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RESUMO 
 

O estudo buscou compreender como professores que atuam na Educação Infantil de 
uma escola pública e de uma escola privada analisam as contribuições da avaliação 
para a aprendizagem e desenvolvimento dos seus alunos. O objetivo foi analisar as 
estratégias utilizadas por professores da Educação Infantil para avaliar a 
aprendizagem dos seus alunos, verificando as percepções que permeiam o 
cotidiano escolar e também analisar como a avaliação do desenvolvimento do aluno 
ajuda o professor a repensar sua prática em sala de aula. Quanto aos 
procedimentos metodológicos, pensando em estudar sobre o desafio do repensar a 
prática avaliativa na Educação Infantil, optou-se pela abordagem qualitativa que nos 
oportunizou ter relação com os dados levantados e assim poder interpretá-los a 
partir do mundo real, a análise de conteúdo também foi utilizada, pois é um 
procedimento que consiste em explicar e sistematizar o conteúdo da mensagem e 
seu significado. Iniciar a análise dos dados exigiu ter um olhar detalhado do material 
em mãos, a fim de identificar e destacar informações relevantes para a pesquisa. A 
coleta de dados foi realizada com nove professoras de duas escolas localizadas na 
cidade de Cambé-PR., sendo uma particular e outra pública. Os resultados obtidos 
por meio da pesquisa demonstram que a avaliação é de grande relevância para o 
ensino-aprendizagem por parte do docente, pois esta é um processo educativo, no 
qual o professor por meio dos resultados consegue verificar se os seus objetivos 
estão sendo atingidos, avaliando se sua metodologia foi adequada, e se os alunos 
conseguiram construir o conhecimento, ou seja, se estão conseguindo avançar em 
seu desenvolvimento. Para a maioria das professoras, a avaliação possibilita o 
“feedback”, ela não deve ser vista como forma de punir o aluno, é um recurso muito 
importante e não pode ser considerada como uma provocadora do insucesso 
escolar. Conclui-se que, a avaliação na educação deve ser um auxílio para que o 
professor consiga acompanhar o desenvolvimento e promover a aprendizagem de 
todos. 
 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Técnicas e Instrumentos. Educação 
Infantil.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Durante a trajetória no curso de Pedagogia realizou-se diversas leituras e 

reflexões sobre os embasamentos teóricos que fundamentam a avaliação da 

aprendizagem. Tendo algum conhecimento sobre esse tema e por conhecer a 

realidade que a cerca, instiga-se saber “Por que na Educação Infantil não se dá 

tanta ênfase para a avaliação da aprendizagem, sendo que ela é a ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento da criança e para o trabalho do professor”? 

Hoffmann (2007, p.18) aponta que a avaliação na Educação Infantil deve ter 

uma proposta mediadora e deve ser: 

[...] um processo avaliativo permanente de observação, registro e 
reflexão acerca da ação e do pensamento das crianças, de suas 
diferenças culturais e de desenvolvimento, embasador do repensar 
do educador sobre o seu fazer pedagógico. 

Com isso, começa-se a pesquisa sobre a avaliação na Educação Infantil, e 

ao questionar esse fato em uma escola privada, no munícipio de Cambé, com 

grande surpresa, a escola informou que as professoras deveriam priorizar no registro 

dos pareceres descritivos que realizavam sobre as crianças, apenas aspectos 

positivos, ou seja, os conteúdos apropriados pelas crianças, não relatando dessa 

forma, suas dificuldades, a fim de elevar o grau de satisfação dos pais. Tal fato, 

impulsionou a conhecer mais sobre a temática, por meio da realização desse estudo, 

a fim de que pudesse realizar uma prática que promovesse a aprendizagem e o  

desenvolvimento infantil. Para isso, optou-se pela pesquisa qualitativa que dá a 

oportunidade ao pesquisador de estabelecer uma relação entre os dados 

pesquisados que ocorre em um ambiente natural, prevendo a riqueza de fontes de 

informação, por meio do contato direto que ele terá com o ambiente e com a 

situação a ser investigada. Sobre essa modalidade, Flick (2004, p. 20) cita alguns 

aspectos essenciais da pesquisa qualitativa, “Apropriabilidade de métodos e teorias; 

Perspectivas dos participantes e sua diversidade; Reflexividade do pesquisador e da 

pesquisa e Variedade de abordagens e métodos na pesquisa qualitativa”.  

Instigada a saber mais sobre a avaliação na Educação Infantil, este estudo 

buscou respostas ao seguinte questionamento: Como professores atuantes na
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Educação Infantil de uma escola pública e de uma escola privada analisam a 

contribuição da avaliação para a aprendizagem e desenvolvimento dos seus alunos? 

Assim, na tentativa de esclarecer esses pontos delimitou-se o objetivo geral: 

analisar como os professores concebem e efetivam a prática avaliativa na educação 

infantil, e para concretizar o objetivo geral outros mais específicos foram delimitados: 

(a) identificar as estratégias utilizadas por professores da Educação Infantil para 

avaliar a aprendizagem dos seus alunos, verificando as concepções que permeiam o 

cotidiano escolar; (b) Compreender como a avaliação do desenvolvimento do aluno 

ajuda o professor a repensar sua prática em sala de aula. 

Em síntese, a primeira seção apresentou uma breve introdução do tema 

escolhido, no segundo capítulo foi apresentado os procedimentos metodológicos 

explicando os métodos utilizados para analisar a pesquisa de campo.  

A terceira seção apresentou o desenvolvimento do estudo por meio de 

levantamento bibliográfico, no qual foi abordado sobre as concepções avaliativas, 

sob os diferentes olhares, apresentando que avaliar é uma forma de verificar se os 

objetivos pretendidos pelos professores foram atingidos pelos seus alunos, 

demonstrando também que sua presença constante na vida de quem se encontra 

comprometido com práticas educativas se torna importante. Ainda neste capítulo, 

foram apresentado as modalidades avaliativas, a diagnóstica, a classificatória e a 

formativa, destacando as especificidades da avaliação na Educação Infantil, se 

apresentando como um conjunto de ações para auxiliar os professores colaborando 

para que reflitam sobre as formas ou condições de aprendizagem, procurando 

ajustá-las às necessidades de cada criança. 

Na seção quatro foram apresentados os resultados da pesquisa realizada 

com professores de duas escolas, uma privada e outra  pública, sendo usada a 

análise de conteúdo que é um método que exige a análise, interpretação e 

discussão das informações coletadas, e acontece em três etapas, utilizando o 

campo lógico-semântico para ambientar a descrição destas fases. 

Para finalizar este estudo foram apresentados a conclusão, as refêrencias 

bibliográficas utilizadas para seu desenvolvimento, e o questionário aplicado aos 

professores (Apêndice A).  
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2 METODOLOGIA 

 

Pensando em estudar sobre o desafio de repensar a prática avaliativa na 

Educação Infantil, optou-se pela pesquisa qualitativa que nos oportuniza ter relação 

com os dados levantados e assim poder interpretá-los a partir do mundo real. 

Conhecendo as características que Ludke e André (1986) e Creswell (2007), 

trazem sobre a pesquisa qualitativa, notou-se que algumas delas estão presentes 

neste estudo.  

A pesquisa qualitativa “[...] tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

11).  

Outra característica da pesquisa qualitativa é que os dados coletados são 

descritivos, dessa forma o pesquisador deve se atentar a cada detalhe, pois tudo é 

importante, e pode ajudar para a melhor compreensão do problema estudado 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

O foco de interesse da pesquisa qualitativa está sobre o processo, muito 

mais que sobre o resultado, uma vez que as preocupações se manifestam “[...] nas 

atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, 

p. 12). 

A análise indutiva dos dados é outra característica da pesquisa qualitativa. 

Nela os pesquisadores não buscam hipóteses definidas antes do início dos estudos, 

podemos dizer que o processo da pesquisa qualitativa é como um funil que no início 

o foco é amplo e depois vai se tornando mais específico (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

A perspectiva dos participantes favorece outra característica da abordagem 

qualitativa, isto é, “[...] o significado que as pessoas dão as coisas e à sua vida são 

focos de atenção especial do pesquisador” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.12), que deve 

tentar capturar como os participantes encaram as questões que estão em foco. 

Hoje em dia, muitas pesquisas na área da educação fazem uso da 

abordagem qualitativa, percebendo que ela favorece a compreensão do modo de ver 

a realidade, que utiliza a diversidade de técnicas interpretativas. Para Bogdan e 

Biklen (1994, p.70):  

O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor 
compreender o comportamento e experiências humanas. Tentam 
compreender o processo pela qual as pessoas constroem 
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significados e descrever em que consistem estes mesmos 
significados. Recorrem à observação empírica por considerarem que 
é função de instâncias concretas do comportamento humano que se 
pode refletir com maior clareza e profundidade sobre a condição 
humana. 

Na abordagem qualitativa, temos o emprego de técnicas diferenciadas de 

coleta de dados, os escolhidos para subsidiarem este trabalho foram o questionário 

e a observação.  

O questionário teve como objetivo conhecer o que dizem fazer as 

professoras e o que fazem diante da prática avaliativa. A escolha se deu pelo fato de 

o pesquisador conseguir ganhos e vantagens com a sua utilização. “[...] deixando o 

entrevistado formular uma resposta pessoal [...]” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.187).  

O questionário foi elaborado com o intuito de conhecer a percepção dos 

sujeitos sobre o assunto estudado. Utilizou-se da opção de perguntas abertas, que 

segundo Andrade (1993) oferece mais liberdade de respostas e proporcionam uma 

melhor compreensão e análise dos dados, enriquecendo assim a pesquisa. Nesta 

situação, a ausência do pesquisador possibilita ao entrevistado refletir e emitir seu 

pensamento sobre cada resposta oferecida, sem interferência de outras opiniões.  

Após o levantamento dos dados, por meio do questionário, iniciou-se a 

análise dos dados. Para tanto, utilizou-se, como referencial, a análise de conteúdo 

que constitui: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos, de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
1979, p. 42). 

A análise de conteúdo é um procedimento que consiste em explicar e 

sistematizar o conteúdo da mensagem e seu significado. Iniciar a análise dos dados 

exigiu ter um olhar detalhado do material em mãos, a fim de identificar e destacar 

informações relevantes para a pesquisa. 

Como observado por Bardin (1979), a análise de conteúdo se apresenta 

como um conjunto de técnicas que tem a comunicação como ponto de partida, por 

meio de mensagem, tendo também por finalidade a produção de inferências. Franco 

(2005, p. 26) conceitua o termo inferência como “o procedimento intermediário que 
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vai permitir a passagem, explícita e controlada, da descrição à interpretação”, ou 

seja, é ela que confere a relevância teórica, implicando em comparação pelo fato do 

conteúdo não apresentar tanto valor. Neste contexto, o embasamento teórico se 

torna importante, pois através dele ocorre uma diversificação de concepções de 

mundo. 

A análise de conteúdo é um método que exige a observação, interpretação e 

discussão das informações coletadas, e acontece em três etapas, utilizando o 

campo lógico-semântico para ambientar a descrição destas fases. A primeira é a 

pré-análise que é a fase da organização, possui como incumbência “a escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise; a formação das hipóteses e/ou dos 

objetivos, e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final” 

(BARDIN, 1977 apud FRANCO, 2005, p. 47).  

Após a demarcação deste universo, Bardin (1977, p. 96) observa a 

importância da construção de um corpus, que “é o conjunto de documentos tidos em 

conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos”.  

A descrição analítica seria a segunda etapa, na qual a reunião do material 

que constitui o corpus da pesquisa recebe um maior aprofundamento, guiando-se 

em princípio pelas hipóteses e pelo referencial teórico, dos quais surgirão os 

quadros de referências, buscando sínteses coincidentes e divergentes de ideias por 

meio desta análise (BARDIN 1977). Guerra (2006, p. 77) comenta que devido “a 

análise de uma grande diversidade de material escrito segue geralmente quatro 

etapas: redução e seleção da informação; descrição; interpretação/verificação; 

escrita e divulgação”. 

Nesta terceira etapa denominada “Interpretação referencial” seria a fase de 

analisar, de refletir o embasamento teórico, proporcionando uma ligação da 

realidade aprofundando as conexões das ideias, possibilitando através dela 

transformações nos limites das estruturas específicas e gerais (BARDIN, 1977). O 

pesquisador não deve se fixar somente nos documentos para a análise do conteúdo, 

é importante que ocorra uma interação entre a teoria e o material coletado. 

A categorização, como técnica, é fundamental na análise de conteúdo, 

podendo ser escolhida duas formas de apresentação: apriorísticas, “possui 

indicadores predeterminados em função da busca a uma resposta específica do 

investigador” ou não apriorísticas “emergem da fala, do discurso, do conteúdo das 
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respostas e implicam constante ida e volta do material de análise à teoria”. 

(FRANCO, 2005, p. 58-59). 

É importante observar sobre a quantificação das respostas na 

categorização, ou seja, a repetição de conteúdos comuns à maioria dos 

entrevistados. Na opinião de Bardin (2006), a análise qualitativa não exclui toda e 

qualquer forma de quantificação.  

 

Por mais que tenha na sua origem a quantificação, logo se 
compreendeu que esta técnica pode ser aplicada também na análise 
qualitativa, pois sua característica é a inferência (variáveis inferidas a 
partir de variáveis de inferência no nível da mensagem), quer estas 
estejam baseadas ou não em indicadores quantitativos. (MOZZATO; 
GRZYBOVSKI, 2011, p. 737). 

 

Mas, algumas limitações são impostas pelos teóricos no que se relaciona a 

analise de conteúdo:  

 

[...] é o fato de carregar um ideário de metodologia quantitativa. 
Nesse sentido, a categorização própria do método, um tanto 
esquemática, pode obscurecer a visão dos conteúdos, impedindo o 
alcance de aspectos mais profundos do texto. [...] muitas vezes falta 
profundidade nas análises e se constitui no uso de paráfrases, 
‘utilizadas não apenas para explicar o texto básico, mas também 
para substituí-lo – sobretudo na síntese da análise de conteúdo’. 
(FLICK, 2009, p. 294). 

 

Nesta análise de conteúdo, por consistir em explicar o teor das mensagens, 

não fugindo do contexto da pesquisa, buscou-se identificar as informações mais 

importantes, analisando-as de forma científica, a ponto de tornarem explícitos e 

organizados os resultados da pesquisa. 

Flick (2009, p. 276) complementa observando que “a interpretação de dados 

é a essência da pesquisa qualitativa, embora sua importância seja vista de forma 

diferenciada nas diversas abordagens”. Outro ponto importante seria a construção 

criativa, esta não pode ser desvinculada do contexto analisado, e também, o 

pesquisador precisa apresentar uma análise contextual consistente para que não 

seja um fator limitador no desenvolvimento do estudo. 

Portanto, os argumentos aqui reunidos, demonstram que a análise de 

conteúdo não se configura simplesmente como técnica, mas que pode ser 

considerada como uma metodologia variada e em permanente revisão, 
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possibilitando atender às necessidades do pesquisador na apresentação da análise 

dos dados. 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A pesquisa foi realizada em duas instituições na cidade de Cambé, a 

escolha se deu por conveniência, sendo então, uma escola pública localizada em 

um bairro de classe média baixa e a outra em um bairro na área central, que oferece 

Educação Infantil atendendo crianças de zero a cinco anos de idade. 

Participaram da pesquisa nove professoras, três da instiuição 

pública e seis da instituição privada. As professoras foram solicitadas que 

respondessem a um questionário contendo 7 (sete) questões abertas, (APÊNDICE 

A). 

Após o retorno dos questionários foi realizada a tabulação dos dados 

e os resultados foram apresentados em tabelas e analisados com o suporte da 

teoria.  

 

2.2 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS 

 

O primeiro contato com as docentes das instituições se deu por meio 

da apresentação do que se pretendia coletar. Após, foi solicitado que as mesmas 

respondessem o questionário (APÊNDICE A), que foi realizado contendo sete 

questões abertas.  

Os questionários foram deixados na instituição com cada docente, 

para que pudessem responder com calma. E depois de alguns dias recolhidos para 

que fosse feito a análise dos dados. 
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3 PERCEPÇÕES AVALIATIVAS: DIFERENTES OLHARES 

 

Avaliar a aprendizagem do aluno é uma constante no decorrer do tempo. Há 

muitos anos estudiosos e pesquisadores tentam enunciar alternativas mais eficientes 

e eficazes para mapear o quanto e o como o aluno aprendeu. Se em um momento, 

esta preocupação tinha por intuito maior separar os bons dos maus alunos, 

classificando-os em decorrência dos resultados obtidos, em outro, o foco deslocou-

se para a apreensão das dificuldades ainda presentes, visando à implementação de 

alternativas de superação. 

Para Stoltz (2006), avaliar é verificar se os objetivos pretendidos foram 

atingidos. A avaliação está presente na vida de todas as pessoas que se encontram 

comprometidas com práticas educativas (LUCKESI, 2000). Mas, segundo o autor, a 

avaliação da aprendizagem, ao longo da história da educação moderna e também 

da prática educativa, tornou-se um “fetiche” pelo fato de que “As provas e exames 

são realizadas conforme o interesse do professor ou do sistema de ensino. Nem 

sempre se leva em consideração o que foi ensinado” (LUCKESI, 1998, p. 23). 

Muitas vezes, a avaliação é vista como uma “tirana na prática educativa, que 

ameaça e submete a todos” (LUCKESI, 2005), mas, é importante saber diferenciar a 

avaliação da aprendizagem do exame, ela é “amorosa, inclusiva, dinâmica e 

construtiva, diversa dos exames, que não são amorosos, são excludentes, não são 

construtivos, mas classificatórios” (LUCKESI, 2000, p. 1). Para Luckesi (2000) a 

avaliação é “um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e 

cada educando na busca e na construção de si mesmo e do seu melhor modo de 

ser na vida”. Dessa forma, o professor deve fazer sua avaliação visando sempre à 

aprendizagem do aluno, o que ele ensinou, e não taxar a prova como algo que 

atribui nota e sim um instrumento que verifica o que cada um aprendeu do conteúdo 

que lhe foi transmitido, podendo assim verificar o desenvolvimento de cada aluno. 

 

[...] 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; 
NOGARO, 2008, p. 6). 

 

Hoffmann (2009, p. 17) complementa observando:  
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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. 

 

Neste contexto, a avaliação não pode ser vista como uma forma de punir o 

aluno, é um recurso muito importante e não pode ser considerada a “vilã do 

insucesso escolar em qualquer nível de ensino que se pretenda analisar”, pode ser 

dizendo-se até privilegiada, pois funciona como um mecanismo que colabora na 

qualidade do ensino, como explica Alvarenga (apud ALVARENGA et al., 2002, p. 

57): 

 

[...] investigar efeitos e ações operacionalizadas nos diversos níveis 
de ensino, é, além disso, instrumento decisivo para elaboração de 
políticas e ações de melhoria, sinalizando para caminhos que devem 
ser percorridos para garantir a qualidade de ensino.  

 

A avaliação é um processo em que o professor por meio dos resultados, 

verifica se os seus objetivos estão sendo atingidos, avaliando se sua metodologia foi 

adequada, e se os alunos conseguiram construir conhecimento.  

Para Vasconcellos (2002) a avaliação tem como principal meta beneficiar a 

todos. A avaliação mediadora é uma ação sistemática e intuitiva. Ela se constitui no 

cotidiano da sala de aula, intuitivamente, sem deixar de ser planejada, sistematizada 

(HOFFMAN, 2005). 

Segundo o documento do (MEC) Ministério da Educação - Subsídios para 

construção de uma sistemática de avaliação (2012), a mesma supõe julgamento de 

valor, que se realiza com base em critérios que são estabelecidos a partir de uma 

dada noção de qualidade, compartilhada e assumida por quem faz o julgamento. 

A avaliação por ser tão importante tem que possibilitar ao aluno o 

acompanhamento do seu próprio processo de construção do conhecimento, 

encorajando-o a comprovar suas hipóteses, estabelecer relações entre o que já 

sabe e o que aprendeu de novo.  

Portanto, a avaliação da aprendizagem, neste contexto, torna-se parte 

integrante de um processo educativo que tem como meta final a formação de um 

sujeito capaz de atuar na sociedade da qual faz parte.  
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3.1 AVALIAÇÕES CLASSIFICATÓRIA E FORMATIVA 

 

A avaliação, segundo Haydt (2000), Sant’anna (2001), Luckesi (2002) 

apresenta-se em três modalidades. Dentre elas está à avaliação somativa ou 

classificatória. Segundo Haydt (2000), a avaliação somativa tem como função 

classificar os alunos ao final da unidade, semestre ou ano letivo, segundo níveis de 

aproveitamento apresentados. Essa mesma não acontece na Educação Infantil. O 

objetivo da avaliação somativa é classificar o aluno para determinar se ele será 

aprovado ou reprovado e está vinculada à noção de medir. Este tipo de avaliação 

pressupõe que as pessoas aprendam do mesmo modo, nos mesmos momentos e 

tenta evidenciar competências isoladas.  

Dentre as modalidades de avaliação além da somativa e/ou classificatória, 

há também outras duas modalidades que são denominadas de avaliação formativa e 

a outra, de avaliação diagnóstica.  

Avaliação formativa é realizada com o propósito de informar o professor e o 

aluno sobre o resultado da aprendizagem, durante o desenvolvimento das atividades 

escolares. Localiza a deficiência na organização do ensino-aprendizagem, de modo 

a possibilitar reformulações no mesmo e assegurar o alcance dos objetivos. A 

referente modalidade de avaliação é chamada formativa no sentido que indica como 

os alunos estão se modificando em direção aos objetivos. 

Formativa tem como função informar o aluno e o professor sobre os 
resultados que estão sendo alcançados durante o desenvolvimento 
das atividades; melhorar o ensino e a aprendizagem; localizar, 
apontar, discriminar deficiências, insuficiências, no desenvolvimento 
do ensino-aprendizagem para eliminá- las; proporcionar feedback de 
ação (leitura, explicações, exercícios) (SANT’ANNA, 2001, p. 34).  

A terceira modalidade de avaliação é a diagnóstica que é constituída por 

uma sondagem, projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do aluno, 

dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu. É uma etapa 

do processo educacional que tem por objetivo verificar em que medida os 

conhecimentos anteriores ocorreram e o que se faz necessário planejar para 

selecionar dificuldades encontradas. Os alunos e professores, por meio da avaliação 

diagnóstica de forma integrada, reajustarão seus planos de ação. Na Educação 

Infantil, o professor pode fazer essa avaliação diagnóstica para ver o que o seu 
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aluno já aprendeu, e assim ir ajustando seu plano de acordo com a necessidade da 

sua turma. 

Sobre a avaliação classificatória, é subtraído da prática avaliativa tudo o que 

é constitutivo, “a obrigatoriedade da tomada de decisão quanto à ação, quando ela 

está avaliando uma ação”. Luckesi (1998), frisa que “na prática pedagógica, a 

transformação da função da avaliação de diagnóstica em classificatória foi 

pésssima”. O autor responde porque esta forma de avaliação foi considerada 

inadequada: 

 

O educando como sujeito humano é histórico; contudo, julgado e 
classificado, ele ficará, para o resto da vida, do ponto de vista do 
modelo escolar vigente, estigmatizado, pois as anotações e registros 
permanecerão, em definitivo, nos arquivos e nos históricos escolares, 
que se transformam em documentos legalmente definidos. 
(LUCKESI, 1998, p. 35). 
 

  
Entende-se, portanto, que esta avaliação define o lugar do aluno dentro da 

escola, ou seja, delimitando seus espaços e classificando como bom ou ruim, fraco 

ou forte, demonstrando ser um instrumento autoritário que de um lado da 

possibilidade ao acesso do saber, a outros a estagnação ou evasão dos meios de 

aprender. Para Esteban (2004, p. 85), “a avaliação classificatória não é somente um 

elemento justificador da inclusão/exclusão, ela está constituída pela lógica 

excludente dominante em nossa sociedade”. É importante observar que este modelo 

de avaliação ainda se faz presente em algumas instituições de Educação infantil 

quando, para elas, avaliar é registrar ao final de um semestre, como foi o 

comportamento das crianças, utilizando se de escalas que demonstram se ela 

atingiu ou não os objetivos, reduzindo assim a avaliação a um simples 

preenchimento de fichas, resultando também em uma “análise artificial do 

desenvolvimento infantil, negando principalmente a identidade da criança que está 

sendo avaliada e a identidade do professor que trabalhou com ela” (HOFFMANN, 

2006, p. 12).  

Sobre a avaliação formativa, esta tem como principal objetivo detectar 

problemas de ensino-aprendizagem, ou seja, o professor através dessa avaliação 

consegue estabelecer um comparativo entre os diferentes resultados obtidos pelo 

mesmo aluno. 

Segundo Hadji (2001, p. 19), avaliação formativa é aquela que se situa  no 
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centro da ação de formação “sua função principal é a de contribuir para uma boa 

regulação da atividade de ensino (ou da formação, no sentido amplo)”. Mas, o autor 

comenta que “uma avaliação não precisa conformar-se a nenhum padrão 

metodológico para ser formativa”. 

Paixão e Raymundo (2012, p. 287) citam nas palavras de Sanmartí (2009, p. 

33) que “a avaliação mais importante para os resultados de aprendizagem é a 

realizada ao longo do processo de aprendizagem”. Paixão e Raymundo (2012) 

comentam que esta avaliação é realizada no transcorrer do ano letivo, com a 

finalidade de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos de aprendizagem, 

tendo também um papel “controlador”, ou seja, localiza deficiências no ensino e 

informa – professor aluno – sobre o rendimento da aprendizagem, além de 

possibilitar ao educador formas para que possa corrigir as falhas e aperfeiçoar mais 

o processo”. 

Fica muito claro que a avaliação formativa se distancia da tradicional, 

principalmente quando analisamos seu foco, seu objetivo. Sua prática transcende a 

ideia da classificação, da medição e da seleção. Hoffmann e Szymasnki (2007, p. 

3125)  observam a respeito: 

 

A tradicional voltada às exigências burocráticas, com a atribuição 
classificatória de notas aos alunos, valor mínimo exigido para o 
sucesso ou exclusão do processo. A avaliação formativa apresenta-
se paralelamente em momentos eventuais, nos quais o professor age 
ligado às questões burocráticas, voltando-se especificamente a 
aprendizagem do aluno, e continuamente quando o professor lhe 
confere valores para alcance do mínimo exigido legalmente para sua 
promoção. Evidencia-se assim, ainda que de modo oculto, sua 
desconsideração pelo domínio do conhecimento, que se revela em 
um tipo de promoção automática. 
 
 

 

Neste sentido, Cardinet (1986, p. 14) define a avaliação formativa como 

sendo a avaliação que:  

 

[...] visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando 
localizar as suas dificuldades para o ajudar a descobrir os processos 
que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem. A avaliação 
formativa opõe-se à avaliação somativa que constitui um balanço 
parcial ou total de um conjunto de aprendizagens. A avaliação 
formativa se distingue ainda da avaliação de diagnóstico por uma 
conotação menos patológica, não considerando o aluno como  um 
caso a tratar, considera os erros como normais e característicos de 
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um determinado nível de desenvolvimento na aprendizagem. 
 

Neste sentido, “a avaliação formativa na Educação Infantil realiza-se de 

maneira contínua ao longo de diferentes atividades e situações de aprendizagens, o 

que deve-se tornar uma prática amorosa acolhedora” (LUCKESI, 2006, p. 172). 

Acredita-se que avaliação proporciona informações que servem para ajustar ou 

mudar a atuação educativa adaptando o ensino às características e às necessidades 

dos alunos. Daí a importância dos relatórios, que servem como instrumentos de 

reflexão produzidos pelo professor que reflitam as conquistas de seus alunos. 

Entende-se, portanto que esta avaliação procura proporcionar levantamento 

de informações importantes e úteis à regulação do processo ensino-aprendizagem, 

contribuindo para a efetivação da atividade de ensino.  

 

3.2 AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A avaliação na Educação Infantil tem seu histórico recente visto que no início 

a modalidade tinha um caráter assistencialista, em que os pais depositavam seus 

filhos apenas com interesse no cuidar enquanto eles trabalhavam. Nesse período, 

os pais não se preocupavam com o que seus filhos faziam naquele horário que 

ficavam nos “depósitos de crianças”, nem se importavam se aprendiam alguma coisa 

que pudesse favorecer o seu desenvolvimento. Hoffmann (2006, p. 9) observa que 

nestes tempos, “a prática avaliativa, [...] surge como um elemento de controle sobre 

a escola e sobre as professoras que se vêem com a tarefa de formalizar e 

comprovar o trabalho realizado via avaliação das crianças”. 

No regime republicano houve as primeiras iniciativas para criação de 

“creches ou jardins” tendo como objetivo atender crianças pobres. A finalidade 

dessas creches era desenvolver habilidades como o convívio social e formar hábitos 

de saúde. Segundo Aguiar (2006, p. 61), eram “depósitos de guardar crianças de 0 a 

6 anos, reforçando a ideia da educação assistencialista”.  

O direito a creches começou a partir dos anos 70 e foi conquistado na 

Constituição de 1988, que “reconhece a educação em creches e pré-escolas como 

um direito da criança e um dever do Estado”. Mas, Hoffmann (2006, p. 9) observa 

que houve também neste período, preocupações com relação a avaliação nestas 

instituições. 
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Nas décadas de 1960 e 1970 preocupava-se com o comportamento da 

criança, tendo uma criança ideal, capaz de realizar atividades, desenvolver 

habilidades. Os modelos de avaliação eram preenchidos com cores e siglas 

divididos em áreas cognitiva, afetiva e motora. Os testes eram individuais e 

superficiais. Estas avaliações eram entregues para as famílias com enormes 

informações fragmentadas, não falando da vida da criança na escola, nem de seu 

desenvolvimento, nem de seu relacionamento interpessoal, e não eram contestadas 

pelos pais, pois era o modelo na época.  

Esses testes eram chamados testes de prontidão, o chamado ABC, criado 

por Lorenzo Filho (1960 apud FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 36), que decidia 

se a criança poderia ou não começar sua aprendizagem sistemática, ela tinha que 

possuir um pouco de maturidade na coordenação viso-motora e auditivo-motora, 

além de um bom quociente intelectual e de um mínimo de linguagem.  

Com a democratização do país na década de 80, começa a abordagem de 

um novo instrumento para avaliar na educação infantil, sendo pareceres descritivos 

(relatos escritos do desempenho da criança) ou relatórios avaliativos. Esta 

modalidade começou na pré-escola e permanece em muitos níveis de ensino até os 

dias de hoje. O modelo de avaliação deixa a desejar porque muitos professores não 

estão preparados para redigi-los, pois eles não observam diariamente a criança 

como se deve, deixando passar evidências que deveriam ser redigidas nessa 

descrição.  

Segundo Hoffmann (1993), ocorrem muitos equívocos na elaboração destes 

pareceres como: 

 

a) Muitos pareceres reduzem-se a aspectos atitudinais, pouco 
revelando sobre o desenvolvimento afetivo e cognitivo. 

b) Pareceres elaborados sobre crianças de uma mesma turma 
tendem a referir-se sobre todas elas sobre os mesmos aspectos, 
numa mesma sequência. 

c) Alguns pareceres reproduzem apenas fichas de comportamento, 
sem clareza teórica. 

d) Roteiros elaborados por diretores centram-se na rotina do 
professor do que no desenvolvimento da criança. 

e) Os pareceres atendem mais ao interesse da família, no sentido de 
controlar o trabalho desenvolvido com seus filhos. 

 

Cada educando é diferente um do outro não podendo o professor usar um 

mesmo dizer avaliativo para diversas crianças da mesma turma. Cada parecer deve 
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ser único, pois a criança desenvolve em sua individualidade, com ritmos próprios, 

avanços e dificuldades. O que significa que o mesmo deve ser utilizado de forma 

coerente para que seja uma ferramenta adequada, servindo não apenas para 

compor o arquivo da escola ou para atender os anseios dos pais, no sentido de 

poder controlar o trabalho realizado com os seus filhos, mas como um instrumento 

auxiliar do educador, possibilitando reflexão e análise do desenvolvimento da 

criança e da sua atuação. 

Com a elaboração fragmentada das crianças, através de marcações com “x” 

deixando um vazio como instrumento de avaliação, ocorre na década de 90 com a 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) uma profunda mudança no 

sistema de avaliação na Educação Infantil que propõe que “a avaliação das dos 

educandos na educação infantil far-se-á mediante o acompanhamento e registro de 

seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental”. 

A LDB – nº 9.394 de 1996, definiu a Educação Infantil como a primeira etapa 

da Educação Básica, exigindo que a “Educação” e o “Cuidado” das crianças de 0 

(zero) a 6 (seis) anos tivessem o mesmo tratamento dispensados às demais etapas, 

com atendimento em instituições educacionais – creches (zero a três anos) e pré-

escolas (quatro a seis anos) – e que o profissional que atuasse junto às crianças 

desta faixa etária fosse  professor, com formação mínima no nível médio, na 

Modalidade Normal. Determinou, ainda, quanto à organização da Educação 

Nacional, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em regime de 

elaboração, organizassem seus sistemas de ensino, sendo que os Municípios 

constituíssem seus próprios sistemas ou optassem por se integrarem ao Sistema 

Estadual de Ensino ou compusessem ambos, um sistema único de Educação. 

A partir daí começou a pensar em um novo tipo de avaliação para crianças 

pequenas, onde contemplasse a autenticidade, a dinâmica baseada no contexto que 

a criança vivia na escola e na experiência que ela trazia de casa. 

Em 1998 foi implantado o Referencial Curricular de Educação Infantil - 

RCNEI, que tem como objetivo a socialização nesta etapa educacional, dentro do 

ambiente escolar proporcionando ao aluno acesso aos conhecimentos da realidade 

social e cultural. 
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O desenvolvimento da identidade e da autonomia estão intimamente 
relacionados com os processos de socialização. Nas interações 
sociais se dá a ampliação dos laços afetivos que as crianças podem 
estabelecer com as outras crianças e com os adultos, contribuindo 
para que o reconhecimento do outro e a constatação das diferenças 
entre as pessoas sejam valorizadas e aproveitadas para o 
enriquecimento de si próprias (BRASIL, 1998, p. 11 - Vol. 2). 

 

No RCNEI (1998), a avaliação é definida “como um conjunto de ações que 

auxiliem o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecida e 

ajustar sua prática educativa as necessidades das crianças” (BRASIL, 1998, p. 59). 

Portanto, a avaliação faz parte do processo educativo ajudando os 

professores a planejarem ou criarem situações para que as crianças avancem em 

seu desenvolvimento. Ao observar os alunos em diferentes situações e em 

circunstâncias diversas o educador elaborará seus diários, sistematizando o que o 

educando se apropriou e o que ainda tem dificuldade, obtendo assim informações 

das experiências da criança tendo uma visão integral e de suas particularidades. 

 

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 (NASCIMENTO, 
2012, p. 15). 

 

As anotações devem ser contextualizadas e o professor pode observar seus 

alunos diariamente para que expresse as suas impressões e ideias, assim tem a 

possibilidade de refletir sobre a sua prática cotidiana, auxiliando na construção do 

seu planejamento educativo. As formas de registros são várias, assim, o educador 

pode escolher a mais acessível.  

O aluno deve acompanhar suas conquistas e suas dificuldades através do 

retorno do professor o que propiciará ao mesmo ficar situado frente ao seu processo 

de aprendizagem, basta o educador criar o melhor momento para dar esse retorno. 

Para Hoffmann (2006, p. 13-14), a ressignificação da avaliação em 

educação infantil se torna primordial “como acompanhamento e oportunização ao 

desenvolvimento máximo possível de cada criança, assegurando alguns privilégios 

próprios dessa instância educativa [...]”. A autora frisa que, o processo de avaliação 
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representa um compromisso do professor em investigar e acompanhar o processo 

de aprendizagem do aluno no seu cotidiano (2005, p. 39).  

O documento do MEC (Subsídios para construção de uma sistemática de 

avaliação) traz que: 

A avaliação na educação infantil se refere àquela feita internamente 
no processo educativo, focada nas crianças enquanto sujeitos e 
coautoras de seu desenvolvimento. Seu âmbito é o microambiente, o 
acontecer pedagógico e o efeito que gera sobre as crianças. Ela é 
feita pela professora, pelas pessoas que interagem com ela no 
cotidiano e pelas próprias crianças (BRASIL, 2006, p. 13).  

Portanto, a busca de significado para a avaliação requer o estudo das 

concepções de educação infantil, das teorias de desenvolvimento e das abordagens 

do processo educativo que delas se originam, é preciso que sejam analisadas as 

diferentes posturas avaliativas (HOFFMAN, 2006). 

Para Ballester et al. (2003, p. 88), seria conveniente “repensar esta 

avaliação na escola infantil como uma prática em que é preciso partir do que 

queremos conseguir com ela ou de priorizar funções”, mesmo apresentando 

vantagens no momento de avaliar.    

É importante que o professor tenha conhecimento sobre os procedimentos a 

serem seguidos no que se relaciona à forma que a avaliação deve ser feita dentro 

da sala de aula, para que dessa forma consiga reconhecer os avanços de seus 

alunos.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

RCNEI, 1998) fornecem orientação sobre a avaliação que deve ser compreendida 

como parte do trabalho pedagógico, sem ter como objetivo a promoção ou 

classificação: 

 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 
desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção 
ou classificação, garantindo: 
I – a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano; 
II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 
III – a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da 
criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de 
transição vividos pela criança (transição casa/instituição de 
Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição 
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creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental); 
IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o 
trabalho da instituição junto às crianças e os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; 
V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Na Educação Infantil, não se pode ter um entendimento equivocado da 

avaliação, como acontece muito ainda no Brasil, que o professor concebe a 

avaliação como um mero parecer do desenvolvimento da criança para a família. A 

avaliação deve ser processual e destinada a auxiliar o processo de aprendizagem, 

fortalecendo a autoestima da criança, não podendo ser vetado o direito dessa 

criança ingressar no primeiro ano e nem atribuir notas, conceitos, estrelas , carinhas 

tristes ou alegres de acordo com o julgamento do professor. (BRASIL, 1998).  

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. 

A avaliação fará com que o professor e a escola consigam repensar a sua 

pratica educativa. Hoffman (2006, p. 67) aponta que:  

essa prática tem por finalidade contribuir para o professor reorganizar 
o seu saber didático, reunindo dados e reflexões sobre as crianças e 
sobre as ações educativas desenvolvidas, diariamente, que lhe 
ajudem a repensar e replanejar sua ação docente, dando-lhe 
subsídios para o alcance de suas finalidades pedagógicas. 

Um dos objetivos da avaliação deve ser melhorar a forma de mediação do 

professor, para que o processo de aprendizagem alcance níveis sempre mais 

elevados. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados conforme a metodologia apresentada, sendo 

assim, o cenário do estudo foram duas instituições que ofertam a Educação Infantil 

na cidade de Cambé, uma pública localizada em um bairro de classe média baixa e 

a outra na área central, e que  atendem crianças de zero a cinco anos de idade. No 

entanto não se teve a intenção de comparar as duas realidades. 

Participaram da pesquisa nove (9) professoras, três da instituição pública e 

seis da instituição privada. As professoras foram solicitadas que respondessem a um 

questionário (Apêndice A) contendo sete questões abertas. 

As primeiras questões apresentadas no início do questionário são questões 

introdutórias, os dados foram agrupados na tabela 1 com as devidas respostas dos 

participantes. 

 

TABELA 1 - PROFESSORAS PARTICIPANTES DA PESQUISA. 

Mantenedora  % 

Público   25% 
Privado  75% 

TOTAL  100% 

Fonte: A autora 
 

Com base nos resultados apresentados na tabela 1, três professoras 

representam a rede pública de ensino, correspondendo a 25% das participantes, e 

seis professoras representam a rede privada de ensino, correspondendo a 75% das 

participantes, sendo esta última a maioria das participantes da pesquisa. 

Na questão seguinte foi perguntado às professoras participantes, qual a 

idade dos alunos, os dados foram apresentados na tabela 2 a seguir: 

 

TABELA 2 - IDADE DAS CRIANÇAS 

Idade das Crianças  % 

0 a 3 anos  44% 
4 a 5 anos  56% 

TOTAL  100% 

Fonte: A autora 
 

Três professoras da rede pública responderam ter alunos que variam da 

idade de 0 a 5 anos (4 meses a 1 ano, 3 anos e 5 anos). Seis professoras da rede  
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privada também apresentaram variações nas idades de seus alunos (1 ano a 5 

anos). 

Nas questões seguintes, foi perguntado sobre a formação, o tempo de 

atuação como professora e a experiência na Educação Infantil (EI) em anos, oito 

participantes eram graduadas em pedagogia e uma afirmou que tinha o ensino 

superior completo não especificando o curso. Apenas uma professora afirmou ter 

concluído o curso de pós-graduação. 

 

TABELA 3 - EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO E NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Experiência no Magistério e na Educação 
Infantil  

 % 

Até 5 anos  56% 
6 a 10 anos  22% 
Mais de 11 anos  22% 

TOTAL  100% 

Fonte: A autora 
 

Pelo expresso, pode-se inferir que a maioria das participantes (56%) são 

novas com relação ao tempo de experiência, visto possuirem apenas cinco anos 

atuando como professoras. As duas participantes mais antigas no magistério é a P1 

com 18 anos de experiência e a P3 com 23 anos correspondendo a 22% das 

participantes.  

Após verificarmos os dados pessoais, a primeira pergunta do questionário 

buscou verificar as concepções dos participantes sobre “O que é avaliação?”, e 

foram obtidas as seguintes respostas. Os dizeres abaixo exemplificam alguns 

enunciados dos participantes: 

 

- É um método de saber o que foi assimilado pelos alunos. Não 
necessariamente por meios de testes, pode ser feito por trabalhos, 
provas de consulta entre outros.(P2) 
- Na educação infantil é uma ferramenta que o professor utiliza para 
planejar e auxiliar os seus alunos, onde ele pode alcançar os seus 
objetivos de maneira mais eficaz, mas ele não pode levar em conta a 
avaliação como um método que é objetivo pois na educação infantil 
ele é amplo e flexível.(P3) 
- Avaliação é uma das formas de avaliar o aluno, seu 
desenvolvimento, aprendizado e também suas dificuldades.(P4) 
- São instrumentos e norteadores que são usados para avaliar o 
processo ensino-aprendizagem.(P5) 
- É através dela que podemos identificar o desenvolvimento das 
crianças e como está sendo a nossa prática pedagógica.(P7) 
- A percepção do professor acerca das etapas do desenvolvimento 
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de todos aspectos e áreas de conhecimento, bem como as 
habilidades do aluno. (P9)  

 

A análise dos dados proporcionou identificar algumas respostas em comum 

entre as professoras que foram sistematizadas na tabela abaixo: 

 

TABELA 4 - PARA VOCÊ O QUE É AVALIAÇÃO? 

Respostas  % 

Processo contínuo  17% 
Verificação e melhoria da prática do professor  25% 
Permite conhecer a realidade do aluno e regular o ensino   

41% 
Permite o alcance dos objetivos  17% 

TOTAL  100% 

Fonte: A autora 

 

Portanto, ao analisar as respostas na tabela 4, verifica-se que duas 

professoras nomeiam a avaliação como um “processo contínuo” representando 17% 

das participantes, como pode ser observado nos dizeres de P6 - Avaliação é um 

processo didático permanente, é através dela que possamos verificar as dificuldades 

e orientar a proposta pedagógica para as correções necessárias.  

Dois enunciados referenciam a avaliação como a “verificação e melhoria da 

prática do professor” correspondendo a 25% das participantes, cinco descreveram 

que ela “Permite conhecer a realidade do aluno e regular o ensino” 41%, e duas 

comentam que “permite o alcance dos objetivos” 17%.  

 

- A avaliação não se limita a instrumentos avaliativos, pois é um 
processo contínuo que permite saber a realidade de desenvolvimento 
em que o aluno encontra e onde e pode e precisa chegar, além de 
ser um meio de verificação e melhoria da prática do professor.(P8). 
- É uma maneira de conceituar e analisar tudo aquilo que está sendo 
ensinado e o que está sendo aprendido; tanto para o aluno, como 
para a postura do professor. Verificar se o aluno está realmente 
assimilando o conteúdo. (P1) 

 

Reforçando as respostas das participantes da pesquisa, para Luckesi (2000, 

p. 1) a avaliação é “um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada 

educador e cada educando na busca e na construção de si mesmo e do seu melhor 

modo de ser na vida”. Na opinião de Carrion e Nogaro (2008, p. 6) ela deve se 

apresentar como “[...] um subsídio para o professor compreender melhor o 
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desenvolvimento da criança a fim de mapear, gradativamente seu crescimento 

cognitivo, social e afetivo, observando e registrando as etapas percorridas”. 

A questão de número dois buscou caracterizar a importância da avaliação 

para o processo ensino e aprendizagem, assim foi questionada: “Qual a importância 

desta para o seu trabalho e para a aprendizagem das crianças?”, os enunciados 

abaixo retratam a concepção de duas participantes: 

 

- Para a aprendizagem da criança é verificar e analisar se realmente 
está aprendendo e para o professor é analisar se a maneira está 
correta de ensinar, ou seja, de passar e transmitir conhecimentos. 
(P1) 
- Para o professor, ajuda a identificar se os métodos de ensino estão 
sendo eficazes e para os alunos (crianças) a reforçar os conteúdos 
aprendidos em sala de aula. (P2) 

 

No que diz respeito ao processo de ensino por parte do educador e da 

aprendizagem das crianças, para as professoras pesquisadas a avaliação seria um 

processo educativo, no qual o docente por meio dos resultados consegue verificar 

se os seus objetivos estão sendo atingidos, avaliando se sua metodologia foi 

adequada, e se os alunos conseguiram assimilar o que foi transmitido, ou seja, se 

estão conseguindo avançar em seu desenvolvimento. Vasconcellos (2002) reforça 

essa concepção ao observar que a avaliação tem como principal meta beneficiar a 

todos. Portanto, se torna muito importante para ambas as partes, como afirmam as 

professoras em seus depoimentos: 

 

- Total importância, pois, são através desses instrumentos que 
percebemos o processo de ensino-aprendizagem (P5). 
- Dentro desta ideia acima, ele procura como forma de melhorar meu 
planejamento atingir a todos os alunos e procurando de forma lúdica 
estratégias mais eficientes (P3). 
- Permite repensar e melhorar minha prática e levar os alunos a 
atingir o máximo possível de seu potencial e desenvolvimento (P8). 
- Aprimorar algum trabalho já feito e tomar conhecimento do que a 
criança já aprendeu (P9). 

 

Os dados foram sistematizados na tabela abaixo: 

 
 
 
 
 



33 

 

TABELA 5 - IMPORTÂNCIA PARA O PROFESSOR E PARA A APRENDIZAGEM DAS 
CRIANÇAS 

Respostas  % 

Feedback  50% 
Repensar a prática  17% 
Promover a aprendizagem  8% 
Realizar adequações no plano  25% 

TOTAL  100% 

Fonte: A autora 

 

Conclui-se com as respostas acima que, para seis professores pesquisados, 

a avaliação possibilita o “feedback” (leitura, explicações, exercícios) representando 

assim 50%, para duas seria “repensar a prática”, para uma seria “promover a 

aprendizagem” e para três “realizar adequações no plano” com 25% .   

Como apontado anteriormente, a avaliação não deve ser vista como uma 

forma de punir o aluno, é um recurso muito importante e não pode ser considerada a 

“vilã do insucesso escolar em qualquer nível de ensino que se pretenda analisar”, 

pode ser dizendo-se até privilegiada, pois funciona como um mecanismo que 

colabora na qualidade do ensino, como explica Alvarenga (apud ALVARENGA et al., 

2002, p. 57): 

[...] investigar efeitos e ações operacionalizadas nos diversos níveis 
de ensino, é, além disso, instrumento decisivo para elaboração de 
políticas e ações de melhoria, sinalizando para caminhos que devem 
ser percorridos para garantir a qualidade de ensino.  

 

A avaliação é, portanto, um processo no qual os professores, por meio dos 

resultados, verificam se os seus objetivos estão sendo atingidos, avaliam se sua 

metodologia está adequada, e se os alunos apropriaram-se dos conteúdos 

essenciais. 

Foi solicitado que descrevessem sobre as técnicas e instrumentos 

avaliativos utilizados em seu trabalho (Questão 3 – Apêndice A), os dados foram 

distribuídos na Tabela 6: 

TABELA 6 - TÉCNICAS E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS UTILIZADOS. 

Respostas  % 

Observação da participação e do desenvolvimento 
(registro) 

  
50% 

Análise das atividades 
Diálogo com o aluno e atividades diversas 

 22% 
21% 

Não avalia  7% 

TOTAL  100% 

Fonte: A autora 
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É interessante observar que uma das professoras, com formação inicial em 

Pedagogia, comentou que: - “No Jardim III não há avaliação”. (P2). O que se conclui 

desta resposta é que talvez pela pouca experiência na atuação como professora de 

apenas 1 (um) ano, não esteja a par de todos conhecimentos necessários sobre a 

Lei de Diretrizes e Bases (1996) e o DCNEI (1998). Pode-se observar as fragilidades 

em sua formação inicial e a necessidade de engajamento em um processo de 

formação continuada. 

Os dizeres de P1 apontam para a observação como técnica avaliativa, 

seguida do registro - “Observações diárias – Registro; Ficha avaliativa individual 

(questionários) realizada semestral”. (P1). Conforme observado, a professora utiliza 

a observação com o registro pois para ela são instrumentos importantes, como 

mencionado no RCNEI (BRASIL, 1998, p. 40):  

 

A observação cuidadosa sobre cada criança e sobre o grupo fornece 
elementos que podem auxiliar na construção de uma prática que 
considere o corpo e o movimento das crianças. Devem ser 
documentados os aspectos referentes a expressividade do 
movimento e sua dimensão instrumental. 

 

Outros enunciados enfatizam o registro, como: 

 

-  São usados registros diários e contínuos com base na observação, 
quanto ao desempenho das crianças nas atividades. (P5) 
- Observação, relatórios e anotações diárias. (P7)  
- A observação e o registro são os principais instrumentos que utlizo; 
Observação da participação e desempenho das crianças em todos 
os momentos; e registro na ficha diagnóstica, ficha de 
acompanhamento e relato individual e coletivo por escrito. (P8) 

 

Portanto, fica claro que a utilização da observação e do registro se tornam 

muito importante, pois através deles são “documentados os aspectos referentes a 

expressividade do movimento e sua dimensão instrumental”, sendo desta forma 

recomendado para que o professor os utilize (BRASIL, 1998, p. 40).  

Ao analisar as respostas apresentadas, verifica-se que a maioria das 

professoras pesquisadas utilizam como instrumento avaliativo a “observação da 

participação e do desenvolvimento, seguido do registro”, com (7) sete respostas. 

Outras três utilizam a “análise das atividades”  
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- Através de conversas, onde percebo se eles se recordam do que já 
foi dado, atividades. (P4) 
- Rendimento nas atividades propostas; trabalhos e brincadeiras em 
grupo; observação de comportamento; rodas de conversas.(P6) 

 

Relembrando a teoria já mencionada anteriormente, ocorreu na década de 

90 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – nº 9.394 de 1996, uma 

profunda mudança no sistema de avaliação na Educação Infantil, como disposto no 

inciso I do art. 31: 

 

[...] I - avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, 
de 2013). (BRASIL 1996). 

  

A avaliação faz parte do processo educativo, colaborando com os 

professores para planejarem ou criarem situações em que as crianças avancem em 

seu desenvolvimento. Ao observar os alunos em diferentes situações e em 

circunstâncias diversas o educador elaborará seus diários, sistematizando o que o 

aluno se apropriou e o que ainda tem dificuldade, obtendo assim informações das 

experiências da criança tendo uma visão integral e de suas particularidades. 

Na questão quatro o objetivo era verificar como os dados coletados sobre os 

alunos eram trabalhados, assim foram questionados: “Quais são as ações realizadas 

a partir dos resultados obtidos pela avaliação?”, as seguintes respostas foram 

obtidas: 

 

TABELA 7 - AÇÕES REALIZADAS A PARTIR DOS RESULTADOS OBTIDOS PELA 
AVALIAÇÃO 

Respostas  % 

Rever a prática e dar novos encaminhamentos  61% 
Revisão do plano  8% 
Elaboração do parecer descritivo  8% 
Atendimento individualizado  15% 
Apoio da auxiliar de turma  8% 

Total  100% 

Fonte: A autora 

 

Observa-se com as respostas, que a maioria (8) oito ou 61% das 

professoras pesquisadas procuram “rever a prática e dar novos encaminhamentos, 

adotando novas metodologias, retomando conteúdos essenciais, os enunciados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1


36 

 

abaixo registram a  prática desenvolvida: 

 

- Revisar e retornar alguns conteúdos; Trabalhar com maior foco de 
atenção naquela criança; Atendimento mais individualizado; Apoio de 
auxiliar na turma. (P1) 
- Após a avaliação o professor consegue observar se os métodos de 
ensino estão sendo eficazes para aprendizagem dos alunos. (P2). 
- Busco verificar onde estão os “erro” quando os resultados se 
mostram negativos e procuro corrigi-los da melhor maneira (me 
referindo à minha prática) e também busco suprir as lacunas que 
possam ter ficado na aprendizagem dos alunos (voltar a trabalhar os 
conteúdos não aprendidos). (P8) 
- Interferência às vezes até individualização com jogos e outros 
meios que possibilitem o aluno à compreensão e o estimule à 
participação além de tudo. (P3) 

 

É importante destacar a atitude reflexiva de oito professoras participantes 

que buscam rever a sua prática pedagógica e dar novos direcionamentos.  

 

- As ações é analisar as facilidades e dificuldades de todos e 
trabalhar de uma forma mais simples e objetiva os problemas 
encontrados para um maior resultado (P4). 
- Mudança na prática pedagógica, e procuro detectar onde está a 
“falha” para que eu possa ajudar as crianças se desenvolverem (P7). 
 

 

Uma das participantes procura também realizar “revisão do plano”, porque a 

avaliação faz parte deste planejamento e vice-versa, colaborando para que o 

professor crie situações para que as crianças avancem em seu desenvolvimento. 

 

- Através da avaliação reelaboramos e planejamos a atividade de 
acordo com a necessidade do aluno (P5). 

 

Duas participantes fizeram referência ao atendimento individualizado, sendo 

que uma delas se referiu ao “apoio do auxiliar de turma”.  

Como já mencionado anteriormente, ao observar os alunos em diferentes 

situações e circunstâncias, o professor elabora seus diários, sistematizando o que o 

aluno se apropriou e o que ainda tem dificuldade, obtendo assim, informações sobre 

as experiências da criança, tendo uma visão integral de suas particularidades. Sobre 

o papel da reflexão, Nascimento (2012, p. 5) afirma: 
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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. 

 

A análise dos dados permitiu diagnosticar a opinião das respondentes em 

relação a questão 5: “Você acha que a avaliação realizada na educação infantil 

ajuda você a repensar sua prática avaliativa?”, obtivemos as seguintes respostas: 

 

TABELA 8 - VOCÊ ACHA QUE A AVALIAÇÃO REALIZADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
AJUDA VOCÊ A REPENSAR SUA PRÁTICA AVALIATIVA? 

Respostas  % 

Mudanças em relação à prática-reflexão  73% 
Conhecer a realidade do aluno  18% 
Modificações no plano   9% 

Total  100% 

Fonte: A autora 

 

Como observado, foi unânime as respostas das nove professoras 

pesquisadas, demonstrando a importância da avaliação. Enfatizaram a reflexão, 

como caminho para redefinir sua ação e aperfeiçoar o processo ensino e 

aprendizagem. 

 

- Sim e como. Pois o professor passa a se analisar mais sua maneira 
de trabalhar e principalmente de transmitir os conteúdos e seus 
conhecimentos (P1). 
- Sim, pois se os alunos não estão conseguindo assimilar os 
conteúdos possivelmente o método de ensino não está sendo eficaz 
(P2). 
- Sim. Toda avaliação leva a uma reflexão sobre o seu trabalho e 
sobre as estratégias utilizadas (P3). 
- De alguma forma sim, é através dela, não somente que o professor 
pode perceber que tipo de criança você está trabalhando, e pode se 
aperfeiçoar para repensar a forma de avaliação (P4). 

 

Ao analisar as respostas, sobre as contribuições da avaliação em relação à 

as modificações no plano de trabalho docente, foram citadas “mudanças em relação 

a prática e a possibilidade de repensar a prática (8), como pode ser observado nos 

enunciados abaixo:  

 

- Ela ajuda a repensar na minha prática pedagógica, modificando o 
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meu planejamento (P6). 
- Sim, pois as crianças estão em constante mudança e junto com 
elas temos que ir mudando a nossa prática (P7). 

 

Os dados apontaram que dois participantes reconhecem a avaliação como 

meio para conhecer a realidade do aluno; e apenas um deles, apontou que por meio 

da avaliação podemos realizar modificações no plano. 

A busca de significado para a avaliação requer o estudo das concepções de 

educação infantil, das teorias de desenvolvimento e das abordagens do processo 

educativo que delas se originam, é preciso que sejam analisadas as diferentes 

posturas avaliativas (HOFFMAN, 2006). 

Ainda analisando sobre as contribuições da avaliação em relação à 

transformação, a professora 8 confirma respondendo: 

  

- Sim e ajuda os professores a repensar sua prática em todas as 
etapas da educação. (P8) 
 

Para Ballester et al. (2003, p. 88), seria conveniente “repensar esta avaliação 

na escola infantil como uma prática em que é preciso partir do que queremos 

conseguir com ela ou de priorizar funções”, mesmo apresentando vantagens no 

momento de avaliar. É importante que o professor tenha conhecimentos sobre os 

procedimentos a serem seguidos no que se relaciona à forma que a avaliação deve 

ser conduzida. Hoffman (2006, p. 67) complementa:  

 

[...] essa prática tem por finalidade contribuir para o professor 
reorganizar o seu saber didático, reunindo dados e reflexões sobre 
as crianças e sobre as ações educativas desenvolvidas, diariamente, 
que lhe ajudem a repensar e replanejar sua ação docente, dando-lhe 
subsídios para o alcance de suas finalidades pedagógicas. 

 

Na questão 6 foi questionado “Em relação à criança da educação infantil, 

você considera que a avaliação contribui para sua aprendizagem?” Com os dados 

obtidos, foi possível verificar os avanços e as dificuldades das crianças e como 

evoluíram no processo de construção do conhecimento escolar, como pode ser 

observado nos enunciados abaixo: 

 

- Sim, pois através da avaliação detectamos suas potencialidades e 
dificuldades e assim podemos estimula-las (P7). 
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- Sim. Para que possamos ver a evolução da criança desde o início 
do ano, até o fim (P1). 
- Sim, pois contribui para que eu veja e perceba a dificuldade de 
cada um (P4). 
- Contribui, desde que eu avalie as dificuldades de cada criança e 
utilize diferentes técnicas de ensino que auxiliem em sua 
aprendizagem (P9).  

 

Diante disso, é preciso que o professor tenha consciência de que a 

avaliação só será importante se possibilitar reflexões sobre a forma como está 

ocorrendo o desenvolvimento da criança, não deixando de observar sua 

individualidade, sua capacidade e também as necessidades.  

Concepções conservadoras também estiveram presentes nos enunciados 

das professoras: “Sim, acredito ser uma forma de memorizar aquilo que se 

aprendeu” (P2). É importante mencionar que tanto na prática pedagógica como na 

prática de avaliação é necessário que sejam superados o autoritarismo e o 

conteudismo, pois mudando estas formas o professor estará abrindo novas 

perspectivas para os processos de avaliação educacional e da aprendizagem, por 

meio da participação do aluno na sociedade.  

Outro aspecto, que foi possível abordar, foi quanto às estratégias de 

aprendizagem, como comentado pela professora, confirmando que a avaliação 

contribui, mas depende de como ou de que forma vai ser aplicada: 

 

- Com certeza sim, mas depende do professor utilizar a melhor 
estratégia para a aprendizagem (P3). 

 

Os dados mostraram que 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 com o outro, com a natureza e com o próprio 

conhecimento. Enfim, a avaliação fará com que o professor e a escola consigam 

repensar a sua prática educativa. 

Vale destacar que o estudo em questão, também buscou identificar as 

contribuições da avaliação para a promoção da aprendizagem dos alunos (Questão 

6 – Apêndice A). 
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TABELA 9 – CONTRIBUIÇÕES DA AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

RESPOSTAS  % 

Evolução do aprendizado  45% 
Percepção das dificuldades do aluno  33% 
Facilidade em assimilar   11% 
Eficiência nas estratégias utilizadas  11% 

Total   100% 

Fonte: A autora 

 

Ressalta-se que 100% das professoras pesquisadas valorizam a avaliação 

como fonte de aprendizagem, demonstraram a importância da avaliação para a 

percepção da evolução da criança, durante o processo de ensino e aprendizagem, 

assim como, o levantamento das dificuldades apresentadas pelo aluno nas etapas 

de seu desenvolvimento.   

A avaliação deve ser processual e destinada a auxiliar o processo de 

aprendizagem, fortalecendo a autoestima da criança, não podendo ser vetado o 

direito dessa criança ingressar no primeiro ano e nem atribuir notas, conceitos, 

estrelas, carinhas tristes ou alegres de acordo com o julgamento do professor. 

(RCNEI, 1998). 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. 

Ao analisar a questão 7 (Apêndice A) “A avaliação colabora no processo de 

ensino e aprendizagem? Por que e como?”, obtemos os seguintes dados que foram 

apresentados na tabela abaixo:  

 

TABELA 10 – COLABORAÇÃO AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

RESPOSTAS  % 

Forma de reconhecimento do que foi ensinado  23% 
Planejamento determina o foco  12% 
Ritmo de cada aluno   65% 

Total   100% 

Fonte: A autora 

 

Foi constatado que 23% das professoras efetivamente vêem a avaliação 

como uma forma de reconhecimento do que foi ensinado por elas e aprendido pelas 

crianças através dos resultados, como pode ser observado nos enuncioados abaixo:  
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- Sim. Porque é através dela que podemos ver se realmente aquilo 
que foi ensinado, foi realmente aprendido e a partir dai nos 
policiarmos no que precisa ser mudado ou revisto. Como? 
Observações; por questionários, oralidade, ficha avaliativa, 
tarefas, trabalhos…(P1). 

- Sim, pois faz com que a criança reforça aquilo que aprendeu em 

sala. É uma forma de saber se a criança aprendeu realmente (P2). 

 

O planejamento é fundamental, pois implica em determinar o que irá ser 

observado e como isso ocorrerá, definindo assim o foco. 

 

- Sim, colabora. Pois ajuda o professor a planejar com mais eficácia 
seu trabalho fica mais ampliado aberto a pesquisas que auxiliam 
no melhor ensino- aprendizado (P3). 

 

Diante do contexto apresentado, percebe-se a preocupação das 

professoras com o ritmo de cada aluno, porque cada criança é diferente uma da 

outra, não podendo o professor usar um mesmo dizer avaliativo para diversas 

crianças da mesma turma.  

 

- Sim, porque cada criança é diferente uma da outra, e com esses 
recursos é possível conseguir chegar perto das necessidades de 
todos (P4). 

- Sim, ela nos da respaldo, e através dela precebemos o grau de 
aprendizagem que a criança está. E principalmente, como 
podemos estar melhorando como profissionais (P5). 

- Sim, pois podemos incentivar suas potencialidades e ajudar nas 
dificuldades (P6). 

- Sim. A avaliação é parte integrante desse processo, estando 
presente e sendo necessária em todos os momentos (P7). 

- Sim, porque ajuda o professor a perceber os limites e as 
possibilidades de aprendizagem (P9).  

 

Para Hoffman (2006, p. 67): 

[...] essa prática tem por finalidade contribuir para o professor 
reorganizar o seu saber didático, reunindo dados e reflexões sobre 
as crianças e sobre as ações educativas desenvolvidas, diariamente, 
que lhe ajudem a repensar e replanejar sua ação docente, dando-lhe 
subsídios para o alcance de suas finalidades pedagógicas. 

Portanto, é importante observar que, a avaliação fará com que o professor e 

a escola consigam repensar a sua prática educativa, tendo como objetivo de sempre 
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melhorar a forma de mediação do professor para que o processo de aprendizagem 

alcance níveis sempre mais elevados. 

A análise dos dados possibilitou 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 nenhuma das professoras faz observações e anotações 

diárias sobre as aprendizagens, avanços e dificuldades das crianças, 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 

está bem executado e como pode melhorar o seu desempenho, assim entende-se 

que a avaliação é realmente importante para que se visualize o desenvolvimento da 

criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação nos últimos anos vem apresentando avanços importantes, mas 

no que diz respeito à avaliação, esta tem provocado vários debates no âmbito da 

educação. Na tentativa de analisar como os professores concebem e efetivam a 

prática avaliativa na Educação Infantil, este estudo se propôs a abordar sobre “o 

repensar da prática avaliativa: um desafio na educação infantil”. Para sua 

concretização foi proposto identificar as estratégias utilizadas por professores da 

Educação Infantil para avaliar a aprendizagem dos seus alunos, verificando as 

concepções que permeiam o cotidiano escolar e também compreender como a 

avaliação do desenvolvimento do aluno ajuda o professor a repensar sua prática em 

sala de aula.  

Tendo como parâmetro as percepções atuais sobre a avaliação da 

aprendizagem na Educação Infantil podemos levantar como hipótese que as 

professoras têm conhecimentos sobre a avaliação através da observação e registro 

e qual o seu propósito para a educação do aluno. Mas, não quer dizer que todas 

aplicam estes conhecimentos, porque somente a metade respondeu que permite 

conhecer a realidade do aluno e regular o ensino.  

Sobre a importância da avaliação para o processo ensino e aprendizagem 

por parte do professor, observou-se que a avaliação seria um processo educativo, 

no qual o professor por meio dos resultados consegue verificar se os seus objetivos 

estão sendo atingidos, avaliando se sua metodologia foi adequada, e se os alunos 

conseguiram assimilar o que foi transmitido, ou seja, se estão conseguindo avançar 

em seu desenvolvimento. Assim, para a maioria das professoras, a avaliação 

possibilita o “feedback”, ela não deve ser vista como forma de punir o aluno, é um 

recurso muito importante e não pode ser considerada como uma provocadora do 

insucesso escolar.  

Sobre as técnicas e instrumentos avaliativos utilizados pelas professoras, foi 

visto que a maioria utiliza a observação da participação e do desenvolvimento, 

seguido do registro, portanto ficou claro que a utilização desses instrumentos são 

muito importante, pois através deles que o professor pode perceber o 

desenvolvimento dos seus alunos em todos os aspectos. 
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No que diz respeito às ações realizadas, por meio dos resultados obtidos 

pela avaliação, verificou-se que procuram rever a prática e dar novos 

encaminhamentos, adotando novas metodologias, retomando conteúdos essenciais.  

Sobre a avaliação realizada na Educação Infantil, se ajuda a repensar a 

prática avaliativa, foram unânimes, demonstrando a importância da avaliação ao 

enfatizaram a reflexão, como caminho para redefinir sua ação e aperfeiçoar o 

processo ensino e aprendizagem. É importante que o professor tenha 

conhecimentos sobre os procedimentos a serem seguidos no que se relaciona à 

forma que a avaliação deve ser conduzida. A busca de significado para a avaliação 

requer o estudo das concepções de educação infantil, das teorias de 

desenvolvimento e das abordagens do processo educativo que delas se originam, é 

preciso que sejam analisadas as diferentes posturas avaliativas (HOFFMAN, 2006). 

Com os dados obtidos sobre a questão relacionada a contribuição da 

avaliação na aprendizagem das crianças, foi possível verificar os avanços e as 

dificuldades. As professoras pesquisadas valorizam a avaliação como fonte de 

aprendizagem, demonstraram a importância da mesma para a percepção da 

evolução da criança, durante o processo de ensino e aprendizagem, assim como, o 

levantamento das dificuldades apresentadas pelo aluno nas etapas de 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 com o outro, com a natureza e com o próprio conhecimento. 

Enfim a avaliação fará com que o professor e a escola consigam repensar a sua 

pratica educativa.  

Finalizando, ao analisar sobre a avaliação, se esta colabora no processo de 

ensino e aprendizagem, por que e como, foi observado que as professoras 

efetivamente vêem a avaliação como uma forma de reconhecimento do que foi 

ensinado por elas e aprendido pelas crianças através dos resultados. Concluem que 

o planejamento é fundamental, pois implica em determinar o que irá ser observado e 

como isso ocorrerá, definindo assim o foco, pois como verificado também, cada 

aluno é diferente um do outro, portanto a forma de avaliar também será. 

Conclui-se que, a avaliação por ser tão importante, tem que possibilitar ao 

aluno o acompanhamento do seu próprio processo de construção do conhecimento, 

encorajando-o a comprovar suas hipóteses, estabelecer relações entre o que já 

sabe e o que aprendeu de novo. Neste sentido, ela se torna parte integrante de um 
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processo educativo que tem como meta final a formação de um sujeito capaz de 

atuar na sociedade da qual faz parte.  

Portanto, é importante observar que, a avaliação fará com que o professor e 

a escola consigam repensar a sua prática educativa, tendo como objetivo de sempre 

melhorar a forma de mediação do professor para que o processo de aprendizagem 

alcance níveis sempre mais elevados. Finalizando este estudo, é importante frisar 

que ele não se encerra aqui, mas, procura fornecer uma maior perspectiva para que 

se vá além, ou seja, que o leitor busque novos conhecimentos mesmo sabendo que 

para isso haverá um longo caminho a percorrer. 

Esse trabalho contribuiu para entender o porque é necessário os professores 

da Educação Infantil realizar a avaliação de forma que auxilie no seu trabalho em 

sala de aula, podendo analisar a contribuição da mesma na aprendizagem e 

desenvolvimento dos seus alunos, conseguindo assim, repensar a sua prática 

avaliativa.  
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APÊNDICE A  - QUESTIONÁRIO REALIZADO COM PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

ESCOLA:   PÚBLICA (     )    PRIVADA (     ) 

TURMA: ____________________________________________________________ 

FORMAÇÃO: ________________________________________________________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO COMO PROFESSORA: ____________________________ 

 

1- Para você o que é avaliação? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2- Qual a importância desta para o seu trabalho e para a aprendizagem da 

criança? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3- Quais as técnicas e os instrumentos avaliativos utilizados em seu trabalho? 

Descreva-os.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4- Quais são as ações realizadas a partir dos resultados obtidos pela avaliação?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

5- Você acha que a avaliação realizada na educação infantil ajuda você a 

repensar sua prática avaliativa?  
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6- E em relação à criança da educação infantil, você considera que a avaliação 

contribui para sua aprendizagem? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7- A avaliação colabora no processo de ensino e aprendizagem? Por que e 

como? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


