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RESUMO:

A compreensão dos fazeres pedagógicos dentro da Educação Infantil acontece posteriormente ao
conhecimento da concepção de infância construída no Brasil, que começou a receber devida importância
depois de meados do século XIX, sob influência das ciências como a Sociologia, a Antropologia e a
Psicologia, tendo como finalidade atribuir à educação como as demais instâncias sociais o compromisso
com a afirmação social e intelectual da criança. Hoje, preocupa-se não apenas com os fazeres nesta etapa
de ensino, mas também em avaliar os conhecimentos assimilados pela criança de maneira significativa.
Assim, torna-se importante a utilização de um instrumento avaliativo na Educação Infantil dinâmico,
participativo e processual: O portfólio.
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Abstract: the understanding of pedagogical practices in the early childhood education happens after the
knowledge of childhood design built in Brazil, which began to receive importance after the mid-19th
century, under the influence of Sciences such as Sociology, anthropology and psychology, having as
purpose assign to education as all other instances the social commitment to social and intellectual
affirmation of the child. Today is concerned not only with the doings at this stage of education, but also in
assessing the knowledge assimilated by the child in meaningful ways. Therefore, it is important to use an
evaluation instrument in early childhood education, participatory and dynamic process: the portfolio.
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INTRODUÇÃO

Pensar em avaliar na Educação Infantil é também refletir se a instituição escolar, professores, familiares e
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todos os outros indivíduos envolvidos neste processo pensam este momento com o objetivo de promover a
socialização e desenvolvimento afetivo, emocional, social e cognitiva das crianças. Segundo Hoffmann
(2000, p.76) “processos avaliativos destinam-se a relatar para onde a criança se encaminha, quais são
suas potencialidades, confiando no seu processo permanente de aprendizagem”. Desse modo, na
Educação Infantil, todos os registros produzidos pelas crianças tornam-se importantes, através dos
mesmos é possível avaliar quais os conhecimentos foram adquiridos, o que deve ser
melhorado/modificado em relação à práxis pedagógica e como a família pode ser envolvida nesse
processo.

Ainda que muitas pessoas concebam a Educação Infantil de maneira assistencialista e não educativa, que
pode acontecer em espaços formais ou não formais há a necessidade de pensar sobre a aquisição de
conhecimentos de conceitos, princípios, atitudes e procedimentos. Segundo Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (1998, p.49) “A explicitação de conteúdos de naturezas diversas aponta para a
necessidade de se trabalhar de forma intencional e integrada com conteúdos que, na maioria das vezes,
não são tratados de forma explícita e consciente”.

O portfólio utilizado como instrumento avaliativo proporciona a criança a pensar o máximo sobre o que
aprender analisar o que já foi feito, pois as crianças tem o hábito de examinar os trabalhos realizados e
isto pressupõe auto-avaliação e maturação de conceitos ligados a capacidade de formar conceitos. É
necessário ressaltar que o professor deve estabelecer um diálogo transparente e aberto a discussões com
seu aluno, sem subestimar suas potencialidades, para que a compreensão do que se aprende ou que se
pretende construir seja claro.

As instituições escolares também deverão ter suas salas de Educação Infantil adequadas para o bom
desenvolvimento dos seus alunos de forma integral, afinal, este é um espaço de convivência e produção
que provavelmente passarão a maior parte do seu tempo. Assim deve-se ter luz adequada, uma sala de
aula clara e arejada, com lugares reservados para guardar materiais de uso pessoal e coletivo e expor
seus trabalhos para que possa apreciá-los em seus devidos lugares, especiais para eles. Sob essa ótica,
Craidy & Gladis (2001, p.120-121), “a organização correta é fundamental para que a criança situe-se em
relação ao seu espaço de trabalho, o espaço de trabalho dos colegas, os materiais utilizados
especificamente em cada atividade, os usos individuais e coletivos”; assim, além de sentir-se parte
daquele ambiente, manipulando os objetos que estão contidos naquele espaço, o aluno aprenderá a
organizar-se não somente no ambiente escolar, como também em outros espaços de convivência, como
sua casa.

Assim, compreender e avaliar criticamente na Educação Infantil pressupõe a elaboração de um tipo de
avaliação, que como que deve privilegiar o desenvolvimento da autonomia, da autoestima, a compreensão
dos anseios da criança, desenvolvimento da escrita, leitura, o equilíbrio das emoções e apreensão dos
fatos que acontecem ao seu redor. Dessa forma, a proposta de avaliação através de portfólio, segundo
Shores & Grace (2001) os portifólios concentram-se nos interesses, nas necessidades de cada criança,
reforma a cultura da sala de aula e o currículo, com uma prática adequada do ponto de vista do
desenvolvimento.

1. Contexto do Relato.

Considerando a importância da pesquisa para a compreensão do portfólio como instrumento avaliativo na
Educação Infantil, bem como a análise da prática pedagógica exercida pelos docentes nesta área, foi
realizada pesquisa em uma escola da rede particular de ensino, na cidade de Feira de Santana, Bahia, que
trabalha dentro de uma proposta sócio-interacionista-construtivista, distribuídos na Educação Infantil até o
quinto ano do Ensino Fundamental, atendendo a crianças de 2 anos a 11 anos, de ambos os sexos, tendo
sua clientela oriunda de filhos de funcionários públicos, comerciantes e profissionais liberais.
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. A referida escola possui uma filosofia de trabalho que privilegia o desenvolvimento cognitivo
(conhecimento conceitual, raciocínio e capacidade de decisão e as habilidades de linguagem e
representação), o desenvolvimento sócio-afetivo (autoestima, empatia e relações interpessoais), assim
como os limites necessários para uma boa convivência social.

Sua direção é exercida por uma educadora, especialista em Gestão e Coordenação Escolar, sob
coordenação na área de Educação Infantil também de uma educadora, com formação em Pedagogia,
especialista em psicopedagogia. A referida escola já desenvolve seu trabalho a catorze anos, objetivando
sempre o cumprimento da responsabilidade humana, mediada por valores, princípios, normas e formas de
ações, bem como o compromisso científico dinamizado por meio do trabalho com o saber escolar.

O grupo de Educação Infantil possui um sistema de avaliação diferenciado, onde os alunos são
acompanhados pelos professores e coordenação pedagógica através de registros permanentes organizados
em formato de Portfólio.

O Portfólio de Aprendizagem do aluno é composto de diversos registros feitos pelos professores, que tem
como objetivo informar, aos pais e/ou responsáveis, o desenvolvimento dos alunos, obtidos através de
observações e aplicações de atividades, além de facilitar o acompanhamento individual de cada criança
pelos professores e coordenação, agrupando informações a respeito do desenvolvimento de cada aluno.

O Portfólio é encaminhado periodicamente para casa, para que os pais possam acompanhar os avanços
das crianças e participar mais ativamente do processo de desenvolvimento da mesma, tendo oportunidade
de discutir, posteriormente, as dúvidas, sugestões a respeito do trabalho escolar em reuniões e
atendimentos individuais com os professores e coordenação.

O Portfólio representa uma proposta de avaliação, dinâmica e processual, onde garantimos a participação
efetiva dos principais atores responsáveis pela educação da criança – família e escola, efetivando, no
cotidiano da sala de aula, a proposta pedagógica sócio interacionista construtivista adotada pela escola.

Nesse contexto, faz-se necessária a participação de todos os envolvidos para que este processo seja válido
e eficaz. Portanto a família deve estar sempre atenta e acompanhando o desenvolvimento do aluno.

A implementação da avaliação através de portifólio em nosso Colégio vem acontecendo há cinco anos,
aproximadamente. Surgiu da necessidade de aprimorar o nosso sistema de avaliação, partindo do princípio
de que a aprendizagem acontece de forma processual e singular a cada ser humano. Nos primeiros anos,
apesar de usar a palavra portifólio para representar o nosso sistema de avaliação, recolhíamos num
classificador individual para cada aluno, uma série de relatórios escritos que eram elaborados ao final de
cada semestre e que se demonstravam muito parecidos de um aluno para outro,

Essa prática começou a gerar uma angústia no grupo de Educação Infantil como um todo, pois na visão da
coordenação ficava explicita a falta de registro do processo de aprendizagem de cada aluno que deveria
ser feito pelos professores e na visão dos professores um acúmulo de trabalho, gerado para pela produção
de vários textos ao final de cada semestre.

Surgiu então a necessidade de aprofundar os nossos estudos a respeito de Portfólio nesses últimos dois
anos. Começamos pela visita de uma consultora Pedagógica que analisou e fez criticas ao modelo de
portfólio existente. Esta visita foi muito significativa, uma vez que afirmou as angústias que já permeavam
o nosso grupo, bem como nos trouxe dúvidas novas, o que nos motivou a buscar cada vez mais. Nesta
visita, alem de sermos apresentadas a bons modelos de Portfólio, tivemos a indicação de livros que nos
ajudariam a melhorar a nossa prática e aperfeiçoar o modelo que já existia na escola.

Foram distribuídos capítulos de livros e outras leituras às professoras com o objetivo de que cada um
apresentasse suas leituras e observações em forma de seminário, garantindo o aprendizado de todos. Na
medida em que as apresentações iam acontecendo, anotávamos as idéias de modificações surgidas e
criamos um plano de ação com todas elas: coletar amostras de trabalho; realizar registros sistemáticos;
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envolver as crianças; envolver as famílias neste processo.

Com base nessas modificações, estamos trabalhando com o nosso portfólio, mesmo assim ainda neste
último ano sentimos a necessidade de dar continuidade ao aperfeiçoamento do mesmo e voltamos a
avaliá-lo através de uma pesquisa de satisfação. Surgiu então a necessidade de desenvolver um estudo
explicativo e descritivo onde foi avaliada a importância de se estabelecer um instrumento avaliativo na
Educação Infantil, onde pudesse ser observado o desenvolvimento cognitivo e sócio emocional das
crianças com a participação das famílias.

Segundo Sampieri; Collado; Lucio, (2006), o estudo explicativo permite responder as causas dos
acontecimentos, fatos, fenômenos físicos ou sociais. Por sua vez, o estudo descritivo especifica
propriedades, características e os perfis importantes de pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro
fenômeno que se submeta a análise.

Durante a pesquisa, foi distribuído para os professores que trabalham com a Educação Infantil, um
questionário de abordagem onde deveriam responder as seguintes perguntas: escreva quanto à aceitação
do portfólio como instrumento avaliativo (pelo professor, pelo aluno, pelos pais); quais as contribuições
que os estudos sobre a elaboração/construção do portfólio trouxeram para sua práxis pedagógica Quanto
à dinâmica da construção do portfólio, cite os pontos positivos, negativos e possibilidades de melhoria;
quais as áreas que você sente maior dificuldade em contemplar no portfólio

Ficou constatado entre os professores que os mesmos consideram o portfólio um bom instrumento
avaliativo que demonstra a construção/evolução da aprendizagem. Na visão deles, é um instrumento que
deixa os pais mais informados. Os professores acreditam que alguns pais valorizam como instrumento
avaliativo, outros como guardam apenas como recordação da vida escolar do seu (a) filho (a), mas de
maneira geral de acordo com relatos como “a diversidade que o compõem facilita o processo de avaliativo,
sendo possível durante o processo observar a evolução de cada aluno” (Professora das crianças de cinco
anos) ou “é um instrumento que deixa os pais mais informados sobre o processo de avaliação dos seus
filhos” (Professora das crianças de quatro anos de idade) vem a comprovar a importância desta prática
avaliativa.

Quanto aos pais, foi enviado um questionário com indagações sobre o conceito de portfólio, se
costumavam a responder/opinar nas páginas destinadas aos pais, quais áreas que eram mais
contempladas no processo avaliativo dos seus filhos através deste instrumento. Foi possível avaliar que:

• Com relação aos pais de crianças com dois anos de idade:

Em torno de 50% dos pais de alunos responderam e devolveram o questionário. Com unanimidade
reconheceram que o seu filho (a) possui um portfólio e a maioria responde ás páginas que lhes são
designadas. Reconheceram o portfólio como um importante instrumento avaliativo e as áreas de
conhecimentos avaliadas, contempladas nele até o momento (Formação Pessoal e Social e Linguagem),
como bem colocou a mãe de Y. “diário que nos informa sobre a evolução e desenvolvimento do nosso
filho”.

Entende-se que por ser o primeiro ano escolar de muitas crianças deste grupo, a preocupação dos pais ou
responsáveis com a área de Formação Pessoal e Social seja maior, principalmente no que diz respeito aos
conhecimentos das potencialidades corporais e conquista gradativa da sua autonomia.

• Com relação aos pais de crianças com três anos de idade:

Menos de 50% dos pais de alunos responderam e devolveram o questionário. Dos que responderam
apenas um negou a existência do mesmo e não o conhece enquanto instrumento avaliativo. Os pais dos
alunos da casa percebem a presença de atividades e relatos de seus filhos de anos anteriores no mesmo.
A maioria reconhece a importância do portfólio, pois o mesmo proporciona o acompanhamento do
desenvolvimento do seu (sua) filho (a). Os pais dos alunos da casa já identificam através do material
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arquivado no portfólio as áreas do conhecimento que são avaliadas no mesmo.

Ainda sobre as observações realizadas pelos pais deste grupo, pôde-se perceber que os pais acreditam
que a avaliação através do portfólio “facilita” o acompanhamento do desenvolvimento cognitivo dos seus
filhos, contribuindo para que possam avaliar e trabalhar com suas dificuldades. O que pode ser confirmado
pelos relatos a seguir: “Acho importante para ter uma ideia do seu desenvolvimento escolar e pessoal.”
(Mãe de M. Grupo 03). “O portifólio contribui para o desenvolvimento da criança, fala sobre o que ela faz.”
(Mãe de B. Grupo 03).

• Com relação aos pais de crianças com quatro anos de idade:

Mais de 50% dos pais de alunos responderam e devolveram o questionário. Dos que responderam todos
reconheceram a existência do mesmo, o reconhece como instrumento avaliativo, identificam a presença de
atividades e relatos de anos anteriores e algumas das às áreas de conhecimento avaliadas. A maioria
conceitua o portfólio de forma satisfatória e parabeniza a escola pela iniciativa, como explica a mãe de G.
estou surpresa com o desenvolvimento do G. “penso que este método está ajudando no seu
desenvolvimento” e ainda a mãe de M. “o que mais admirei sobre o portfólio foi a maneira que ele nos foi
apresentado, bastante interessante!”.

Neste grupo dentro do questionamento sobre as áreas contempladas, foi constatado que todas foram
consideradas importantes para o desenvolvimento cognitivo das crianças, sendo que a área de Artes foi a
menos considerada. Ainda que no portfólio de cada criança haja espaço reservado para que os pais/ou
responsáveis percebam o desenvolvimento do grafismo infantil, os mesmos ainda não percebem a
importância desta manifestação, essencial ao desenvolvimento motor cognitivo e socioafetivo da criança.

Segundo Silva (2002), “em relação ao desenho, a escolarização potencialmente propicia situações em que
a criança possa desenvolver-se, elaborando, modificando e ampliando seu repertório gráfico.”,
demonstrando que até o simples riscar inicial das crianças de dois anos de idade vai evoluir para
produções cada vez mais elaboradas, aliados ao desenvolvimento de outras competências e habilidades.

• Com relação aos pais de crianças com cinco anos de idade:

Mais de 50% dos pais de alunos responderam e devolveram o questionário. Dos que responderam todos
reconheceram a existência do mesmo, o reconhece como instrumento avaliativo, identificam a presença de
atividades e relatos de anos anteriores e todas as áreas de conhecimento avaliadas.

De maneira geral, os pais/responsáveis de todos os grupos acreditam que o portfólio contempla na maior
parte as áreas de Linguagem Oral e Escrita e Linguagem Matemática; poucos relataram sobre a
importância do Desenho e da Música, o que demonstra a valorização maior da representação escrita
(alfabetização) do que representação gráfica, ou plástica, como bem coloca a mãe de G. no comentário
deixado no questionário: “Observar mais um pouco a escrita do meu filho, pois às vezes ele ainda troca os
lados das letras e números”.

Antes de tudo, é preciso lembrar que o portfólio não é o fim, mas um meio, um instrumento avaliativo na
Educação Infantil. Aliado a ele, desenvolve-se também outras práticas como projetos, brincadeiras onde
possa ser avaliados critérios como desenvolvimento da oralidade e coordenação motora global dentre
outros aspectos, incluindo até mesmo as atividades escritas tão solicitadas pelos pais.

“O processo de ensino-aprendizagem da escola deve ser construído, então,
tomando como ponto de partida, o nível de desenvolvimento real da criança –
num dado momento e com relação a um determinado conteúdo a ser
desenvolvido – e como ponto de chegada os objetivos estabelecidos pela escola,
supostamente adequados à faixa etária e ao nível de conhecimentos e habilidades
de cada grupo de criança” (KOHL, 1997, p.62)
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Quando dentro da sua prática pedagógica o educador considera o nível de desenvolvimento da sua turma
e a partir deste ponto planeja e contextualiza os seus objetivos, a avaliação não se torna um pesar para o
educador que tem a oportunidade de observar seu aluno de maneira individual e gradativa e não
comparativa nem classificatória e isto se aplica também ao processo de aquisição da linguagem escrita que
os alunos desta faixa etária estão vivenciando.

Considerações Finais

Durante este trabalho foi possível perceber a importância da compreensão do portfólio como instrumento
avaliativo formativo na Educação Infantil construída pelas crianças, família e professores para registrar o
aprendizado da criança e sua interpretação do meio social na qual está inserida. Foi evidenciado que os
pais acreditam que o portfólio avaliam seus filhos na maior parte do tempo nas áreas de Linguagem Oral e
Escrita e Linguagem Matemática, ainda que as outras também sejam contempladas dentro dessa prática,
são consideradas como de menor relevância.

Ressaltou-se a importância do professor compreender avaliação na Educação Infantil como instrumento
formativo, processual e dentro da proposta do portfólio com a participação das crianças do desenho,
readequando materiais didáticos, a sua própria práxis pedagógica a fim de favorecer o desenvolvimento
das crianças.

Assim, acredita-se que este trabalho possa contribuir para todos aqueles profissionais da área de Educação
ou não, que compreende a Educação Infantil como etapa essencial para o desenvolvimento integral da
criança ao chegar ao Ensino Fundamental. Quanto à práxis pedagógica, a certeza é de constante
aprendizagem e aprimoramento, devendo ser repensada constantemente, construída em conjunto com
outros profissionais de Educação Infantil da instituição escolar em que estão inseridos e com a participação
dos pais, haja vista que essa prática é primordial para o exercício da democracia na escola.

Portanto, conclui-se que a temática em questão confirma a importância da orientação adequada dos
educadores e instituições escolares sobre a avaliação na Educação Infantil onde todas as intervenções
pedagógicas realizadas neste aspecto devem ser realizadas com a finalidade de compreender melhor a
realidade que a cerca, atentando para a sua maturação psíquica e emocional. Quanto à avaliação através
de portfólios, ficou evidenciado que os pais e outros membros das famílias devem participar na elaboração
e montagem do mesmo, a fim de contribuir com a diversidade no processo avaliativo de uma etapa de
ensino dinâmica e repleta de descobertas, que irão fundamentar as demais etapas da Educação Básica.
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