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No presente trabalho propomos desenvolver uma breve análise sobre a avaliação na Educação
Infantil, como um processo de reflexão da prática pedagógica que possibilita ao professor
redimensionar o fazer pedagógico, realizando intervenções e criando novas estratégias com o
objetivo de favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Tivemos como campo de estudo
uma escola de Educação Infantil da Rede de Ensino do Município São Cristóvão/SE. Para a
concretização deste trabalho recorremos à pesquisa bibliográfica, através da qual buscamos dados
necessários a partir dos estudos de Hoffmann (2012), Luckesi (1995) e da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (1996), entre outras fontes. E a aplicação de um questionário com a finalidade de
desvelar a prática avaliativa e as concepções de avaliação das professoras. Por meio desta pesquisa,
foi possível perceber que as docentes reconhecem que a avaliação é um instrumento fundamental
para a aprendizagem e desenvolvimento da criança, contudo é um processo complexo, e que as
mesmas encontram dificuldades em realizá-la, necessitando dessa forma de um estudo mais profundo
acerca da temática.

The present work proposes to develop a brief analysis about the evaluation in Early Childhood
Education, as a process of reflection of the pedagogical practice, allowing the teacher to resize the
pedagogical doing, realizing interventions and creating new strategies with the aim of favoring
children&39;s learning and development. We had as a field of study a School of Infant Education of
the Teaching Network of the Municipality of São Cristóvão / SE. In order to carry out this work, we
used bibliographical research, where we sought data from the studies of Hoffmann (2012), Luckesi
(1995), LDB (1996), among others, and the application of a questionnaire with the purpose of
unveiling the evaluative practice and the teachers&39; conceptions of evaluation. Through the
research it was possible to perceive that the teachers recognize that the evaluation is a fundamental
instrument for the learning and development of the child, however it is a complex process, and that
the same ones find difficulties in accomplishing it, necessitating of this form of a study more about
the subject.
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INTRODUÇÃO

A palavra avaliar deriva do latim valere e significa “dar valor a”. Essa definição é manifestada
através de um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação implicando uma atitude
positiva ou negativa.

Para Hoffmann (2012) “Avaliação não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida da criança,
durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões com a intenção de favorecer o máximo
possível seu desenvolvimento.”

Segundo Luckesi (2006), compreende-se que o ato de avaliar deve ir além dos julgamentos dos erros
e os acertos.

“(...) Por sobre o insucesso e o erro não se devem acrescentar a culpa e o
castigo. Ocorrendo o insucesso ou o erro, aprendamos a retirar deles os
melhores e os mais significativos benefícios, mas não façamos deles uma
trilha necessária de nossas vidas. Eles devem ser considerados percalços de
travessia, com os quais podemos positivamente aprender e evoluir (...), não
devemos fazer deles fontes de culpas e de castigo, mas trampolins para o
salto em direção a uma vida consciente, sadia e feliz.”

Dessa forma, discussões que fundamentam o presente artigo que por ora apresentamos, refere-se à
avaliação como processo de reflexão sobre o fazer pedagógico. Falar em avaliação parece-nos uma
temática bastante complexa que mexe com as estruturas das nossas instituições escolares, visto que
não podemos deixar de associá-la às questões que lhe são relevantes, tais como planejamento, as
teorias de construção do conhecimento, as questões curriculares e a constituição do cenário educativo
para a Educação Infantil.

Para tanto, ao iniciar o processo avaliativo, o professor precisa fazer uma autoavaliação, buscando
desta forma, melhorar sua atuação com o objetivo de favorecer a aprendizagem dos educando,
criando estratégias interativas e diversificadas que visem o desenvolvimento de todos.

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivos: investigar o processo de avaliação em uma
escola de Educação Infantil da Rede de Ensino do município São Cristóvão/SE; identificar as
contribuições da avaliação para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil; conhecer as
concepções de avaliação que norteiam as práticas pedagógicas dos professores atuantes na Educação
Infantil; reconhecer os instrumentos/procedimentos utilizados para avaliar a aprendizagem das
crianças.

Assim, consideramos ser importante os estudos sobre a avaliação na Educação Infantil, pois, a
avaliação pode (e deve) ser um processo de reflexão sobre a prática pedagógica na Educação Infantil,
de modo a contribuir para o desenvolvimento da criança, dando a oportunidade ao professor de
identificar os avanços e necessidades de cada criança.

A avaliação na Educação Infantil fundamenta-se no desenvolvimento infantil e, por conseguinte,
deve orientar a prática docente no sentido de compreender que avaliação da aprendizagem e do
desenvolvimento infantil precisa de uma articulação com o planejamento e todo processo de ensino.

O cotidiano escolar é permeado com questões sobre como avaliar, o que avaliar para quê avaliar,
quando avaliar e por que avaliar. Para muitos professores avaliação é tão somente atribuir uma nota
ao aluno. Avaliar significa analisar o processo de construção de conhecimento das crianças visando
redimensionar todos os momentos educativos, servindo com um instrumento fundamental no
desenvolvimento humano.
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Este trabalho encontra-se dividido em três tópicos, no primeiro abordaremos sobre as concepções de
avaliação; no segundo trata-se da avaliação na Educação Infantil, bem como suas contribuições para
o desenvolvimento das crianças e os instrumentos avaliativos. Por fim apresentaremos os resultados
da pesquisa com a análise dos dados obtidos.

CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO

As questões que envolvem a avaliação da aprendizagem vão muito além das ações pedagógicas, ela
também tem uma conotação política, pois se constitui em um momento de empedramento quando
aprova ou reprova, elogia ou puni o aluno. A avaliação é um ato que tem repercussões sociais
amplas, pois o aluno fracassado terá condições limitadas para o exercício da cidadania. Buscando um
melhor entendimento acerca das práticas avaliativas recorremos às ideais de alguns autores, os quais
discutiremos a seguir.

Em se tratando de avaliação educacional, segundo Lucksi:

A avaliação educacional, em geral, e a avaliação da aprendizagem escolar,
em particular, são meios e não fins, em si mesmas, estando assim delimitadas
pela teoria e pela prática que as circunstancializam. Desse modo, entendemos
que a avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim
dimensionada por um modelo teórico de mundo e de educação, traduzido em
prática pedagógica. (LUCKESI, 1995, p. 28).

Com base na definição do autor, ao avaliar o aluno o professor também avaliar sua própria atuação,
avalia as atividades de ensino, o planejamento e os resultados alcançados. A avaliação não é um fim,
mas um meio. Um meio pelo qual o professor deve repensar sua prática pedagógica. Outra questão
que está diretamente ligada à avaliação é a tomada de decisões que visem contribuir para promover
no aluno aprendizagens significativas.

Paulo Freire ( 1984,P.92) sublinha que:

(...) não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar o
que se faz, comparando os resultados obtidos com as finalidades que
procuramos alcançar com a prática. A avaliação da prática revela acertos,
erros e imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, aumenta
a nossa eficiência. O trabalho de avaliar a prática jamais deixa de
acompanhá-la.

No entendimento de BOGGINO (2009, p. 79) “Avalia-se para se conhecer e só conhecendo o que o
aluno sabe ou não sabe é que é possível realizar intervenções pedagógicas apropriadas, que tendam
a gerar melhorias nas suas aprendizagens”.

Avaliar é necessário, no entanto é preciso conhecer o sujeito/objeto alvo da avaliação, para isso, é
importante que ela seja um processo contínuo, que busque a melhoria do aprendizado e que tenha os
critérios bem definidos para tal processo. Considerando que os alunos possuem ritmos e processos de
aprendizagem diferentes, os instrumentos utilizados para avaliá-los devem ser diversificados de
maneira a contemplar essa heterogeneidade.

Para Hoffmann (2012) a avaliação é a reflexão transformada em ação, possibilitando ao educador
refletir sobre sua realidade e acompanhar o educando em seu processo de construção do
conhecimento. Ela deve ser vista não como um momento terminal do processo, mas como uma busca
incessante de compreensão das dificuldades do aluno para a dinamização de novas oportunidades de
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conhecimento.

Vale ressaltar que a avaliação é uma ação eminentemente política, não se limita ao desvelamento do
que é avaliado, mas ganha (e precisa) continuidade quando decisões são tomadas para ressignificar,
redimensionar fazeres e pensares da prática docente.

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físico, afetivo,
intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Lei nº
9.394/96, art.29).

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) a avaliação é;

“um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de
melhores caminhos para orientar as aprendizagens das crianças. Ela deve
incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o
modo como foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos às crianças
individualmente e ao coletivo de crianças, a forma como o professor
respondeu às manifestações e o espaço e o tempo garantidos para a realização
das atividades.”

Para Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº, 9.394/96) a avaliação na Educação Infantil
“far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.”

Entendemos que essas medidas legais são pertinentes porque, a partir da década de 70, as instituições
começaram a reforçar as práticas avaliativas, sobretudo na rede privada, com o objetivo de darem
respostas aos questionamentos feitos pelos pais e como sinônimo de um atendimento ideal aos seus
filhos.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil, as instituições que
oferecem essa modalidade de ensino devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou
classificação, garantindo:

• a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no
cotidiano;

• a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias,
desenhos, álbuns etc.);

• 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 creche/pré-escola e transição
pré-escola/Ensino Fundamental);

• a 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;

• a não retenção das crianças na Educação Infantil.
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Nesse sentido, Hoffmann (2012, pág. 73) ressalta:

“O cenário da Educação Infantil deve constituir em um ambiente de
brincadeiras, alegre, desafiador, espontâneo, no sentido de favorecer a
exploração livre dos objetos, da vivência de situação adequadas ao tempo da
criança, no qual ela possa escolher Brinquedos ou parceiros, num ritmo
próprio, mesmo que diferente de outras, sem pressões ou expectativas dos
adultos a serem cumpridas.”

Na Educação Infantil a avaliação é uma temática que deve ser cuidadosamente observada pelo
professor para que não sejam praticadas injustiças e deve (precisa) ser um processo contínuo e
dinâmico. Desse modo, torna-se necessário o acompanhamento do professor para que a criança tenha
seu pleno desenvolvimento no plano moral e intelectual.

Segundo Hoffmann (2012):

“Avaliar não é fazer um diagnóstico de capacidades,, mas acompanhar a
variedade de ideias e manifestações das crianças para planejar ações
educativas significativas .Parte de um olhar atento do professor, um olhar
estudioso que reflete sobre o que vê, sobretudo um olhar sensível e confiante
nas possibilidades que as crianças apresentam..”

Nessa perspectiva a avaliação na Educação Infantil baseia-se em fazer um acompanhamento do
desenvolvimento da criança, e para tanto, necessita que seja realizada de modo a consolidar a prática
dos professores, com o propósito de compreender que a avaliação da aprendizagem e do
desenvolvimento precisa está articulado com o todo o processo de ensino.

A avaliação é um processo que precisa de constante reflexão sobre a prática pedagógica e de todo
processo educativo, começando pelo planejamento até os frutos perceptíveis em que concerne ao
desenvolvimento infantil. Cabe ao docente voltar toda a sua atenção para a totalidade desse processo,
sem esquecer, a singularidade e particularidade de cada criança.

. O ato de avaliar deve considerar a diversidade sociocultural, a idade, as oportunidades de
conhecimento de cada criança, bem como a diversidade dos professores que convivem com elas. Pois
algumas de suas percepções, o que eles entendem sobre as crianças, podem demonstrar qual o grau
de importância que atribuem ao espaço escolar em relação ao futuro dessas crianças e em termos ao
seu pleno desenvolvimento, nem sempre é levado em conta.

Para avaliar a criança na Educação Infantil, segundo Pontes (2001), é necessário que haja uma
valorização dos modos como as crianças interagem com os objetos e o mundo físico, pois o
desenvolvimento das crianças se dá nas crianças em ritmo evolutivo por meio de uma exploração
ativa e incessante do meio. Cada criança é única e possui um ritmo próprio de se relacionar com o
meio e de construir seu conhecimento. Há ainda dois aspectos fundamentais, segundo a autora, a ser
desenvolvidos na avaliação da educação infantil: observação atenta e curiosa sobre as manifestações
de cada criança; reflexão sobre o significado dessas manifestações em termos de seu
desenvolvimento.

Nesse sentido Hoffmann (2012, p.17) acrescenta: “A observação, a reflexão e a ação, que
caracterizam a avaliação continuada, ocorrem em tempos não estanques ou delimitados, podem se
dar de forma simultânea ou paralela na dinamicidade que caracteriza o próprio desenvolvimento
infantil”.

Acreditamos que a observação é muito importante nessa etapa de ensino, visto que através dela, o
professor vai conhecendo, acompanhando e percebendo o desenvolvimento de cada criança em
diversas áreas.
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Para Hoffmann (2012, p.31), o professor avaliador terá por objetivos:

“manter uma atitude curiosa e investigativa sobre as reações e manifestações
das crianças no dia a dia da instituição; valorizar a diversidade de interesses e
possibilidades de exploração do mundo pelas crianças, respeitando sua
identidade; proporcionar-lhes um ambiente interativo, acolhedor e alegre,
rico em materiais e situações a serem experenciadas; agir como mediador de
suas conquistas, no sentido de apoiá-las ,acompanhá-las e favorecer-lhes
desafios adequados aos seus interesses e possibilidades; fazer anotações
diárias sobre aspectos individuais observados de forma a reunir dados
significativos que embasem o seu planejamento e a reorganização do
ambiente educativo.

Não é objetivo da avaliação na Educação Infantil promover o aluno, mas o intuito de observar e
compreender o dinamismo presente no desenvolvimento infantil e redimensionar a prática
pedagógica, auxiliando o professor a intervir no momento oportuno em que as dificuldades
apresentam-se acompanhando a evolução da criança. A avaliação da criança nessa etapa é entendida
como um processo contínuo e dinâmico, de fundamental importância.

A avaliação no contexto da Educação Infantil deve ser mediadora do desenvolvimento da criança.

Avaliar, na concepção mediadora, portanto, engloba, necessariamente, a
intervenção pedagógica. Não basta estar ao lado da criança, observando-a.
Planejar atividades e práticas pedagógicas, redefinir posturas, reorganizar o
ambiente de aprendizagem e outras ações, com base no que se observa, são
procedimentos inerentes ao processo avaliativo. Sem a ação pedagógica, não
se completa o ciclo da avaliação na sua concepção de continuidade, de
ação-reflexão-ação.” (Hoffmann, 2012, p.15).

Para isso é importante buscar várias formas de registro que servirão como ferramentas para a
elaboração do trabalho realizado, contemplando os avanços, as expectativas, as mudanças e as
descobertas. Partindo do princípio básico de que cada criança é diferente, a tarefa do professor é
observar e registrar continuamente as diferentes reações dos educandos durante a realização das
experiências vivenciadas. Hoffmann (2012, P.45) entende que:

“Mediação significa um estado de alerta permanente do professor que
acompanha e estuda a história da criança em seu processo de
desenvolvimento. Entendida dessa forma, a avaliação mediadora é um
processo espontâneo sem ser espontaneísta. Ou seja, é espontâneo à medida
que admira cada criança em suas manifestações diversas e singulares do
dia-a-dia. Não um processo espontaneísta, uma vez que essa admiração e
respeito se fundamentam em premissas teóricas consistentes sobre a
construção do conhecimento e na definição de objetivos que embasem a
observação, a reflexão e a ação pedagógica.”

Nessa perspectiva, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 30) afirma
que:

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento,
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organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que
articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas
de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes
aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de educação
infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por
excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso,
saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.

Pois de acordo com Piaget (1987), e por meio da interação com o objeto, entendido como seu próprio
corpo, as coisas, as pessoas, os animais, a natureza, a criança constrói o conhecimento. Ao nascer,
cada criança apresenta processos internos que lhe possibilitam a aprendizagem, mas que resultam em
desenvolvimento a partir, essencialmente, da sua experiência com o meio e das condições que o meio
lhe oferece para isso. Portanto, existe um sujeito ativo desde o nascimento, com estruturas orgânicas
que o impulsionam à ação, mas cujo desenvolvimento depende radicalmente dessa mesma ação.

Piaget recusa a concepção comportamental de organização de estímulos pelo professor com meio
fundamental do conhecimento pela criança, porque sua concepção é de que um estímulo não é
estimulo até que a criança aja sobre ele e, para isso, é preciso que tenha desenvolvido estruturas
anteriores necessárias à interpretação própria de tal estímulo. Daí a razão pela qual sua teoria ser
chamada de “Construtivismo”, porque o conhecimento se constrói essencialmente na interação do
sujeito com o objeto.

A teoria de Vygotsky (1988), sóciointeracionista, é quanto à ação da criança como essencial para o
seu desenvolvimento. Segundo o autor, a criança não aprende a partir dos estímulos e do meio
ambiente, mas pela interação com os elementos de sua cultura e do seu meio social, que o curso do
seu desenvolvimento é inspirado pelo meio sociocultural.

É importante ressaltar a contribuição de Vygotsky, em se tratando de avaliação da aprendizagem.
Segundo ele, todas as crianças têm possibilidades intrínsecas de progresso intelectual e, assim,
deve-se procurar analisar o seu potencial de aprendizagem, e não determinar suas capacidades em
algum momento para simplesmente apontá-las, como na prática tradicional da avaliação. Para ele, a
mediação, como intervenção pedagógica desafiadora, é tarefa fundamental de quem avalia cuja
função é o de desenvolver estratégias desafiadoras para que a criança a partir dos conceitos que já
construiu, alcance formas mais elaboradas de compreensão da realidade.

Numa perspectiva mediadora em Educação Infantil, a prática avaliativa deve partir do princípio de
que cada momento da vida da criança é significativo e fundamental para o seu futuro, sendo assim a
escola precisa respeitá-la e valorizá-la sempre. “Avaliar é construir estratégias de acompanhamento
da história que cada criança vai construindo ao longo de sua vivência na instituição e fora dela,
participando dessa história”. (Hoffmann, 2012, p.38)

O desenvolvimento das crianças se dá em ritmo evolutivo por meio de uma exploração ativa e
incessante do meio. Para tanto é importante que o professor, aproxime-se da lógica do pensamento
infantil inerente à ação interativa, diferente da lógica do adulto nem sempre compreendida por ele, o
que implica uma leitura séria e ampla dos significados que a criança constrói sobre os objetos e sobre
as novas situações.

Com base nessas contribuições teóricas, compreendemos que a avaliação na Educação Infantil, que
só podemos nos referir à aprendizagem das crianças no contexto mais amplo do seu
desenvolvimento, sem fragmentar os aspectos cognitivos, afetivos e sociais ou em conteúdos
específicos. Entendemos também, que não podemos propor às crianças desafios que estejam além de
suas possibilidades em certo momento, correndo-se o risco de causar-lhes inseguranças e/ou pressões
desnecessárias.
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para a realização do processo avaliativo na Educação Infantil, o professor poderá utilizar diversos
instrumentos, visando buscar informações sobre as crianças que subsidiará a sua prática pedagógica.
Assim, Barbosa (2004) aponta:

“Com instrumentos variados, utilizados em situações diversas, sempre
autênticas e de aprendizagem, podemos recolher as informações necessárias
para apreciar as capacidades das crianças, isto é, acompanhar o que elas já
conhecem, o que sabem fazer (trabalhar com todos os domínios específicos,
não priorizando as atividades linguísticas), as estratégias que usam para
resolver problemas, suas formas de expressão, seu desenvolvimento motor, as
estratégias interessantes, etc.” (BARBOSA, 2004, p. 17).

A observação é um instrumento essencial para se avaliar na educação infantil, a criança pode ser
observada de várias maneiras, havendo também diversas formas de registrar essa observação como:
relatórios, cadernos de registro do aluno, ficha; em áudio e vídeo; através das produções das crianças
(desenhos, esculturas), ou ainda com fotografias. De acordo com Madalena Freire (1989, p.3):

“A observação é uma ação estudiosa da realidade. Estudo quando tenho uma
pauta, quando eu direciono o meu olhar. Quando observo, eu ordeno,
seleciono, diagnostico significados, classifico questões. É uma ação
altamente reflexiva. É diferente do que registrar mecanicamente tudo o que se
vê ou se está ali olhando.”

Outra forma de registro são os relatórios/dossiês de avaliação, segundo Hoffmann (2012) o objetivo
principal é o relato do “processo de construção da criança” que o professor acompanha e no qual
intervém pedagogicamente. Por meio dos relatórios e dossiês, o professor registra as experiências, os
diversos aspectos das crianças. Hoffmann (2012, págs. 118, 119) ainda completa:

“Dossiês e relatórios de avaliação tem por significado revelar o processo
evolutivo das crianças em termos de suas linguagens expressivas em artes, na
produção de escritas espontâneas, na descoberta e manipulação de materiais,
na vivência de jogos simbólicos, na oralidade, no desenvolvimento motor, no
relacionamento com os outros, ou seja, nessas e noutras áreas de
conhecimento e de forma intencional e ressignificada pelos professores.”

O portfólio é um instrumento pelo qual se revela o esforço, e as conquistas das crianças, nas
diferentes etapas do de trabalho ajudando na compreensão do que foi feito.

O portfólio é continente de diferentes classes de documentos(notas pessoais,
experiências de aulas, trabalhos pontuais, acompanhamento do processo de
aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações
visuais, dentre outros) que proporciona uma reflexa crítica do conhecimento
construído, das estratégias utilizadas e a da disposição de quem o elabora em
continuar aprendendo. O portfólio constitui uma forma de avaliação dinâmica
realizada pelo próprio aluno e que mostra seu desenvolvimento e suas
mudanças através do tempo (HERNÁNDEZ 2000 ,p.9).

As fichas de avaliação caracterizam-se como um instrumento muito comum na Educação Infantil,
pelo preenchimento de formulários no final de algum período do ano letivo. Segundo Ciasca e
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Mendes (2009, p. 303), “[...] além de se reduzir ao registro, frequentemente, esse instrumento de
avaliação surge isolado, descontextualizado do cotidiano das crianças e do projeto pedagógico
elaborado pelo professor ou pela instituição.” Complementam ainda que: “Transforma-se, assim, a
avaliação em registros sem qualquer significado ou importância pedagógica”.

Diante do exposto, percebemos que os diversos instrumentos de avaliação, precisam ser articulados,
de modo a considerar que o processo de construção de conhecimento ocorre de forma ampla.

Desse modo, Zabala (2006, p.8) sublinha: “saber de qual situação partimos e ir verificando se o
desenvolvimento de nossos alunos está ocorrendo segundo a dinâmica esperada para a sua idade e
o tipo de enfoque educativo que planejamos”. O professor avaliador deve observar a evolução e o
ritmo de cada criança buscando sempre meios para superar as dificuldades apresentadas. No entanto,
é essencial que os instrumentos de avaliação estejam em consonância com todos os aspectos do
desenvolvimento da criança.

METODOLOGIA

Para esta pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa, a qual, segundo Minayo (2004 p. 21),
“trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes; o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.

Através da pesquisa de abordagem qualitativa, os participantes podem expressar suas percepções e
representações, valorizando o conteúdo apresentado pelos sujeitos. Desse modo, pretende-se
conhecer a realidade não para julgá-la, mas a fim de trazer contribuições efetivas para uma prática
mais significativa.

A pesquisa foi realizada com (cinco) professores de uma escola de Educação Infantil, da Rede
Municipal de Ensino de São Cristóvão/SE. Para coletar os dados, utilizamos um questionário
composto por questões abertas, solicitando às participantes as informações acerca do problema
estudado para uma posterior análise e a obtenção de conclusões correspondentes aos dados coletados.

As respostas obtidas na pesquisa foram analisadas e interpretadas, de modo a revelar os resultados, e
organizadas em categorias de análise que discutiremos a seguir.

As professoras serão identificadas pelas letras A, B, C, D e E. Iniciamos com a caracterização, bem
como a formação das professoras da pesquisa, o tempo de atuação na Educação Infantil.

A professora A é formada em Pedagogia tem 12 anos de docência e atua há 10 anos na Educação
Infantil; professora B é graduada em Pedagogia, com especialização em Alfabetização e Linguagem
e atua há 12 anos e sempre atuou na Educação Infantil; a professora C está cursando Pedagogia tem
28 anos de docência atuando sempre na Educação Infantil; professora D está cursando Pedagogia,
tem 29 de docência e também sempre atuou na Educação Infantil; professora E é habilitada em
Magistério, tem 29 anos de docência e sempre lecionou na Educação Infantil.

Buscando conhecer as concepções de avaliação que norteiam as suas práticas pedagógicas na
Educação Infantil, fizemos a seguinte pergunta às professoras: O que é avaliação?

A pesquisa nos mostrou que as professoras concebem a avaliação como um instrumento de reflexão
da prática pedagógica e como um processo contínuo de acompanhamento do desenvolvimento da
criança, o qual possibilita identifica suas conquistas e necessidades.
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Nesse sentido, Hoffmann (2012, p.46) acrescenta:

O processo avaliativo é reflexivo por natureza e alicerce do fazer pedagógico
consciente. Dá-se pela abertura dos professores ao entendimento das crianças
com quem convivem, pelo aprofundamento teórico que nutre a sua
curiosidade sobre elas, pela postura mediadora (provocativa e desafiadora)
que impulsiona a ação educativa.

Outro questionamento que apresentamos foi: Você considera necessário avaliar na Educação
Infantil?

As professoras relataram que é essencial avaliar na Educação Infantil. Em geral afirmaram que a
avaliação auxilia no planejamento de novas estratégias de ensino, possibilitando ao professor realizar
intervenções pedagógicas.

Em nosso entendimento, a avaliação é importante em todos os níveis de ensino, pois ela constitui um
momento de reflexão, proporcionando ao professor uma maior harmonia entre o fazer pedagógico e a
avaliação.

Referente aos objetivos da avaliação na Educação Infantil, as professoras afirmam que eles
consistem em acompanhar e observar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das crianças,
fazendo as intervenções necessárias que para elas aprendam.

As respostas demonstram que as professoras, reconhecem a importância da avaliação, quando
expressam que esta serve para acompanhar o desenvolvimento das crianças, identificando suas
dificuldades e levando à reflexão sobre o fazer pedagógico.

Quando questionadas se a avaliação pode de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos, todas responderam que sim e ressaltaram que a avaliação fornece
elementos, dados, para (re)planejarem melhor suas atividades, proporcionando, dessa forma, uma
aprendizagem significativa e adequada para todas as crianças.

Assim a partir das falas das professoras, percebemos que as mesmas concebem a avaliação como
instrumento de reflexão sobre a prática, com a qual podem (e devem) redimensionar suas
metodologias e buscar novos meio para melhorarem sua atuação e contribuírem com o
desenvolvimento infantil.

Em relação aos instrumentos/procedimentos utilizados para realizarem a avaliação, as professoras
afirmaram que fazem o uso de relatórios de acompanhamento individual, da observação, das
brincadeiras e de jogos.

Cremos ser importante escolher e definir adequadamente os instrumentos de avaliação de acordo
com os resultados que se deseja alcançar, tendo em vista que os instrumentos possuem virtudes e
limitações. “Como ferramenta, só adquire sentido à medida que auxilia a tornar o acompanhamento
e o fazer pedagógico mais significativo”. (Hoffmann, 2012.p.15)

No tocante às dificuldades encontradas para realizar a avaliação na Educação Infantil, as respostas
evidenciam que a maior dificuldade encontrada é o número de alunos em sala de aula, seguida da
falta de orientação e de estudo sobre o assunto.

As professoras participantes ainda foram questionadas sobre a frequência com que os alunos são
avaliados. Sobre isso todas responderam que essa avaliação ocorre em todas as atividades.

Acreditamos que a avaliação deve ocorrer em todos os momentos de aprendizagem dos alunos, e não
de forma isolada, pois, através dos momentos de atividades e brincadeiras, o professor pode perceber
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as dificuldades e as possibilidades de mudanças que podem ajudar a criança em seu aprendizado.
Rabelo (1998, p.13) afirma que:

A avaliação deve ser contínua, de forma a verificar os vários momentos de
desenvolvimento do aluno, já que a ideia é dar ênfase também à comparação
do aluno com o seu próprio desenvolvimento, ao invés de apenas comparar o
seu rendimento, em um dado momento, com parâmetros externos a ele. Mas,
enquanto prática, isto nem sempre acontece, verifica-se, isto sim, o contrário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do estudo, foi possível percebermos que a avaliação na Educação Infantil assume a função
de acompanhar o desenvolvimento da criança em seus diversos aspectos. Percebemos também que a
observação e a reflexão são instrumentos indispensáveis para essa etapa de ensino.

Notamos, ainda, que, apesar das respostas dadas, condizentes com o que os estudiosos da educação
pregam, as professoras têm dificuldades na realização da avaliação e que não possuem programas de
orientação continuada que aprofundem a compreensão do processo avaliativo, a fim de que possam
desempenhar a verdadeira função da avaliação e possam ajudar no desenvolvimento das crianças.

Convém ressaltar que avaliação é um assunto bastante complexo, mas que precisa ser discutido
amplamente, uma vez que as concepções e as práticas avaliativas são essenciais para a
construção/reconstrução de um processo avaliativo mediador na Educação Infantil e, por isso,
precisam ser revistas e realizadas diariamente.
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