 

experiências significativas que a auxiliem no avanço do processo. 

Para Kramer (1989), não só na educação infantil, mas também nos 

demais níveis do sistema escolar, os avaliados são única e exclusivamente os 

educandos. Por isso, é necessário analisar criticamente essa prática, pois o fato de 

na maioria das vezes, os alunos serem o único objeto da avaliação revela a estrutura 

de poder e autoridade da grande maioria das instituições escolares. Ressalte-se a 

necessidade de que a “clássica” forma de avaliar, buscando os “erros” e os 

“culpados”, seja substituída por uma dinâmica de avaliação capaz de trazer 

elementos de crítica e transformação ativa para o trabalho. Nesse sentido, todos são 
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objetos e sujeitos de avaliação: professores, equipe gestora e pedagógica, crianças 

e pais. 

Segundo Hoffmann (2009) ter clareza sobre o significado da 

avaliação no próprio contexto da educação infantil é de suma importância, o qual 

resgata os pressupostos básicos a serem considerados evitando que apareçam 

novos modelos da escola tradicional. Muitas vezes a avaliação ocorre na forma de 

punição, ou até mesmo, como ferramenta de reprovação ou discriminação da 

criança, no entanto essa não deveria ter essa função. 

Esta mesma autora relata ainda que é possível observar reflexos de 

uma concepção tradicional e classificatória acerca do significado da avaliação 

mesmo na educação infantil. Em alguns casos, ela é entendida como julgamento 

das capacidades das crianças, trazendo graves consequências para o 

desenvolvimento da aprendizagem que não contribui para fim algum. Em outras 

situações é entendida como algo que realmente irá mostrar o crescimento da 

criança.  

O Projeto Político Pedagógico da instituição pesquisada expressa 

que a avaliação na educação infantil deve ser organizada em estratégias de 

avaliação, através do acompanhamento e registros de etapas alcançadas nos 

cuidados e educação para crianças de 2 a 5 anos, “sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. Este explicita ainda que 

 

[...] a avaliação é formativa e diagnóstica do ensino e aprendizagem, 
no qual, aponta dificuldades e possibilita a intervenção pedagógica 
gerando dados que possibilitam avaliar o desenvolvimento do aluno. 
A constatação da realidade da instituição educativa, por meio de uma 
avaliação contínua, permitirá identificar as conquistas já realizadas, 
que caracterizam a sua trajetória e apontar caminhos a seguir. (PPP, 
2009,S/P) 

 

Este documento registra ainda que “a avaliação tem como identificar 

as dificuldades dos alunos para que o professor possa rever sua metodologia e 

intervir no processo ensino – aprendizagem” (PPP, 2009, S/P). Assim, a prática não 

deve “se fixar somente nos critérios de aquisição de conhecimento pelo aluno, mas 

também possibilitará ao professor avaliar seu próprio desempenho, sua proposta, o 

que espera dos alunos e que considera essencial em cada área do conhecimento” 

(PPP,2009,S/P). 
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No entanto, as observações possibilitaram perceber que na prática a 

avaliação não se constitui de fato como diagnóstica e formativa. Uma das 

justificativas para esta afirmação é o fato de que somente a professora B faz 

observações e anotações diárias sobre as aprendizagens, avanços e dificuldades 

das crianças, as demais, muitas das vezes, só preenchem a ficha avaliativa que 

deve ser entregue às famílias no final do semestre.  

Isso significa que, na prática, durante o semestre pouco se fala ou 

se pensa sobre a avaliação, pois as crianças realizam atividades que são arquivadas 

em uma pasta para também serem entregues aos pais e não servem como fonte de 

dados para uma análise sobre a caminhada percorrida naquele período pela criança.   

Contraditoriamente ao que é praticado, no discurso, as professoras 

entendem e expressam que a avaliação “serve como um parâmetro para identificar 

se o trabalho este bem executado e como pode melhorar o seu desempenho, assim 

entendendo que a avaliação é realmente importante para que se visualize o 

desenvolvimento da criança” (professora B). 

A professora A relata que “partindo da avaliação o professor irá 

conduzir seu trabalho, elaborar suas aulas e consequentemente irá aumentar a 

aprendizagem da criança”. No entendimento da professora B “a avaliação serve 

como um parâmetro para identificar se o trabalho este bem executado e como pode 

melhorar o seu desempenho, assim entendendo que a avaliação é realmente 

importante para que se visualize o desenvolvimento da criança”. A professora C diz 

que “a avaliação é sim muito importante, pois através dela podemos perceber se o 

aprendizado do aluno está acontecendo, se devemos mudar a metodologia do 

professor, se há uma troca de conhecimento entre professor e aluno”. A professora 

D complementa dizendo que “é através da importância da avaliação que se percebe 

as dificuldades das crianças e como intervir para então garantir uma aprendizagem 

efetiva”. 

As professoras também demonstram que, de forma geral, entendem 

o significado e a finalidade da avaliação enquanto colaboradora do processo de 

ensino e aprendizagem, porém na prática apresentam dificuldades e limitações para 

conseguir estabelecer relações com o que a criança realiza e os objetivos propostos. 

No que se refere especificamente à avaliação, as educadoras também não tem o 

hábito de relacionar as experiências vividas pela criança antes, durante e depois 
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com aquilo que vai assinalar na ficha, pautando-se somente no momento final do 

processo, ou seja, apresentam aonde a criança chegou, ignorando o processo.           

Certamente isso não torna a avaliação aliada ao processo, pois além 

de ter clareza do significado da avaliação, é necessário também que na prática isso 

também ocorra, pois para se tornar de fato uma ferramenta colaboradora do 

processo de ensino e de aprendizagem na educação infantil a avaliação precisa 

fazer parte deste contexto e para isso o educador deve “observar o aluno na 

realização de uma tarefa e intervir, através da colocação de questões e de desafios 

capazes de interferir no processo de pensamento do aluno e de o ajudar a progredir 

na sua própria aprendizagem” (PARENTE, 2004, p. 26). 

Isso significa que avaliar não se concretiza no final de uma etapa, 

mas deve fazer parte do contexto diário e tornar-se uma ação constante, 

entendendo que  

 
[...] a mais básica e fundamental razão para avaliar é conhecer o que 
a criança sabe e é capaz de fazer, reconhecer a sua competência e a 
sua individualidade e apreciar os progressos realizados ao longo do 
tempo. Esta informação básica é depois utilizada com outros 
propósitos nomeadamente: (a) para planear no sentido de promover 
actividades mais responsivas e mais apropriadas a cada criança 
individual e ao grupo e para comunicar com outras pessoas 
interessadas na educação da criança; (b) para identificar crianças 
que necessitem de serviços ou intervenções especializadas e (c) 
verificar como o programa esta a responder às metas enunciadas 
(PARENTE, 2004, p. 40). 

 

Para que a avaliação se concretize a partir deste entendimento se 

faz necessário refletir sobre como avaliar e para isso entender qual ou quais 

instrumentos dão o suporte para que consiga de fato acompanhar e registrar o 

processo de aprendizagem da criança. 

 

Assim, repensar novas práticas de se conceber a avaliação propicia 
a tomada de consciência de certas inadequações que se registram, 
desencadeando a busca de alternativas melhores, sem deixar de 
valorizar e respeitar diferenças de desenvolvimento e de 
conhecimento, em processo criativo, associado ao prazer pela 
descoberta da construção de significados (CIASCA e MENDES, 
2009, p. 302) 
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Além de ter clareza do significado da avaliação é necessário 

também que seja entendida como uma ferramenta colaboradora do processo de 

ensino aprendizagem na educação infantil e isso perpassa também pela 

compreensão de como avaliar e que instrumento deve-se utilizar para cumprir esse 

papel. 
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3 A PRÁTICA DA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Na atualidade, a ação pedagógica implica em uma postura 

diferenciada no que se refere à maneira de conceber o ensino, a aprendizagem e a 

avaliação. O professor tem um papel muito importante nesse processo, o qual vai 

além do simples ato de “dar aulas”, este deve agir como mediador na aquisição dos 

conhecimentos da criança. 

Assim, para que se possa acompanhar o aprendizado das crianças, 

é necessário fazer uso de um instrumento capaz de oferecer dados que ajudem o 

educador organizar a sua ação docente a fim de possibilitar a crianças superações e 

avanços em sua trajetória. 

                             Hoffmann (2009) relata que os instrumentos de avaliação passam 

a ser vistos como exigência do sistema, do corpo administrativo ou até mesmo das 

famílias, assim a instituição impõe prazos, tendo que cumprir regime e preencher 

relatórios, sem discutir com o próprio professor, para questionar o significado do que 

está ali informado ou a validade do instrumento utilizado. Muitas vezes os 

professores nem participam da elaboração dos instrumentos, e acabam alienados do 

processo.  

Certas exigências condicionam o trabalho do professor e este passa 

a praticar a avaliação de forma pontual, com fins classificatórios, desperdiçando a 

riqueza que o dia a dia proporciona para o acompanhamento da criança. 

Para que o professor possa obter estes dados e mapear o 

desenvolvimento da criança, ele precisa exercer a função de 

observador/investigador da realidade e essa deve ser uma atitude diária e não com 

dia e hora marcada. Isso se faz necessário para que possa refletir sobre cada 

avanço, cada dificuldade, cada conquista ou barreira que a criança apresenta. 

A observação é um instrumento que auxilia no acompanhamento 

das aprendizagens da criança. Por meio desta, o professor obtém inúmeras 

informações colhidas das ações cotidianas das crianças, as quais devem ser 

registradas, pois, caso contrário, corre o risco de perdê-las, o que prejudicaria o 

acompanhamento do processo de aprendizagem e limitaria o docente na reflexão 

sobre a prática pedagógica como um todo, ainda de busca novos encaminhamentos. 
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A observação é definida como um tipo de percepção cuja 
característica primordial é a intencionalidade, pela qual a pessoa 
pensa o que a circunda. Essa é uma das razões pelas quais a 
observação deve ser sistemática, planejada, premeditada, visando, 
como resultado, a informações mais ricas e precisas sobre o que 
observam (DEPRESBÍTERES e TAVARES, 2009, p. 122). 

 

Isso significa que as observações não se dão ao acaso, mas sim a 

partir de uma intenção. O registro dos fatos observados auxilia na reconstrução da 

história da criança, pois compõe o processo dinâmico e contínuo do seu 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, possibilita a elaboração de hipóteses e de 

possíveis soluções e a proposição de atividades diferentes para cada criança. 

As observações servem geralmente como subsídios para compor 

outros instrumentos, como o parecer descritivo ou relatório e também o portfólio, os 

quais documentam as aprendizagens e experiências vividas pela criança na 

educação infantil ao longo do processo.  

Existem formas diferentes de se organizar estes registros: por meio 

de fotos, imagens, reportagens, trechos de textos que auxiliem na compreensão do 

processo, desenhos e outras atividades realizadas pela criança, vídeos, áudio, 

porém, a mais utilizada é a escrita. A escrita permite que o professor transforme, em 

palavras, as suas ideias, impressões e reflexões e as sistematize a fim de facilitar 

uma possível releitura e a elaboração de um relatório final. 

Para Bassedas (1999) e Barbosa (2004) os relatórios são 

instrumentos utilizados pelos professores para observar as crianças, anotando as 

situações, as experiências e os diversos aspectos da caminhada do grupo, dos 

alunos individualmente e de seus processos, tanto na aprendizagem quanto no 

âmbito de relacionar-se em grupo. Instrumento valioso de reflexão sobre a prática, 

por conter o registro, a memória do trabalho realizado pela criança. Constitui-se 

também em ponto de referência para o planejamento e a avaliação do trabalho do 

professor. 

Existem outras maneiras de registrar ou documentar as 

aprendizagens da criança além do relatório, como por exemplo, a elaboração do 

portfólio, também conhecido como dossiê, o qual se constitui como uma coletânea 

dos registros que representam o processo de desenvolvimento da criança. Por não 

ser um instrumento de ordem coletiva, os registros coletados não podem ser os 
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mesmos, mas aqueles que forem mais significativos para a compreensão do 

processo de cada criança. Neste sentido, Parente (2004, p.68) lembra que: 

 

[...] a ênfase a colocar no processo de seleção deve acentuar mais a 
possibilidade de evidenciar mudanças no nível da aprendizagem e do 
desenvolvimento individual do que assegurar que todos portfólios 
contenham a mesma seleção de informações.  

 

Gonçalves (2004) defende o Portfólio como uma ferramenta 

pedagógica que permite a utilização de uma metodologia diferenciada e diversificada 

de acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem, que 

ocorre não desprezando atenção à carga de afetos inerente à situação de 

aprendizagem. 

Para a autora, o uso de portfólios ou dossiês se dá relevância e 

visibilidade ao processo formativo de aquisição, treino e desenvolvimento de 

competências. Seu caráter compreensivo, de registro longitudinal, permite detectar 

dificuldades e agir em tempo hábil, ajudando o aluno a melhorar. Possibilita, ainda, a 

compreensão tanto da complexidade como das dinâmicas de crescimento do saber 

pessoal, proporcionando ao professor a ressignificação contínua de sua prática. 

Vale ressaltar que o portfólio ou dossiê torna-se significativo em 

razão das intenções de quem o organiza, pois não faz sentido coletar trabalhos dos 

alunos para mostrá-los aos pais somente como instrumento burocrático ou como um 

álbum de fotografias. Essa ferramenta precisa constituir-se em um conjunto de 

dados que expressem avanços, mudanças conceituais, novas formas de pensar e de 

fazer, considerando o que a criança sabia fazer, o que ela consegue fazer agora e 

ainda o que poderá vir a fazer.  

Shores e Grace (2001, p.87) defendem a avaliação baseada no 

portfólio, porque esse instrumento concentra a atenção de todos (crianças, 

professores e familiares), assim norteando um trabalho centrado na aprendizagem e 

no desenvolvimento da criança e ainda possibilita as crianças e aos professores a 

refletirem sobre suas próprias ações, uma vez que “[...] os portfólios possuem o 

potencial de representar o desenvolvimento infantil nos domínios sócio-emocional e 

físico, bem como nas áreas acadêmicas”.  

No portfólio, pode conter atividades e desenhos realizados pelas 

crianças; fotos ou imagens de atividades realizadas em sala de aula ou fora dela; 
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anotações sobre aprendizado e o desenvolvimento ou sobre as dificuldades que os 

alunos apresenta, bem como outros pontos observados e destacados pelo professor 

e pela própria criança como importante documento para a aprendizagem da criança.  

A participação da criança durante a elaboração do portfólio é de 

suma importância, pois, ao realizarem o exercício de selecionar as informações que 

serão colocadas no portfólio, professor e educando refletem sobre o processo de 

desenvolvimento e percebem as áreas em que houve mudanças nas produções e 

aquelas em que ainda há dificuldades e o que precisa ser feito para que avanços 

ocorram.  É importante lembrar que a própria criança consegue identificar suas 

dificuldades e avanços com a utilização do instrumento avaliativo, exercitando assim 

a autoavaliação; 

Alvarenga, ao refletir sobre o papel do portfólio, assinala que este 

possibilita: 

 
[...] (a)Demonstração, pelo estudante, de habilidades específicas, 
competências e valores; (b) reflexão e avaliação por parte da criança 
sobre o seu próprio aprendizado; (c) explicação, pelo educando, da 
natureza do trabalho e da tipologia de desenvolvimento propiciado 
pela tarefa e, ainda, (d) fornecimento de retro-informação, ou seja, 
feedback (ALVARENGA,2001, p 18-21.) 
 

 Assim a autora relata que o portfólio auxilia o professor a obter uma 

visão sequencial e completa do processo de aprendizagem que a criança percorreu, 

fato este que permite a sistematização das informações relevantes para a avaliação. 

Para a elaboração do portfólio pode-se contar também com a participação dos pais, 

que oferecem informações riquíssimas a respeito da criança e sugerem atividades e 

conteúdos que são do interesse delas. 

Percebe-se como o portfólio busca beneficiar as crianças, no 

desenvolvimento de habilidades e na comunicação com o grupo, professores e 

comunidade. O portfólio estimula as crianças a expressar-se de maneiras diversas. 

 Ao fazer uma análise do portfólio, o professor deve se preocupar 

com o processo de elaboração e não com o produto final, pois  

 

[...] a análise se volta para o processo em desenvolvimento e não se 
localiza somente em sua conclusão. [...] Não se espera chegar ao fim 
do processo, ao resultado final, ao ponto máximo de dificuldade, 
mas, ao contrário acompanha-se e mapeia-se todo o processo, toda 
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a evolução, identificando cada dificuldade, pontuando cada 
permanência. Até porque ‘em desenvolvimento’ significa 
oferecimento de suporte durante o acontecimento das ações, quando 
de surgimento dos problemas, comprometendo-se com o ato de 
ensinar (RAIZER, 2009, p. 1953). 
 

  Alvarenga (2009) expressa que é extremamente importante que se 

dê valor ao processo de desenvolvimento e de construção do conhecimento e a 

sensação de êxtase ao se relembrar o caminho percorrido, afinal, sem essa etapa 

não se obtém resultado algum. O uso do portfólio, com seus registros diários, 

permite que tanto ao professor, quanto para a criança e familiares acompanharem 

de maneira gradativa todo o processo. É neste sentido que Santarém e Cruz (2005, 

p. 4) lembram que 

 
[...] é importante que a cada dia, seja feito pelo menos um registro, 
pois isto possibilita ao professor/a e ao aluno um retrato dos passos 
percorridos na construção das aprendizagens. Essa forma de 
registrar diariamente a caminhada do aluno tem o objetivo de mostrar 
a importância de cada aula, de cada passo, como uma situação de 
aprendizagem. 

 

Dentre os instrumentos utilizados destaca-se também a ficha 

avaliativa, esta é um instrumento de avaliação muito usado nas escolas de 

educação infantil. Estas são caracterizadas pela generalização dos dados e por seu 

caráter classificatório. Geralmente essas fichas apresentam os objetivos da 

instituição de educação infantil para com as crianças e o professor assinala 

indicando se o aluno alcançou ou não tais objetivos ali prescritos. Exemplo: eu 

pronuncio as palavras do meu cotidiano corretamente: sim, às vezes e raramente 

(ANEXO A). Essas são as opções a serem assinaladas pelo professor. Ao colocar 

apenas as marcações que indicam se a criança aprendeu ou não o professor exclui 

a possibilidade de a mesma ter alternativa de adquirir determinado conhecimento, 

limitando-se assim e classificá-lo como capaz ou incapaz.  

 A elaboração destas fichas acontece bimestralmente, 

trimestralmente ou semestralmente e possui, em geral, uma função burocrática, de 

prestação de contas aos pais. Em relação a isso, Hoffmann (2009, p.13), relata que 

 

[...] as fichas de avaliação, boletins de acompanhamento, roteiros 
para pareceres, por outro lado, não são elaborados pelas pessoas 
que desenvolvem o trabalho com as crianças (professores ou 
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atendentes), mas sim por diretores, coordenadores pedagógicos, 
psicólogos. Transformam-se, de fato, num “mal compulsório”, porque, 
sem espaço para estudo ou discussão da questão, a prática 
avaliativa se desenvolve sem estar assentada em concepções de 
sociedade, de educação, de criança, de trabalho docente, de 
desenvolvimento infantil. Tais processos avaliativos não estão a 
serviço da criança, ou do professor em sua formação reflexiva para o 
trabalho pedagógico. 

 

Elas são elaboradas pela coordenação, que muitas vezes não 

acompanha o processo de aprendizagem da criança ou, com anotações de aspectos 

e características uniformes sobre crianças em idades diferentes, frequentemente 

com termos vagos e imprecisos que enfatizam somente as atividades e áreas do 

desenvolvimento das crianças que, muitas vezes, ainda não foram instigadas. Com 

este instrumento a participação da criança em seu processo avaliativo não ocorre e 

isto retira o significado de avaliação. Em relação a isso 

 

[...] podemos identificar nas fichas de avaliação, tão comuns na pré-
escola, um caráter pouco significativo para os alunos e para os 
próprios professores, visto que, e geral, não visam provocar 
mudanças, já que não se constituem em reflexão da ação educativa 
(SOUZA e VARJAL, 2006, p. 8). 

 

 Com anotações de aspectos e características uniformes sobre 

crianças em idades diferentes, frequentemente com termos vagos e imprecisos que 

enfatizam somente as atividades e áreas do desenvolvimento das crianças que, 

muitas vezes, ainda não foram instigadas pelo professor. Além de se reduzir ao 

registro, frequentemente, esse instrumento de avaliação surge isolado, 

descontextualizado do cotidiano das crianças e do projeto pedagógico.  

A escola pesquisada utiliza como instrumento a ficha avaliativa que 

funciona através de perguntas e respostas sobre o cotidiano das crianças como 

por exemplo: se elas se socializam, se elas desenvolvem as atividades no tempo 

determinado e assim por diante. Essas são prontas, propostas pela coordenação, 

o professor só utiliza para o preenchimento da mesma, assim só respondendo com 

um sim, às vezes ou raramente sobre determinado conceito da criança e entrega 

aos pais ao final do semestre. 

Importante ressaltar que esta tarefa, quando exercida apenas como 

enfoque burocrático e aliada à ausência de formação teórica e ainda à falta de 
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preocupação com a observação sistematizada transforma a avaliação em registros 

sem qualquer significado ou importância pedagógica, ou seja, serve para certificar, 

ao final de um processo, as capacidades e dificuldades de cada criança e não se 

constitui como elemento colaborador cm o processo de ensino e aprendizagem. 

No contexto pesquisado foi possível acompanhar, no final de 

semestre letivo, a angústia de algumas professoras em preencher as fichas de 

avaliação. Outras, no entanto, acabavam assinalando com dizeres falsos, ou seja, 

não eram totalmente verdadeiras no que assinalavam diante daquilo que às vezes, 

não ocorreu da melhor forma para não comprometer-se e não comprometer a escola 

diante da prestação de contas aos pais. 

Ao serem questionadas sobre a concordância e a validade da ficha 

no olhar das professoras, estas expressaram ter muitas dificuldades em relação ao 

que é imposto pela escola, como diz a professora A: “neste local de trabalho a 

avaliação é feita muito superficial o ideal seria uma descritiva e não apenas de 

marcar x, igual para todos os alunos”, já a professora B, relata que  

 

“não pode deixar o aluno perceber que está sendo avaliado em sua 
aprendizagem não fazendo comparações uma com as outras, pois 
cada criança tem a suas limitações. Pois se acaso o aluno perceber 
pode interferir em sua aprendizagem, autoestima e perder o 
interesse em estudar”. 

 

A professora C diz que o “processo avaliativo ainda é muito 

defeituoso, cada escola adota uma para seu currículo mais muitas vezes não 

cumpre. E quanto aos pais, alguns não admitem a avaliação que é feita do aluno”. 

Os depoimentos expressam, ao mesmo tempo, a insatisfação das 

educadoras e a relação da avaliação com o ato de escancarar os erros dos alunos, 

aquilo que não se encaixa nos padrões, pois se estas entendem que o aluno não 

pode perceber que está sendo avaliado e se os pais não admitem a avaliação feita 

do aluno, possivelmente não entendem a avaliação como colaboradora do processo, 

mas sim como uma certificação das capacidades e incapacidades que o indivíduo 

alcançou. 

Isso se torna mais evidente diante do que manifestaram sobre o que 

fazem diante daquilo que identificam com a avaliação, ou seja, o que fazem com o 

resultado. A professora A expressa: “procuro trabalhar, revisar o conteúdo que o 



29 

 

 

 

aluno na internalizou e os conteúdos já aprendidos seguir para novos conteúdos”. A 

professora B diz que “deve desenvolver e estimular a criança no convívio social, 

físico, psicológico e intelectual da criança, respeitando a sua maturidade social”. A 

professora C expressa que “geralmente nada é feito, a não ser através de nossa 

observação podemos assim ajudar no aprendizado do aluno trocando metodologia e 

conversando com o aluno” e a professora D diz que não realiza ação nenhuma.  

Esses depoimentos distanciam-se daquilo que se entende como 

propósito da avaliação, que é a regulação do processo de ensino e aprendizagem. 

Regular o ensino e aprendizagem significa fazer uso das informações obtidas para 

reorganizar a prática docente e ajudar a criança a pensar sobre o que e como 

aprende, entendendo a necessidade de ajustar os procedimentos às necessidades 

das crianças. Assim, 

 

[...] vamos aprendendo a observar o que aprendem os diferentes 
alunos com as propostas didáticas que oferecemos; a analisar por 
que, nessas condições e estratégias se aprende isso e não aquilo; e 
em função dessa análise, modificamos e adequamos nossas 
propostas. Também as crianças podem aprender com a ajuda do 
adulto, a analisar o que aconteceu na realização de suas atividades, 
que condições e estratégias facilitaram esse ou aquele resultado e 
fazer propostas de modificação de estratégias e condições para as 
próximas atividades. Ou seja, podem aprender a se auto-regular. 
(FONS e WEISMMAN, 2003, p.77) 
 

De modo geral, as professoras expressam que a avaliação não 

ajuda a replanejar suas ações, como relata a professora A, “a avaliação que 

realizamos por normas da escola não nos ajudam muito, mas a que fazemos dentro 

de sala por observação e anotações pessoais, ajudam muito, na questão de 

comunicarmos aos pais o desenvolvimento da criança”.  já a professora B, por não 

ter tanto conhecimento sobre o tema, só responde que sim, mas não consegui 

explicar como e quando ocorre esse replanejamento das suas ações, a professora C 

diz que “na maioria das vezes não, pois a escola não aceita que se troque a 

metodologia utilizada, desta forma criamos meios que possam, de algum modo, 

ajudar a criança” e a professora D relata que,  não consegue replanejar suas ações 

com a avaliação realizada na instituição que trabalha, pois a mesma, é muito ampla 

e objetiva. 
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As professoras relatam que além da avaliação da instituição, elas 

realizam outra por conta própria, assim ficando mais fácil para elas identificar em 

que momento a criança não conseguiu acompanhar a turma. Elas utilizam a 

observação, assim avaliando constantemente o desenvolvimento de cada uma das 

crianças, pois só assim conseguem identificar, e replanejar suas ações perante 

determinado conteúdo. 

Com os depoimentos, foi possível perceber a falta de contentamento 

das professoras em relação à avaliação realizada na instituição, como ato de 

replanejar suas ações, no qual, os resultados adquiridos pela avaliação não dão 

base para que elas possam rever suas atitudes e ações perante o processo de 

ensino e aprendizado de cada criança, assim ficando difícil conseguir analisar e 

perceber qual é a dificuldade de cada uma delas.  

Hoffmann (1996, p. 48) diz que 

 

[...] a avaliação em educação infantil precisa resgatar urgentemente 
os sentidos essencial de acompanhamento do desenvolvimento e de 
reflexão permanente sobre as crianças em seu cotidiano, como elo 
na continuidade ação pedagógica. 
 

A mesma autora vai mais além quando diz que a avaliação acaba 

resultando em uma análise artificial do desenvolvimento da criança, assim negando 

principalmente a identidade do professor que desenvolveu o trabalho junto a ela. É 

preciso ressignificar a avaliação como um acompanhamento do desenvolvimento 

máximo de cada criança, assim garantindo alguns privilégios próprios dessa 

instancia educativa. 

Com os relatos apresentados pelas professoras e os instrumentos 

de avaliação pesquisados e analisados, permitem que se tenha um conhecimento 

sobre a ação avaliativa.  Deste modo, percebesse que muitas das vezes as 

professoras não utilizam outros instrumentos avaliativos, pelo fato, de não 

conhecerem, ou até mesmo, da instituição não colaborar com o uso deles, assim,  

não conseguindo avaliar  o desenvolvimento da criança de um modo mais eficiente e 

eficaz possível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou investigar as possibilidades de a avaliação ser 

usada como colaboradora no processo de ensino e aprendizagem no contexto da 

educação infantil, tendo por base estudos teóricos e os documentos legais. Foi 

investigada, também, a utilização de instrumentos avaliativos em um Centro de 

Educação Infantil particular, onde se buscou compreender as concepções das 

professoras e o que é proposto pela instituição. 

Os resultados da pesquisa indicam que entre as educadoras há a 

variação entre o que dizem e o que fazem com relação à avaliação. Isso também 

fica evidente no que propõe a escola, pois expressa no Projeto Político Pedagógico 

uma proposta que remete a avaliação o caráter diagnóstico e formativo, no entanto 

exigem o preenchimento da ficha avaliativa. Tais constatações evidenciam que nesta 

instituição a avaliação não se constitui como colaboradora do processo de ensino e 

da aprendizagem da criança. A escola não propõe a discussão de um instrumento 

que favoreça o acompanhamento da criança em seu processo de construção de 

conhecimento e que a ficha é deve ser pontual para se avaliar. 

Certamente fatores como a formação fragmentada e insuficiente e a 

dos professores, fatores burocráticos e políticos, como o investimento insuficiente na 

educação infantil, influenciam para que a prática também fique deficitária. O 

professor, às vezes, não compreende o que está realizando e, assim, age sem 

reflexão, entretanto, suas intenções não deixam de ser a educação e o 

desenvolvimento da criança. 

Como o processo avaliativo é indissociável do processo educativo, é 

necessário priorizá-lo nas propostas pedagógicas das instituições e abrir espaço 

para que haja participação do educador, da família e do educando, afinal, estes 

também são colaboradores importantes no processo.  

Para que a avaliação exerce seu papel de colaboradora é preciso, 

primeiramente romper com a ideia de que o papel da avaliação é a verificação do 

aprendizado da criança e a cerificação das “competências” adquiridas e que quando 

não se chega a isso, a criança é classificada como incapaz.  

Ainda é preciso perceber que a avaliação tem o papel de 

acompanhar as aprendizagens das crianças e intervir diante das necessidades 

obtidas, “entendida como uma atitude de observação e escuta constante que 



32 

 

 

 

permite ao professor analisar e interpretar os fatos para ajustar sua intervenção na 

interação com o grupo e com cada aluno em particular” (DIEGO, 2003, p.61) 

Certamente ainda há muito que conhecer sobre a avaliação, sobre 

como formar profissionais que saibam avaliar, sobre como quebrar uma cultura de 

reprodução de práticas em uma sociedade que demonstra ser resistente a 

mudanças, e principalmente, sobre como fazer destes instrumentos uma prática 

comum e cotidiana e não um grande problema para o educador. 

Também há muito que fazer para que a educação infantil assuma a 

sua essência educativa e para a execução da avaliação entendida como processo 

de acompanhamento diário da aprendizagem, pois só assim a escola realizará a sua 

real função de educar e de propiciar o desenvolvimento da criança.  

Pode-se concluir com esse trabalho, que a avaliação é de suma 

importância para o processo de ensino e aprendizado da criança, ou seja, é com ele 

que conseguimos medir e entender o que está acontecendo, ou até mesmo o que 

está faltando para melhorar, ou melhor, é necessário para o desenvolvimento delas, 

pois tudo o que ensinamos temos que esperarmos algo em troca, e se isso não 

estiver acontecendo será por meio da avaliação que conseguiremos identificar. 

Me identifiquei muito com o tema, já esperava encontrar algumas 

complicações, mas que seriam por elas que continuaria a ler outros autores, e pude 

perceber que nem sempre é do jeito que achamos, tudo nessa vida tem um por quê 

das coisas estarem acontecendo. 
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APÊNDICE A – Roteiro de observação do campo de estudo 

 

Título: 

Início da observação: Término: 

Duração: Data:          /               /          

 

Aspectos observados sobre as vivências com a prática avaliativa: 

 

 

 

 

Anotações gerais: 
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APÊNDICE B - Entrevista realizada com os professores 

 

A avaliação na educação infantil 
Questões para professores que atuam na educação infantil 

 

 

 

1- O QUE É AVALIAÇÃO? 
 
 

2-  QUAL A IMPORTÂNCIA DESTA PARA O SEU TRABALHO E PARA A 
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA?  
 
 
3- QUAIS OS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS UTILIZADOS EM SEU 
TRABALHO? DESCREVA-OS.  
 
 
4 - QUAIS SÃO AS AÇÕES REALIZADAS A PARTIR DOS RESULTADOS 
OBTIDOS PELA AVALIAÇÃO? 
 
 
5 - COM BASE EM SUAS EXPERIÊNCIAS, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 
DIFICULDADES QUE PERCEBE EM RELAÇÃO AO PROCESSO AVALIATIVO? 
QUE CONSEQUENCIAS ISSO ACARRETA.  
 
 
6 –VOCÊ ACHA QUE A AVALIAÇÃO REALIZADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
AJUDA A REPLANEJAR SUAS AÇÕES? 
 
 
7 – E EM RELAÇÃO À CRIANÇA, ACHA QUE A AVALIAÇÃO CONTRIBUI PARA 
SUA APRENDIZAGEM? 
 
 
8- A AVALIAÇÃO COLABORA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM? 
POR QUE E COMO? 
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a) 

                 Estamos realizando uma pesquisa junto para à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 

da Universidade Estadual de Londrina. Através desta pretendemos identificar os professores que desenvolvem 

práticas avaliativas significativas com caráter formativo, para observar, refletir e expor suas práticas como 

possibilidades positivas em relação à avaliação na educação infantil. Todos os dados obtidos serão utilizados no 

trabalho intitulado “Avaliação na Educação Infantil”. 

Devido à preocupação ética e buscando dar mais significado e valor aos dados coletados pela pesquisa, 

necessitamos que os contribuintes assinem o termo de consentimento. Garantimos o anonimato das pessoas 

envolvidas, bem como o uso das informações para fins exclusivamente acadêmicos. O trabalho será 

desenvolvido por Fabíola do Nascimento, orientada pela Profª. Ms. Dirce Foletto Moraes, docente do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina.  

                Garantimos que a qualquer momento da realização desse estudo o participante/pesquisado poderá 

receber esclarecimentos adicionais que julgar necessários. Qualquer participante poderá recusar-se a participar ou 

retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos 

mesmos. O sigilo das informações será preservado através de adequada codificação dos instrumentos de coleta de 

dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a esse estudo. Todos os 

registros efetuados no decorrer desta investigação científica serão usados para fins acadêmico-científicos e 

inutilizados após a fase de análise dos dados e apresentação dos resultados finais na forma de trabalhos acadêmicos 

ou artigo científico. 

 

                       Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua colaboração e fica aqui 

o compromisso de notificação do andamento e envio dos resultados desta pesquisa. 

 

 

_____________________________________________ 
Fabíola do Nascimento 

Aluna de Graduação 

Pedagogia – UEL 

 

 

 

 

 

 

 

Profª. Ms. Dirce Foletto Moraes 

                Orientadora 

                      UEL   

 

Eu, ____________________________________________________________, assino o termo de 

consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização da pesquisa “A 

avaliação como colaboradora no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil”, 
permitindo, também, que os resultados gerais deste estudo sejam divulgados sem a menção dos nomes dos 

pesquisados. 

Londrina, _____ de ______________ de 2012.  

 Assinatura do Pesquisado/da Pesquisada 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com as responsáveis pelo estudo:  

e-mail: fabii_nascimento@hotmail.com ou  dircemoraes@sercomtel.com.br 

Comitê de Ética UEL: (43) 3371-2490 

 

mailto:fabii_nascimento@hotmail.com
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ANEXO A - AVALIAÇÃO SEMESTRAL 
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