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RESUMO 
 
 
Avaliar na primeira etapa da educação básica é uma tarefa complexa para o 
professor, pois requer o envolvimento de conceitos e reflexões acerca de 
aprendizagem, infância, avaliação formal e informal e até mesmo a concepção de 
Educação Infantil. Sob essa ótica faz-se necessário discutir as concepções e 
práticas de avaliação adotadas pelo profissional que atua com a primeira etapa da 
educação básica. O presente trabalho investigou as percepções de avaliação para 
as aprendizagens e os instrumentos avaliativos utilizados por uma professora que 
atua no contexto do primeiro período da Educação Infantil em uma escola pública, 
rural, do Distrito Federal. Objetivou-se, à luz de documentos oficiais da rede sobre o 
tema e de autores que estudam a temática da avaliação como Hoffmann, Villas Boas 
e Freitas, fundamentar e aprofundar o conhecimento sobre o estudo em questão. 
Empregou-se a abordagem qualitativa, estudo de caso. Para a coleta de dados foi 
utilizada a técnica da entrevista do tipo semiestruturada e a análise documental. A 
pesquisa possibilitou a constatação de que a professora faz uso da avaliação 
formativa e de seus instrumentos favorecendo a construção das aprendizagens 
pelos estudantes. 

 
 

Palavras-chave: Educação Infantil; Avaliação; Aprendizagem; Concepções. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A avaliação é o ponto central para a organização pedagógica docente. Mas 

é a visão do professor que vai dirigir todo o processo no sentido de promover 

aprendizagens ou simplesmente verificar se aconteceram de fato. 

De acordo com o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado da 

Educação do Distrito Federal (SEEDF, 2014) no que se refere à Educação Infantil é 

o olhar sensível, a observação, o registro sistemático e o cuidado na escolha das 

intervenções pedagógicas que produzem aprendizagens e são fundamentos de uma 

avaliação formativa. 

As concepções que o professor traz em si a respeito da infância e da 

aprendizagem serão determinantes para que sua postura seja direcionada para a 

avaliação formativa, ou seja, a avaliação para a aprendizagem, onde todos os 

envolvidos no processo, ao mesmo tempo em que avaliam, são também avaliados. 

Discutir essas questões possibilita a construção de uma infância onde as crianças 

têm seus direitos assegurados e respeitados. 

O documento que orienta as ações do professor de Educação Infantil aponta 

sobre o perfil dos profissionais que atuam com crianças dessa etapa de ensino: 

 

Os profissionais que atuam na Educação Infantil necessitam 
compreender as especificidades dessa etapa de educação e a 
concepção da criança como sujeito de direitos e necessidades, de 
modo a pautar sua ação em atividades de cuidar e educar (SEEDF, 
2013, p. 35). 
 
 

   Diante do exposto, apresento um breve relato de minha trajetória de 

estudante e profissional da educação. 

Iniciei a minha escolarização no ano de 1978 sem frequentar a educação 

infantil, pois morava em zona rural e a escola da comunidade em que eu morava 

não oferecia essa modalidade de ensino. 

Lembro-me de minha professora da 1ª série. Ela sempre estava com as 

unhas pintadas, era perfumada e sempre pegava nas nossas mãos para ensinar a 

escrever. Aprendi a ler e escrever com facilidade e nunca fiquei de castigo por esse 

motivo. Sim, porque havia colegas que não conseguiam aprender e levavam 

broncas e até mesmo “reguadas” na cabeça. 
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Da 5ª a 8ª série lembro-me de professores recém-formados querendo inovar 

em algumas práticas, mas sempre com medo do diretor que era antigo na escola e 

não gostava de turmas que fizessem barulho. Gostava de todas as matérias 

inclusive de matemática, pois a minha família tinha um pequeno comércio e devido 

ao contato, desde cedo, com números e a prática de contar dinheiro e fazer troco 

facilitou a minha aprendizagem. 

Desde que assumi minhas funções de professora no final da década dos 

anos oitenta, em classe multisseriada, no interior do Rio Grande do Sul, a 

preocupação com a aprendizagem de todos os estudantes sempre foi minha meta e 

a busca por estratégias para conseguir atingir esse objetivo, constante. 

Ingressei na SEEDF em março de 1995 e continuei trabalhando em zona 

rural e enfrentando desafios específicos de escolas do campo. Aqui em Brasília um 

que se evidencia é o da rotatividade de estudantes durante o ano todo, fato esse, 

prejudicial ao processo de acompanhamento das aprendizagens. Apesar de termos 

um número reduzido de alunos em sala de aula, nos deparamos com matrículas e 

transferências constantes. 

O professor precisa ser muito comprometido e encontrar diferentes 

estratégias de aprendizagens para os estudantes que ingressam em várias épocas 

do ano. Muitas vezes redefinir seu planejamento, completamente.  

Essa pesquisa teve a pretensão de compreender a concepção de avaliação 

para a aprendizagem de uma professora da educação infantil, como objetivo geral. 

E, tendo como objetivos específicos: identificar as concepções de avaliação que 

embasam a prática pedagógica desta professora e conhecer os instrumentos 

utilizados por ela para avaliação, numa turma de Educação Infantil, em uma escola 

pública do Distrito Federal. 

Essa escola está localizada na zona rural de Planaltina, a 30 km da área 

urbana e será chamada, nesse trabalho, de Centro de Ensino Fundamental Princesa 

Isabel. 

Este trabalho foi fruto de pesquisa, orientada por professores que atuam na 

Secretaria de Educação do Distrito Federal em parceria com a UnB em um curso 

oferecido pelo Ministério da Educação e está organizado em capítulos. 

No primeiro capítulo tem-se um olhar sobre as produções científicas acerca 

do tema pesquisado, publicadas entre 2010 a 2015. Em seguida um breve relato do 

surgimento da escolarização das crianças em nosso país, ou seja, de como se deu o 
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início do ensino na Educação Infantil e sua evolução até os dias atuais. Na 

sequência, é apresentada uma abordagem sobre as concepções de infância, 

aprendizagem e avaliação ao que se segue, a visão da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal a respeito da avaliação para as aprendizagens de uma 

forma geral e especificamente na Educação Infantil. 

O segundo capítulo traz a metodologia aplicada no trabalho e por fim, o 

capítulo terceiro apresenta as análises dos dados obtidos através das percepções 

da professora pesquisada. 

Na sequência, as considerações finais. 
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1 CAPÍTULO I 

 

1.1 Verificando o que já Foi Construído 

 

Com o intuito de averiguar o que já havia sido produzido sobre o tema em 

questão, buscou-se por trabalhos realizados na área de Educação Infantil com foco 

na avaliação. Foi utilizado como fonte para investigação o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) usando as palavras chaves: Educação 

Infantil e avaliação. 

Em seguida é apresentado o levantamento das produções encontradas, 

nesses últimos cinco anos, que tinham relação com o objeto de estudo, sendo que 

foram 09 artigos, 08 teses e 25 dissertações. 

Quadro 1 – Produções de artigos, segundo o IBICT, no período de 2010 a 2015. 

FONTE TÍTULO AUTOR (ES)/ANO 

SCIELO 
Qualidade na Educação Infantil e avaliação de 

contexto: experiências Italianas de participação. 
GHIGGI, 2015. 

SCIELO 

Instrumentos sistemáticos e formais de avaliação 

da linguagem de Pré-Escolares no Brasil: uma 

revisão de literatura. 

LINDAU, 2015. 

SCIELO 
A Educação Infantil e a questão da escola: o caso 

da França. 
PASCALE, 2014. 

SCIELO 
Estudos em larga escala de educação infantil nos 

Estados Unidos. 
CLIFFORD, 2013. 

SCIELO 
O Uso de escalas de avaliação de ambientes na 

educação infantil. 
HARMS, 2013. 

SCIELO Políticas de educação Infantil e avaliação. ROSEMBERG, 
2013. 

SCIELO 
Avaliação do perfil mediacional de uma 

professora da educação infantil. 
PEREIRA, 2012. 

UNOESC 
Significados e funções da avaliação da 

aprendizagem escolar. 
CHAPECÓ, SC, 
2012. 

SCIELO 
A Contribuição da educação infantil de qualidade 

e seus Impactos no início do ensino fundamental. 
CAMPOS, 2011. 

Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de teses e Dissertações 
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Quadro 2 – Produção de teses, segundo o IBICT, no período de 2010 a 2015. 

FONTE TÍTULO AUTOR 
(ES)/ANO 

UNB 

Interpretações de si mesmo, do outro e do mundo 

por crianças na transição da educação infantil 

para o ensino fundamental. 

RAMOS, 2015. 

USP 
Qualidade da Educação Infantil: É possível medi-

la? 
POPP, 2015. 

UNICAMP 

Avaliação Institucional na Educação Infantil de 

Campinas/ SP: a experiência de três instituições 

públicas. 

MORAES, 2014. 

UNICAMP 
O Trabalho do gestor na Educação Infantil: 

concepções, cenários e práticas. 
PALMEN, 2014. 

UNICAMP 
Percursos para a construção de indicadores da 

qualidade da educação infantil. 
COLETO, 2014. 

UNICAMP 
Desempenho escolar e percepção Infantil da 

motivação e suporte familiar. 
GUIDETTI, 2013. 

USP 

A construção de práticas de registro e 

documentação no cotidiano do trabalho 

pedagógico da educação infantil. 

MARQUES, 
2011. 

UFU 
Os propósitos da avaliação desenvolvida na 

educação Infantil. 
MENDES, 2010. 

  Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de teses e Dissertações 

 
 
Quadro 3 – Produção de dissertações, segundo o IBICT, no período de 2010 a 
2015. 

FONTE TÍTULO AUTOR (ES)/ANO 

UNB 
Avaliação na Educação Infantil: o que temos e o 

que queremos. 
PAGANOTTO, 
2015. 

UNB 

O planejamento psicopedagógico semanal em 
uma escola bilíngue: uma pesquisa de 
intervenção. 
 

CAROLLINO, 
2015. 

UNB 

Presença dos contos de fada e do desenho infantil 

na intervenção psicopedagógica: uma leitura 

psicanalista. 

MARTINS, 2015. 
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FONTE TÍTULO AUTOR(ES)/ANO 

UNESP 

Avaliação comparativa em educação e música 

entre crianças precoces com comportamento de 

superprodução e crianças com desenvolvimento 

típico. 

KOGA, 2015. 

UNESP 
 

A dimensão moral do cuidar na Educação Infantil. 
AGULHARE, 
2015. 

UNESP 

A formação do pedagogo e a ludicidade: a prática 

do professor frente ao desenvolvimento infantil, 

por intermédio do brincar. 

SANTOS, 2015. 

 
RCAAP 

Um estudo sobre o processo de formação 

docente: a construção de um professor reflexivo 

no contexto de Educação Infantil. 

LUTTRING, 2015. 

UFSCAR 
O Debate sobre Avaliação da Qualidade na 

Educação Infantil: Traçando Cartografias. 
LOUVEIRA, 2015. 

UEL 
O portfólio na autoavaliação da aprendizagem: em 

foco, a Educação Infantil. 
CORREIA, 2015. 

UTFPR A avaliação e a Educação Infantil. CAETANO, 2015. 

UFSC 
Avaliação, instrumento do trabalho pedagógico a 

ser pensado. 
TEIXEIRA, 2014. 

UFSC 

O papel da avaliação nas práticas educativas: 

análise deste processo em uma turma de crianças 

na faixa etária de quatro anos. 

SGAROBOTTO, 
2014. 

UNICEUB 
Avaliação dos benefícios da psicomotricidade na 

Educação Infantil. 
BERMUDEZ, 
2014. 

UCB 
Avaliação na Educação Infantil; percepção dos 

Professores. 
RODRIGUES, 
2014. 

UNB 
O portfólio como meio de avaliação da Educação 

infantil: o que pensam as professoras. 
AIRES, 2014. 

UNB 
A avaliação como instrumento de qualificação da 

mediação docente na Educação Infantil. 
SILVA, 2014. 

UFSC 
Avaliação, instrumento do trabalho pedagógico a 

ser pensado. 
TEIXEIRA, 2014. 
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FONTE TÍTULO AUTOR (ES)/ANO 

UFSC 

O papel da avaliação nas práticas educativas: 

análise deste processo em uma turma de crianças 

na faixa etária de quatro anos. 

SGARABOTTO, 
2014. 

EST 

A avaliação da aprendizagem na Educação 

Infantil: uma análise crítico – reflexiva da Revista 

Nova Escola. 

MACIEL, 2013. 

UCB 
Perspectivas e desafios para se pensar a prática 

avaliativa de professores na educação Infantil. 
ALENCAR, 2013. 

UFRJ 

O portfólio na formação docente como espaço de 

produção curricular na Educação Infantil: O 

Proinfantil em Mesquita – RJ. 

FERNANDES, 
2012. 

UFSC 
O processo de avaliação das crianças no contexto 

da Educação infantil. 
ALVES, 2011. 

PUC-RS 

A avaliação da primeira infância melhor através de 

estudos de casos: o encontro entre a educação 

formal e não- formal. 

BERNARDES, 
2010. 

UNB 

Avaliação e a qualidade da Educação Infantil: uma 

análise dos processos avaliativos desenvolvidos 

na creche e na pré-escola. 

CORRÊA, 2010. 

UFRGS 
O lúdico no desenvolvimento dos saberes e na 

construção do conhecimento. 
ROLOFF, 2010. 

Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de teses e Dissertações 

 
Os trabalhos apontam para uma nova perspectiva na forma de olhar para a 

avaliação dos educandos da Educação Infantil. A maioria dos estudos descreve as 

concepções que os professores têm a respeito da avaliação, pois esta, na primeira 

etapa da educação básica, não tem caráter classificatório, punitivo ou de promoção 

para o ano seguinte. O sentido é de acompanhamento, reflexões e intervenções 

para que as aprendizagens aconteçam. 

As pesquisas evidenciam a inquietação da maioria dos profissionais que 

atuam com as crianças da Educação Infantil em se tratando da avaliação, no sentido 

de vislumbrá-la de forma que ela favoreça à construção de novas aprendizagens, 
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embora ainda se encontrem algumas práticas avaliativas que se baseiam em 

modelos tradicionais de avaliação. 

Nota-se a preocupação em avaliar os estudantes de maneira processual. 

Aponta-se o portfólio como um instrumento de acompanhar o desenvolvimento 

infantil e ainda como um facilitador da autoavaliação da aprendizagem. 

O portfólio também é visto como um instrumento de identificação de 

dificuldades, superações e aprendizagens, favorecendo a reflexão das crianças e 

professores envolvidos no processo de construção. Os pais também conseguem 

acompanhar a evolução de seus filhos. 

Nesta perspectiva, a criança torna-se protagonista de seu processo 

educativo. 

Os trabalhos apontam para a necessidade de mais estudos a respeito da 

avaliação na Educação Infantil, embora as tentativas de propostas de avaliação 

formativa estejam muito presentes nessa modalidade de ensino. 

E nesse sentido, a formação do professor é indispensável para que ocorram 

mudanças de concepções acerca das avaliações para as aprendizagens.   

 

1.2 História da Educação Infantil no Brasil: Precisamos Avançar... 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, de acordo com 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2006), tendo como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em 

seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, em complemento com a 

ação da família e da comunidade. Mas para ser assim considerada, foi preciso muita 

luta e reivindicações da sociedade em geral. 

Os primeiros jardins de infância eram a princípio assistencialistas e surgiram 

devido ao processo de urbanização e a entrada da mulher no mercado de trabalho. 

Isso se confirma com o que afirma Barbosa (2006): 

 

No Brasil, a partir da década de 1970, a educação de crianças de 0 a 
6 anos adquiriu um novo estatuto no campo das políticas e das 
teorias educacionais. Finalmente, a histórica luta por creches e pré-
escolas, engendrada por diferentes movimentos sociais, tomou 
grandes proporções, e os governos – principalmente aqueles que se 
instalaram pós-abertura política – realizaram investimentos para a 
ampliação do direito à educação das crianças dessa faixa etária 
(BARBOSA, 2006, p. 15). 
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Essa expansão, à priori, foi desordenada e o atendimento feito por 

profissionais sem formação pedagógica, como é apontado por reportagem de revista 

de circulação nacional, em seu site: 

 
Como não havia políticas bem definidas para o segmento, a 
expansão de instituições de Educação Infantil nessa época foi 
desordenada e gerou precarização no atendimento, feito, em geral, 
por profissionais sem nenhuma formação pedagógica. (Revista Nova 
Escola, março, 2010). 

 

Através das leituras realizadas conclui-se que, historicamente, a Educação 

Infantil em nosso país foi considerada de importância secundária sendo que 

recursos e investimentos nessa área foram demandados com recursos irrisórios. 

O atendimento em creches e pré-escola como direito social da criança se 

afirma com a promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme preleciona o 

artigo 208, inciso III do referido instituto onde previsto está que o dever do Estado 

com a educação seria efetivado mediante a garantia de: 

 

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que não tivessem acesso na idade 
própria; 
II – progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
III – atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
III – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade; 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1988). 

 
 

O artigo 211 da ora referida Constituição determina que a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino, mas cabendo aos Municípios atuarem prioritariamente no 

ensino fundamental e na Educação Infantil. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), também trouxe 

garantias de direitos destes em relação à educação, visando o pleno 

desenvolvimento e o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, assegurando igualdade de condições para o acesso e permanência na 
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escola, direito de ser respeitado por seus educadores e acesso à escola pública e 

gratuita, entre outros. 

O referido Estatuto garante, ainda, o atendimento em creches e pré-escola 

às crianças de zero a seis anos de idade.  

Ainda na década de 90, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) colocando a Educação Infantil como primeira etapa da 

educação básica e atendendo de forma mais significativa às reivindicações da 

sociedade em relação ao público infantil, assim expõe documento oficial da SEEDF: 

 

Uma das consequências da valorização da infância é o 
reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado e direito 
da criança. Se a promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente em 1990 foi um dos primeiros marcos nessa direção, é 
a LDB, promulgada em dezembro de 1996, que firma o elo entre o 
atendimento das crianças de zero a seis anos e a educação (SEEDF, 
2014, p.  22). 
 
 

Ressalte-se que no ano de 2013 foi instituída a Lei Federal nº 12.796/2013, 

que alterou a LDB 9394/96 e determina que a educação obrigatória e gratuita atenda 

às crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, obrigando as famílias a matricularem as 

crianças na pré-escola.  

Ainda, em termos de Legislação temos a Resolução nº 5, de 17 de 

dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEIS) e que norteiam as propostas curriculares e os projetos 

pedagógicos. Segundo essas Diretrizes, a Educação Infantil por ser a primeira etapa 

da Educação Básica, deve ser oferecida em Creches e Pré-escolas em 

estabelecimentos de educação, que se caracterizam como espaços não domésticos.  

De acordo com as DCNEIS (2010), a temática da Educação Infantil vive um 

processo de estudo, revisão de concepções e de seleção e fortalecimento de 

práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das 

crianças. Essas diretrizes procuram orientar o trabalho junto às crianças das creches 

e às de quatro e cinco anos em relação à continuidade no processo de 

aprendizagens e no desenvolvimento das crianças, sem, no entanto, antecipar os 

conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.  

O Currículo em Movimento da SEEDF (2014, p. 70) sinaliza nesse sentido 

quando diz que o encurtamento da Educação Infantil não é recomendável e nem 
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desejável, e afirma que já vem acontecendo tanto no sentido de adiantar-se a 

alfabetização ou de assemelhar-se essa modalidade de ensino ao Ensino 

Fundamental. 

A elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE, 2010) com base em 

ampla discussão nacional, deixou em evidência essa modalidade de ensino, tendo 

como meta de número 1, universalizar até 2016, o atendimento escolar da 

população de 4 e 5 anos e ampliar até 2020 a oferta de Educação Infantil de forma a 

atender a 50% da população de até 3 anos. Ou seja, a garantia do direito à 

educação básica, pelo menos no que diz respeito ao acesso, assim se encontra 

anotado no referido instrumento legal: 

 
Resultados de estudos e pesquisas desenvolvidos nos mais distintos 
países, entre eles o Brasil, há muito vêm atestando a importância da 
educação das crianças, tanto para os processos de escolarização 
que se sucedem como para a formação dos indivíduos em uma 
perspectiva mais global. A difusão e a aceitação desses resultados 
certamente influenciaram para que a educação infantil na última 
década tenha se tornado alvo de ações governamentais significativas 
na sociedade brasileira e tenha sido projetada como prioridade no 
âmbito do PNE. Não por acaso, constitui-se na primeira meta a 
universalização da pré-escola até 2016 e a ampliação de vagas em 
creches, visando ao atendimento de 50% das crianças de até três 
anos até o fim da sua vigência (PNE, 2010 p. 16). 
 
 

Podemos concluir que existe legislação e planejamento para a melhoria da 

Educação Infantil em nosso país, ainda que não satisfatoriamente. A Constituição 

Federal (1988), a LDB (1996) e o PNE (2010) preveem competências e 

responsabilidades para os sistemas de ensino, articuladas com Diretrizes e 

resoluções formuladas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Percebe-se que a educação de nossas crianças começa a ser vista com 

mais critérios e a preocupação com uma educação de qualidade deve iniciar-se, 

certamente, com a primeira etapa da educação básica. Ainda precisamos avançar 

com mais políticas públicas visando à garantia dos direitos das crianças e com 

programas continuados de formação de docentes, afinal, o que percebemos na 

prática, são cursos de formação voltados para os anos iniciais, como por exemplo, o 

PNAIC (Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa) não contemplando ainda a 

formação continuada de profissionais que atuam em classes de Educação Infantil, a 

nível nacional, a esse respeito lê-se no documento do PNE (2010): 
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Investir fortemente na educação infantil, conferindo centralidade no 
atendimento das crianças de 0 a 5 anos, é a tarefa e o grande 
desafio do município. Para isso, é essencial o levantamento 
detalhado da demanda por creche e pré-escola, de modo a 
materializar o planejamento da expansão, inclusive com os 
mecanismos de busca ativa de crianças em âmbito municipal, 
projetando o apoio do Estado e da União para a expansão da rede 
física (no que se refere ao financiamento para reestruturação e 
aparelhagem da rede) e para a formação inicial e continuada dos 
profissionais da educação. É importante uma maior articulação dos 
municípios e estados com as instituições formadoras no ambiente 
dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente 
para o desenvolvimento de programas de formação que tenham 
como foco a profissionalização em serviço (PNE, 2010, p.10). 
 
 

1.3 Avaliação para as Aprendizagens: o que Pensam os Estudiosos 

 

Segundo Hoffmann (2012) o processo avaliativo está fundamentado em 

sentimentos e percepções dos avaliadores, uma vez que se interpreta o que se 

observa das crianças. Nossos valores morais, concepções de educação, de 

sociedade e de infância, entre outros, interferem na avaliação.  

 

Abordar o tema “Avaliação e Educação Infantil” é bastante complexo, 
porque não se pode deixar de articulá-lo a questões que lhe são 
pertinentes, tais como a concepção de infância na atualidade, as 
teorias de construção do conhecimento, as questões curriculares e a 
constituição do cenário educativo para crianças de zero a seis anos 
(HOFFMANN, 2012 p. 9). 
 

 

Nesse sentido, é preciso, ao se discutir avaliação, analisar o que os 

profissionais pensam sobre: as crianças, as aprendizagens, seu papel educativo e 

ainda, suas posturas disciplinadoras e muitas outras questões que irão permear o 

dia a dia em contato com elas. Podemos concluir, então, que objetivo da avaliação 

depende da finalidade da educação e de concepções de ensino.  

Benigna Maria de Freitas Villas Boas (2013) afirma que a avaliação 

praticada nas escolas é um meio de incluir ou excluir o aluno. E acrescenta que a 

avaliação que valoriza o aluno e sua aprendizagem tornando-o parceiro de todo 

processo conduz à inclusão e não à exclusão. Segundo a autora, esse é o papel da 

avaliação formativa. 

Para Hoffmann (2005) os professores estão preocupados demais com 

metodologias e seguidamente solicitam “receitas de avaliação”. Para a autora, de 
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nada valem as orientações metodológicas se não estiverem fundamentadas em uma 

concepção libertadora de avaliação. A pergunta fundamental é por que avaliamos ou 

a serviço de quem avaliamos? E se a resposta a essas questões não tiver como 

enfoque principal o educando enquanto ser social e político, sujeito de seu próprio 

desenvolvimento, as inovações que serão introduzidas de nada valerão.  

Como podemos constatar, as autoras, acima citadas, colocam o aluno como 

o centro do processo avaliativo e que as práticas de avaliação devem levar o aluno à 

inclusão.  

Acrescento a contribuição de Luckesi (2014) que alerta que temos uma 

tradição no Brasil e também em outras partes do mundo, de entender que nota 

escolar representa a avaliação do desempenho do educando em sua aprendizagem. 

Freitas (2014), afirma que um dos equívocos dos manuais de didática é 

situar a avaliação como uma atividade formal que ocorre ao final do processo de 

ensino-aprendizagem. Segundo o autor, nesta visão linear, primeiro ocorre a 

aprendizagem e finalmente a verificação da aprendizagem e se não situarmos a 

avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela tenderá sempre a 

ser considerada de forma isolada, como atividade de final de processo. Ainda, 

segundo o autor: “É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão e não 

apenas advogar uma avaliação processual ou contínua” (FREITAS, 2014, p. 14). 

Diante do exposto, a seguir, à luz de documentos do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), da SEEDF e de conhecimentos científicos produzidos, serão 

apresentados conceitos de criança/infância/, aprendizagem e avaliação, para, em 

seguida, discorrer sobre a avaliação das aprendizagens na Educação Infantil.  

 

1.4 Concepções de Criança/Infância 

 

A concepção de criança ao longo do tempo foi se modificando. Os estudos 

de Souza (2007) citados no Currículo de Educação Infantil da SEEDF (2014) 

apontam para as muitas concepções que a criança já teve ao longo da história, tais 

como: “tábula rasa”, “mal a ser superado”, “semente do bem”, “miniadulto” ou “adulto 

incompleto”. 

Barbosa (2007) em sua pesquisa sobre infância e infâncias, cita que de 

acordo com Darnton e Ariès (1978), os homens e mulheres do começo da era da 

modernidade não entendiam a natureza da vida humana e não tinham formas de 
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controle sobre ela, sendo que a vida era curta, permeada de trabalho e desventuras, 

como a peste e a fome. A família era vista por um matrimônio tardio, com um curto 

período de fertilidade, com amamentações prolongadas e altos índices de 

mortalidade infantil. Nesse momento histórico a infância era concebida de acordo 

com a visão do cristianismo, ou seja, rude, fraca de juízo e com alma marcada pelo 

pecado original que a orientava para o mal e, sendo assim, deveria ser vigiada, 

inspecionada e controlada pelos adultos. 

Mais tarde, com o Renascimento, a mesma autora aponta que a infância foi 

repensada e começou a ser associada a elementos como a pureza, a simplicidade, 

a necessidade de amor, a ingenuidade, entre outros. Foi a partir desse momento 

que a criança passou a ser valorizada e amada e passou a ser representada na 

pintura, nas ilustrações e nos textos, sendo que o modelo principal da infância era a 

do Menino Jesus. 

Ainda, segundo Barbosa (2007), a infância, como objeto de estudo foi 

pesquisada basicamente pela biologia, pela psicologia e pela medicina, ficando por 

muito tempo à margem dos estudos históricos e sociológicos que a abordavam 

apenas nas suas relações com a família e depois com a história da mulher. Foi 

somente no final do século XX que ela passou a ser estudada. 

Segundo às DCNEIS (2010), criança é: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (DCNEIS, 2010, p. 12). 

 

O Ministério da Educação através dos Parâmetros de Qualidade para a 

Educação Infantil define criança como um ser social e histórico que está inserido em 

uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura e ainda é 

profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também 

contribui com ele (BRASIL, 1994). 

Em conformidade com o Currículo em Movimento da Educação Básica 

elaborado para a Educação Infantil (SEEDF, 2014), a criança é um sujeito histórico e 

de direitos que, nas interações e práticas diárias que vivencia, constrói sua 

identidade pessoal e também a do grupo onde vive. Afirma ainda que concepção de 

infância e, consequentemente de educação, deve ser concebida na perspectiva da 
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superação de desigualdades e da garantia da alteridade, para a transformação 

histórico-social da humanidade, haja vista que as crianças das classes menos 

favorecidas foram esquecidas ao longo da história. Então a criança é vista como um 

sujeito que tem necessidades próprias e que manifesta desejos e opiniões, inserida 

num contexto social e histórico. 

 

1.5 Concepção de Aprendizagem 

 

A todo o momento estamos adquirindo novos conceitos e recebendo novas 

informações, afinal, o mundo a nossa volta oferece inúmeras possibilidades.  

De acordo com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal (SEEDF, 2015) compete à Educação Infantil garantir a cada uma das 

crianças o acesso à construção de conhecimentos e à aprendizagens de diferentes 

linguagens. 

A organização curricular, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas 

(SEEDF, 2014-2016) fundamenta-se nos estudos sobre as aprendizagens e o 

desenvolvimento integral da criança devendo cumprir as funções indispensáveis de 

educar, cuidar, brincar e interagir. Entre os objetivos estão previstos a promoção da 

construção da identidade e da autonomia e as aprendizagens das diferentes 

linguagens, contribuindo, assim, com a formação de um ser humano crítico, 

reflexivo, criativo e solidário. 

Segundo Hoffmann (2012) quando nos referimos aos conceitos de 

aprendizagem e construção do conhecimento, em educação, Vygotsky e Piaget são 

referências devido aos importantes estudos desenvolvidos na área. 

Em seu livro: Avaliação e Educação Infantil Um olhar sensível e reflexivo 

sobre a criança, Hoffmann (2012) aponta, à luz de Piaget, o seu conceito de 

aprendizagem:  

 

A aprendizagem no sentido de desenvolvimento, para Piaget (1970; 
1977), pressupõe desequilíbrio, conflito, reflexão e resolução de 
problemas. Para ele, cabe aos adultos mediar a aquisição de 
ferramentas culturais (linguagem e símbolos) das crianças de forma 
a levá-las a refletir sobre suas experiências, articulando ideias e 
construindo compreensões cada vez mais ricas acerca da realidade. 
O professor mediador oportuniza e favorece processos de reflexão 
da criança sobre suas ações: oportunidades de pensar sobre a 
própria experiência, estabelecendo relações entre ideias e ações e 
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percebendo diferentes pontos de vista para reconstruir suas 
experiências no plano mental, evoluindo, dessa forma, nos planos 
moral e intelectual (HOFFMANN, 2012 p. 20). 
 
 

A mesma autora reflete sobre as concepções de Vygotsky acerca do 

assunto: 

 

Também em Vygotsky (1988; 1993), o conceito de mediação é 
essencial em termos do desenvolvimento. Segundo ele, há uma 
grande diferença entre o que uma criança pode aprender sozinha ou 
com a ajuda de outra pessoa mais experiente, mais competente ou 
que lhe proporcione desafios adequados ao longo de seu 
desenvolvimento. Seus estudos sobre a noção de ZDP (Zona de 
Desenvolvimento Proximal) ressaltam a importância do papel 
mediador do professor e sugerem a necessidade de uma observação 
simultânea sobre o que a criança “já é ou conhece” e sobre tudo o 
que “pode vir a ser ou conhecer”, isto é, sobre o desenvolvimento 
proximal (os conhecimentos “ainda” a construir, as funções cognitivas 
“ainda” a desenvolver). (HOFFMANN, 2012 p. 20) 
 
 

Paulo Freire afirma que não existe ensinar sem aprender e que o ato de 

ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende: 

 

O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente 
através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O 
aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em que o 
ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a 
repensar o pensado, a rever-se em suas posições; em que procure 
envolver-se com a curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e 
veredas que ela os faz percorrer (FREIRE, 2012 p. 57). 
 
 

O Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil - da 

SEEDF (2014) aponta que as crianças por serem capazes, aprendem e se 

desenvolvem nas relações com seus pares e com os adultos através da exploração 

de materiais e ambientes, participando de situações de aprendizagem interessantes, 

envolvendo-se em atividades desafiadoras e que o planejamento curricular deve 

considerar a riqueza e a complexidade da primeira etapa da educação básica. 

Essa concepção está fundamentada em Vygotsky, pois percebe a 

importância da interação com colegas e adultos na construção dos conhecimentos, 

através da exploração de materiais diversos e ambientes. 

Em conformidade com o mesmo documento, os princípios éticos 

(valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 
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bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades) políticos (garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia) e estéticos (valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais) 

orientados pelas DCNEIS, orientam as aprendizagens a serem promovidas com as 

crianças. Mas para mediar as aprendizagens promotoras do desenvolvimento 

infantil, é preciso uma ação educativa devidamente planejada e avaliada.  

O Currículo da SEEDF (2014) elegeu quatro situações didáticas para sugerir 

a organização do trabalho pedagógico, quais sejam: 

Atividades permanentes que ocorrem com regularidade e têm a função de 

familiarizar as crianças com determinadas experiências de aprendizagem; sequência 

de atividades que tem por objetivo de trabalhar experiências mais específicas e 

aprendizagens que requerem aprimoramento com a experiência; atividades 

ocasionais como passeios, comemorações ou visitas pedagógicas e ainda, projetos 

didáticos onde os objetivos são mais abrangentes e espera-se um produto final. 

Numa tentativa de não fragmentar os conhecimentos e considerando a 

criança em sua integralidade, a Secretaria de Educação do Distrito Federal elegeu a 

abordagem por linguagens: cuidado consigo e com o outro, interações com a 

natureza e com a sociedade, linguagem artística, linguagem corporal, linguagem 

matemática, linguagem oral e escrita e linguagem digital: 

 

As diversas linguagens não são ilhas entre si, conectam-se e 
complementam-se. Uma única atividade pode abrigar várias 
linguagens, ainda que o planejamento eleja como foco pedagógico 
apenas uma. [...] O que se quer é que tal organização curricular 
contribua decisivamente para um desenvolvimento coletivo e 
abrangente das crianças. Ou seja, mais do que as capacidades de se 
expressar de variadas formas, pretende-se que o trabalho com 
linguagens habilite os pequenos para ler e agir no mundo (SEEDF, 
2014, p. 88). 

 

1.6 Avaliação Adotada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal 

1.6.1 Avaliação formativa: avaliação para as aprendizagens 

 

A SEEDF em suas Diretrizes de Avaliação Educacional (2014-2016) entende 

que na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar e 



26 

 

avaliar o que se ensina e o que se aprende. “Avaliar para incluir, incluir para 

aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada” 

(SEEDF, 2014, p. 74).  

Por esse motivo a SEEDF (2014-2016) orienta a utilização de diferentes 

formas de avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de 

todos os estudantes. Então, a avaliação formativa, ou seja, a avaliação para as 

aprendizagens e não somente avaliação das aprendizagens. Essa, também 

chamada de somativa, realiza um balanço das aprendizagens ocorridas após um 

determinado período de tempo.  Já na perspectiva formativa, a avaliação promove 

intervenções didáticas e pedagógicas enquanto o trabalho se desenvolve. Nessa 

concepção, todos participam do processo avaliativo por meio da autoavaliação e do 

feedback, onde o diálogo permeará todo esse processo dialético. 

As Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014-2016) ainda 

apontam para a progressão continuada das aprendizagens, pois contemplam a 

perspectiva de avaliação formativa avançando enquanto se aprende e aprendendo 

na medida em que progride. E ainda, acrescentam que, avaliar dessa forma exige 

permanente estudo e formação, ou seja, formação continuada. 

Em relação a este tema, faz-se oportuno transcrever o que Hoffmann (2012) 

afirma: 

 

Desvendar na medida do possível os “enigmas” de uma criança 
exige, portanto, observação continuada, estudo e reflexão. Para isso, 
a qualificação docente é essencial na educação Infantil. Improvisam-
se, muitas vezes, profissionais para esse nível de ensino, que, por 
sua vez, improvisam muitas de suas ações. Decorrente da falta de 
verbas e recursos, muitas instituições ainda contam com auxiliares, 
professores e gestores sem formação específica. Além disso, diante 
da extensa carga horária, não há programas de formação, troca de 
experiências ou reflexão sistematizada sobre o fazer pedagógico 
entre os profissionais na própria instituição (HOFFMANN, 2012, p. 
28). 

 

1.6.2 Avaliação na Educação Infantil 

 

Avaliar na primeira etapa da educação básica requer um olhar atento e 

investigativo para que o professor possa analisar o que observou e buscar recursos 

para o desenvolvimento integral da criança, embora não consiga avaliar o tempo 

todo. No contexto destas reflexões preleciona Hoffmann: 
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É preciso salientar que os percursos de aprendizagem são 
individuais e diferenciados e que as propostas pedagógicas irão 
mobilizar os alunos de jeitos inusitados. Não há como se observar 
todos os alunos, todo o tempo e em todas as situações planejadas. O 
olhar avaliativo percorre o contexto e absorve a multiplicidade desse 
cenário e os vários momentos de aprendizagem do grupo 
(HOFFMANN, 2005 p. 53). 
 
 

De acordo com Villas Boas (2014) a avaliação existe para que se conheça o 

que aluno já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, para que, a partir dessas 

reflexões, se providenciem os meios para que ele aprenda o necessário para a 

continuidade dos estudos. Acrescenta também que aprendizagem é um direito do 

aluno e a avaliação vista dessa forma, se configura em uma grande aliada do aluno 

e do professor. A função do processo avaliativo não é de atribuir notas, conceitos ou 

menções. A avaliação serve para promover a aprendizagem do aluno. Na medida 

em que o trabalho se desenvolve, o ato de avaliar é realizado, ou seja, 

“aprendizagem e avaliação andam de mãos dadas – a avaliação sempre ajudando a 

aprendizagem” (VILLAS BOAS, 2014 p. 29). 

 O Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2015) 

propõe algumas orientações acerca da avaliação para as instituições que oferecem 

a modalidade de ensino da Educação Infantil: 

 

Art. 181. Na Educação Infantil, a avaliação objetiva captar as 
expressões, a construção do pensamento e do conhecimento, o 
desenvolvimento da criança, bem como suas necessidades e seus 
interesses, em favor do seu desenvolvimento integral, por meio da 
observação sistemática e do acompanhamento contínuo das 
atividades individuais e coletivas das crianças.   
§1° A avaliação é realizada sem o objetivo de promoção, mesmo 
para acesso ao Ensino Fundamental, sendo a criança promovida 
automaticamente ao término do ano letivo.   
§2° Os instrumentos e os procedimentos avaliativos devem ser 
elaborados e aplicados com vistas ao desenvolvimento da criança.   
§3° As reflexões, análises e inferências, oriundas das observações 
sistemáticas, são registradas sob a forma de Relatório Descritivo 
Individual do Aluno – RDIA, que deve ser compartilhado com as 
famílias e/ou os responsáveis legais, ao final de cada semestre.   
§4° No caso dos estudantes da educação especial que estejam 
matriculados em turmas de Educação Infantil e necessitem de 
adequação curricular, os instrumentos e procedimentos avaliativos 
deverão ser adaptados às necessidades e às especificidades da 
situação.   
§5° O Conselho de Classe na Educação Infantil é, também, um 
espaço avaliativo para pensar, planejar, avaliar e promover o 
encontro dos processos de ensinar e aprender (SEEDF, 2015, p.67).  
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Segundo a SEEDF (2014), o que caracteriza uma instituição que oferece 

essa modalidade de ensino “é a intencionalidade do projeto educativo, a 

especificidade da escola como agência que promove as aprendizagens” (SEEDF, 

2014, p.58). O mesmo aponta que a avaliação deve ser formativa, pois ela é 

comprometida com as aprendizagens de todas as crianças, sendo que essas devem 

ser significativas. A avaliação acontece pela observação sistemática, registro em 

caderno de campo, fichas, questionários, relatórios e reflexão, portfólio, 

autoavaliação, entre outros. O processo avaliativo deve estar pautado em um 

constante questionamento e reflexão sobre a prática, buscando acompanhar e 

valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças.  

Sobre a autoavaliação, um dos instrumentos/procedimentos elencados nas 

Diretrizes de Avaliação como potencializador das práticas de avaliação formativa, 

segue o texto: 

 

As crianças da Educação Infantil poderão fazer autoavaliação 
enquanto desenvolvem as várias atividades, oralmente e por outros 
meios, como, por exemplo, utilizando desenhos. Como são 
naturalmente espontâneas, costumam manifestar com desenvoltura 
seus sentimentos. Os professores estarão atentos para registrar 
essas manifestações que, acrescidas às informações obtidas por 
meio das observações, comporão excelente material de análise do 
progresso infantil (SEEDF, 2014-2016, p. 53). 

 

Convém alertar que segundo os documentos orientadores do processo 

avaliativo da SEEDF (2014), não são os procedimentos e instrumentos que 

isoladamente, definirão a avaliação formativa. O que é determinante é a intenção de 

avaliar. 

Ainda sobre as orientações do Currículo da Educação Infantil (SEEDF, 2014) 

está previsto que a avaliação formativa será sempre da observação do desempenho 

e do crescimento da criança em relação a si mesma e nunca da comparação dela 

com seus pares. O professor precisa captar as expressões, a construção do 

pensamento e do conhecimento, suas necessidades e interesses, sendo pontos 

para o planejamento e de práticas pedagógicas. O processo avaliativo servirá para 

conhecer as crianças, para que elas se conheçam e consequentemente para 

compreendermos o mundo infantil e as interações com a realidade. Dessa forma, o 

professor fará os seus registros avaliativos que deverão expressar de maneira ética 

os achados revelados através da avaliação formal sem, no entanto, ignorar os 
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elementos informais, desde que os mesmos sejam utilizados em favor das crianças 

e de suas aprendizagens.  

 Como toda a avaliação depende de conceitos que o professor traz consigo, 

ela também tem uma carga de subjetividade.  Essa subjetividade está presente na 

avaliação informal. 

Tanto a avaliação formal quanto a informal são importantes e devem ser 

utilizadas no momento certo e adequadamente. Para Villas Boas (2014), precisamos 

avançar nossa compreensão sobre cada uma delas, a forma de desenvolvê-las, 

“assim como precisamos saber articular os resultados obtidos por ambas” (VILLAS 

BOAS, 2014 p. 29), pois o aluno demonstra sua aprendizagem através de diversas 

formas de linguagens, como a escrita, a oral, a gráfica, a estética, a corporal etc. e 

as duas maneiras de avaliar, se complementam. 

As Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014-2016) preconizam 

a respeito da avaliação informal: 

 

Nessa etapa, de maneira forte e determinante, faz-se presente a 
avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas 
crianças. Tal avaliação possibilita a observação das manifestações 
de aprendizagem e progresso. O cotidiano e as interações nas 
instituições de educação infantil apresentam-se com fortes cargas 
afetivas. Sabe-se que na escrita dos relatórios ou registros 
avaliativos, a comunicação simbólica revelada nos gestos, nos 
silêncios, nas manifestações de choro, de alegria, de irritação, nos 
afetos e conflitos que ocorrem na relação professor-estudante tende 
a ser manifestada; no entanto, a escola não deve rotular nem definir 
a criança em razão dessas manifestações, bem como não pode 
resumir os registros avaliativos fazendo constar neles, apenas, 
elementos captados pela avaliação informal. A observação, 
devidamente planejada, sistematizada e acompanhada do registro 
das informações coletadas, constitui a avaliação formal.  (SEEDF, 
2014-2016, p. 15) 

 

 A avaliação então implica na compreensão de boa parte da aprendizagem do 

aluno e na consolidação dos objetivos propostos para a construção de 

conhecimentos no processo de escolarização. 
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2 CAPÍTULO II 

 

2.1 Metodologia 

 

2.1.1 Abordagem metodológica 

 

Este trabalho foi realizado através de um estudo de caso de abordagem 

qualitativa sobre avaliação para a aprendizagem na Educação Infantil segundo as 

percepções de uma professora que atua no 1º período, com alunos de 04 (quatro) 

anos de idade. 

O objetivo geral dessa pesquisa foi compreender a concepção de avaliação 

para a aprendizagem de uma professora da Educação Infantil. 

Teve como objetivos específicos identificar as concepções de avaliação que 

embasam a prática pedagógica da docente e conhecer instrumentos avaliativos 

utilizados pela mesma. 

De acordo com Yin (2005), o estudo de caso é uma investigação empírica 

que permite o estudo de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos. 

O mesmo estudioso afirma, ainda, que a pesquisa na forma de estudo de 

caso inclui casos únicos e casos múltiplos. 

Em busca das respostas aos objetivos que expus acima, optei por estudo de 

caso único. 

 O autor considera que o estudo de caso único é eminentemente justificável 

quando representa um teste crucial da teoria existente; uma circunstância rara ou 

exclusiva; um caso típico ou representativo ou quando o caso serve a um propósito 

revelador ou longitudinal. 

 

2.1.2 Procedimentos e estratégias para obtenção de dados 

 

Para Gil (2009) o processo de coleta de dados no estudo de caso é mais 

complexo que o de outras modalidades de pesquisa porque na maioria das 

pesquisas utiliza-se uma única técnica básica para a obtenção de dados, embora 
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outras técnicas possam ser empregadas de forma complementar. O estudo de caso 

exige mais de uma técnica, sendo um princípio que não pode ser descartado. 

Obter dados mediante procedimentos diversos, segundo Yin (2005), é 

fundamental para garantir a qualidade dos resultados obtidos. Dessa maneira é que 

se torna possível conferir validade ao estudo, evitando que ele fique direcionado à 

subjetividade do pesquisador. 

Neste estudo foram utilizadas a entrevista semiestruturada e a análise 

documental.  A entrevista com o intuito de identificar as concepções acerca da 

avaliação da/para a aprendizagem da professora em estudo e os instrumentos 

avaliativos usados pela mesma. Sendo que a análise documental, através do estudo 

de relatórios (RDIA) para constatar a convergência ou divergência dos conceitos 

afirmados.  

A pesquisa documental, segundo Gil (2002) vale-se de materiais que não 

recebeu ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos de pesquisa como diários, fotografias, ofícios e boletins. 

Gil (2002) apresenta uma série de vantagens em relação à pesquisa 

documental, tais como: os documentos constituem fonte rica e estável de dados, 

subsistem ao longo do tempo, o custo é baixo e não exigem contato com os sujeitos 

de pesquisa. 

A entrevista, de acordo com Lakatos (2003), é um importante instrumento de 

trabalho sendo um encontro entre duas pessoas com o objetivo que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto, através de uma 

conversação de natureza profissional. Trata-se de uma conversação efetuada face a 

face de maneira metódica. 

 

2.1.3 O contexto de trabalho da interlocutora 

 

O Centro de Ensino Fundamental Princesa Isabel localiza-se na zona rural 

de Planaltina. 

Foi fundado em 14/01/1966 no Decreto 489 e atualmente atende 299 alunos 

da Educação Infantil – 1º e 2º períodos ao 9º ano, distribuídos em dois turnos. Esses 

estudantes são provenientes da sede do Núcleo Rural e de chácaras próximas à 

escola e quase que a totalidade desses, depende do transporte escolar para se 

deslocar até à escola. 
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 O Centro de Ensino fundamental Princesa Isabel possui mais estudantes do 

sexo masculino, sendo 169, e 130 do sexo feminino. São filhos de pequenos e 

médios agricultores, funcionários de fazendas e cooperativas. 

No turno matutino, de 7h:30 às 12h:30 são atendidas as turmas de 

Educação Infantil 2º período e do 6º ao 9º anos. No período vespertino, de 12h:30 às 

17h:30 estudam os alunos da Educação Infantil 1º período e os do 1º ao 5º anos. Os 

estudantes do turno matutino recebem lanche a partir das 8h:30, têm intervalo de 

9h45 até às 10h, com exceção da turma de educação infantil que tem horário de 

intervalo separado das demais turmas. As crianças do turno vespertino chegam e 

logo em seguida, almoçam. O horário do lanche é às 15h:15 e o intervalo de 15h:30 

as 15h:45.   

A escola conta com o seguinte quadro de funcionários: 14 professores 

efetivos e 04 temporários; a equipe gestora é composta por 03 membros, ou seja, 

diretora, vice-diretor e supervisora pedagógica; 02 coordenadores pedagógicos; 01 

orientadora educacional; 02 professores para a sala de recursos; 02 professores 

readaptados e 01 da assistência; 01 secretário; 03 servidores efetivos para 

conservação e limpeza e ainda 04 terceirizados; 02 merendeiras terceirizadas; 04 

vigias e 01 professor de disciplina extinta, totalizando 34 funcionários efetivos, 04 

temporários e 06 terceirizados. 

Em relação à capacidade física, a escola conta com 06 salas de aula e duas, 

adaptadas, devido ao aumento de turmas nos últimos anos. Possui, também, 01 sala 

destinada aos professores com 02 banheiros, 01 cantina, 01 cozinha para os 

servidores com 01 banheiro, 01 sala para o depósito de lanches, 01 secretaria, 01 

sala de direção com banheiro, 01 depósito de materiais, 01 sala com materiais 

pedagógicos que antigamente era a mecanografia, 01 biblioteca, 01 sala de 

informática, 01 sala destinada ao atendimento de alunos com diagnóstico, 01 quadra 

coberta e 01 parquinho. 

A sala dos professores é também destinada à coordenação pedagógica, 

portanto, sempre está sendo utilizada pelos professores dos dois turnos de trabalho, 

o que dificulta a realização de estudos e discussão de assuntos que exigem 

concentração. Muitas vezes faltam até cadeiras para acomodar todos os 

professores. 

Em relação à sala de informática, está equipada com um número expressivo 

de computadores, no entanto, eles não estão ligados à internet. Somente 01 
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computador da sala de informática, possui acesso à rede mundial de computadores. 

O professor que é responsável pela sala é de matéria extinta e a manutenção dos 

computadores é feita através de recursos organizados por ele e demais professores. 

O sinal de internet que chega à escola é pago pelos professores, mas nem sempre é 

possível obtê-lo devido à baixa intensidade do sinal de acesso.  De acordo com 

escala os professores da Educação Infantil ao 5º ano, levam seus alunos 

semanalmente e trabalham com jogos de estratégias e recreativos já instalados nos 

computadores. Há ausência de um planejamento sistematizado para o uso desse 

recurso. Cada professor trabalha de acordo com seu planejamento individual em dia 

previamente estabelecido. Nessa sala funciona também a sala de vídeo, chocando 

por diversas vezes, o horário destinado ao uso dos computadores pelos alunos da 

Educação Infantil com atividades com filmes dos professores de séries finais. 

A sala da Educação Infantil foi adaptada para receber somente essa 

modalidade de ensino durante o período matutino e vespertino, porém, as crianças 

utilizam os mesmos banheiros dos demais estudantes da escola. A direção fez uma 

adaptação em um banheiro feminino, facilitando o uso das crianças pequenas. A 

escola possui somente 02 turmas dessa modalidade de ensino e sendo o horário 

inverso de coordenação das professoras, inviabiliza as coordenações coletivas e 

conselhos de classe desse segmento de forma coletiva. 

A biblioteca é utilizada de acordo com um cronograma feito pelas 

bibliotecárias, de empréstimo semanal de livros. 

A quadra coberta, antiga reivindicação da comunidade, proporcionou maior 

conforto para os estudantes e professores em relação às práticas esportivas e 

recreativas, com proteção do calor do sol e do desconforto da chuva em atividades 

ao ar livre. A mesma ainda é utilizada para a realização de eventos e reuniões de 

pais e mestres.  

A escola possui recursos como televisão, rádio, máquina de Xerox, data 

show e computadores. 

Desde o ano de 2012 a escola começou a receber alunos do 6º ao 9ºano de 

um Núcleo Rural, localizado próximo à área urbana de Planaltina e com essa nova 

demanda de clientela, vieram problemas como a indisciplina, que até então não era 

vivenciado pelo grupo de professores, direção e até mesmo pelos alunos que ali 

sempre estudaram, ocasionando principalmente nesse ano de 2012, um grande 

número de reprovações. 
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Os professores de séries finais enfrentam dificuldades para gerir algumas 

questões demonstradas por parte de alguns estudantes como desinteresse pelos 

estudos, dificuldades de aprendizagem, agressividade, repetência, entre outros 

aspectos. Mas como este estudo teve como foco a primeira etapa da educação 

básica, não pretendo aprofundar essa discussão, pois se trata de um tema bem 

complexo.  

Todavia, a escola precisa encontrar meios para acolher e incluir todos os 

estudantes, não aceitando o fracasso, mas fazendo das dificuldades encontradas no 

cotidiano escolar, um desafio a ser superado. 

. 
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3 CAPÍTULO III 

 
3.1 Descrição e Análise de Dados 

 
3.1.1 A professora em evidência 

 

A interlocutora de minha pesquisa foi uma professora que atua na rede 

pública de ensino há vinte e cinco anos, sendo que desde 1993 (22 anos) 

trabalhando como docente na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Iniciou sua carreira em escola municipal do Estado de Goiás assumindo de imediato, 

as funções de diretora. 

No Distrito Federal atuou como professora de séries iniciais e após três anos 

dedicou-se a um novo concurso objetivando conhecer também outras etapas de 

ensino e, em 1996, foi convocada para trabalhar com séries finais, como professora 

de Língua Portuguesa/Inglês até 2010. No ano seguinte, movida por muitos 

questionamentos, decidiu voltar ao trabalho com séries iniciais e, em 2014, começou 

a atuar em escola do campo com a mesma modalidade de ensino. Inquieta, em 

2015 assumiu um novo desafio, em outra etapa de ensino, atuando como professora 

de Educação Infantil numa turma de 1º período (quatro anos), impulsionada pelo 

interesse em estender o olhar para onde começa a escolarização de nossos alunos, 

sendo, desta forma, sujeito de estudo de minha pesquisa. 

Atualmente está cursando um curso de especialização na área de educação. 

 

3.1.2 Percepções sobre os relatórios  

 

Sobre a elaboração de relatórios, Hoffmann (2012) afirma que o objetivo 

principal desse instrumento é o relato do processo de construção do conhecimento 

da criança que o professor acompanha e no qual intervém pedagogicamente: 

 

Ao relatar, documentar, o seu entendimento sobre o processo vivido 
pela criança, o professor deve se perceber partícipe desse processo, 
corresponsável pela história construída por ela, atribuindo, assim, 
significado pedagógico ao que relata e à amostra da produção que 
reúne no sentido de serem representativos do acompanhamento feito 
(HOFFMANN, 2012, p. 118). 
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À luz de documentos oficiais e estudiosos que abordam acerca do tema 

avaliação para as aprendizagens, foram efetuadas as seguintes análises dos dados 

levantados. 

Seguem alguns registros retirados dos relatórios escritos pela professora 

interlocutora da pesquisa, referentes à aprendizagem dos estudantes que 

evidenciam sua percepção avaliativa, bem como sua concepção de educação: 

 

Encontra ainda dificuldades em respeitar normas e regras e seguir a 
rotina da turma, pois tem extrema necessidade de manusear objetos 
e deitar-se ao chão com frequência, o que o impede, de participar de 
algumas atividades. O estudante vem sendo incentivado pela 
professora a falar, a comunicar-se e a socializar-se com os outros 
através de jogos e situações que exijam interação e diálogo (Aluno 
A). 
Durante as atividades realizadas no semestre, a [...] mostrou-se 
atento ao que se passa ao seu redor, percebe tudo à sua volta e 
demonstra interesse pelas tarefas e atividades do grupo (Aluna B). 
Comunica-se pouco, mantendo-se calada e quieta em boa parte do 
tempo, isolando-se às vezes dos (as) colegas, tendo preferência por 
brincar sempre com a [...], demonstrando ciúme e chorando quando 
esta brinca com outras crianças.  Sua maior participação vem sendo 
incentivada pela professora, convocando-a a falar, fazendo-lhe 
perguntas, propondo-lhe diversas brincadeiras coletivas e 
incentivando-a a brincar com outras crianças e com a professora. No 
entanto, prossegue bastante silenciosa. Seu silêncio a isola um 
pouco dos demais, pois demonstra predileção por estar sozinha, 
observando (Aluna C). 
Nas atividades de roda, o [...] demonstra pouco interesse em 
participar das discussões, dispersando-se com facilidade, não 
cumprindo os combinados discutidos e estabelecidos com toda a 
turma. Planejei várias atividades em que as crianças eram 
incentivadas a relatar experiências, recontar histórias, cantar e 
encenar músicas, fazendo sempre perguntas de modo a instigá-las a 
se posicionar (Aluno D). 

 

Através desses relatos fica manifestada a preocupação da professora em 

propor atividades desafiadoras que favoreçam a construção das aprendizagens e 

que, a docente demonstra indicativos de prática de avaliação formativa que também 

é definida de avaliação mediadora por Hoffmann (2012): 

 

Como analisar o desenvolvimento de uma criança ausentando-se da 
história que se ajuda a constituir? Avaliação mediadora encerra a 
dinâmica do processo educativo no sentido do encaminhamento, da 
análise do potencial da criança e de sua evolução ao longo de um 
período. Como mediador desse processo, não há, portanto, como o 
professor constituir esse relatório sem a explicação das suas 
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posturas pedagógicas e ações pedagógicas [...] (HOFFMANN, 2012, 
p. 130). 

 

O olhar cuidadoso da professora é corroborado nesse relato: 

 

Está ainda saindo de uma fase egocêntrica, por vezes, bate e retira 
materiais das mãos dos colegas, num ímpeto de querer tudo para si. 
Em seguida, se indagado a respeito, demonstra mudança, entrega os 
materiais aos amigos e desculpa-se, voltando a trabalhar em grupo 
com normalidade.  Isto o tem prejudicado na formação de vínculos de 
amizade. Propus diversas brincadeiras coletivas, trabalhei com várias 
histórias que abordavam a questão do acolhimento e do prazer de 
brincar com outras crianças, buscando sensibilizar não só o [...], mas 
toda a turma (Aluno E). 
 
 

O olhar atento e sensível da professora interlocutora preocupada em propor 

atividades diferenciadas para a criança está previsto no Currículo em Movimento da 

Educação Básica na modalidade da Educação Infantil, sendo um dos alicerces da 

avaliação para as aprendizagens.  “O olhar sensível, a observação, os registros 

sistemáticos e o cuidado na escolha das intervenções que produzem aprendizagens 

são fundamentos para uma avaliação formativa” (SEEDF, 2014, p. 77), 

Villas Boas (2013) aponta que as informações presentes nos relatórios, de 

acordo com a perspectiva da avaliação formativa, incidem sobre as aprendizagens, 

os avanços, as conquistas, as necessidades ainda existentes e as intervenções 

feitas. Afirma, ainda, que os relatórios são feitos para ser usados e não para ser 

guardados. 

Os trechos dos relatórios, na sequência, estão nessa perspectiva e ainda, 

apontam o cuidado da professora em descrever o processo de desenvolvimento das 

aprendizagens de cada criança: 

 

O brincar vem contribuindo positivamente para a estudante, pois a 
brincadeira, além de estabelecer vínculos, melhora progressivamente 
a socialização, fazendo com que vivencie situações de colaboração, 
trabalho em equipe e respeito, habilidades tão importantes nas 
relações humanas (Aluna F). 
É uma criança muito comunicativa e curiosa, costuma perguntar 
bastante. Compartilha materiais e espaços, porém em alguns 
momentos demonstra-se um pouco possessiva, o que é natural em 
sua idade. 
Nas rodas de leitura, ouve histórias atentamente, durante toda a 
narração, permanece muito atenta, acompanhando cada detalhe 
narrado e chegando a interagir com sorrisos ou expressões que 
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acompanham as sensações das personagens, não havendo, 
portanto, alheamento (Aluna G). 
Costuma dialogar, perguntar, e principalmente, auxiliar os amigos. 
Entende o que lhe é falado e se expressa com clareza.  Bastante 
marcante na aluna esta necessidade intensa de interação e 
comunicação. Isto é visível todo o tempo, juntamente com a alegria 
que transmite e a empolgação durante a realização das atividades e 
tarefas (Aluna H). 

 

Evidencia-se, ainda, a preocupação da professora na qualificação de seu 

trabalho, quanto à orientação dispensada aos pais ao final de cada relatório: 

 
  
Sugiro que a família acompanhe e auxilie a estudante, quando 
possível, nas atividades escolares diariamente, inclusive 
incentivando-a nos deveres de casa, orientando-a de forma que 
possa promover uma maior ampliação dos conhecimentos da 
criança. 
Sugiro que a família, usando uma escuta atenciosa, incentive a [...] a 
expressar-se com clareza em casa, falando de suas necessidades, 
relatando as atividades realizadas na escola, cantar músicas e contar 
histórias trabalhadas pela professora. Recomendo ainda que a 
família incentive a [...] a fazer coleção de objetos (tampinhas, 
pedrinhas...) em casa de modo a realizar contagens e registros, 
sempre reforçando a relação entre o numeral e a quantidade [...]. 
Recomendo também à família que tente aproximar o [...] de outras 
crianças da família ou da vizinhança, incentivando-o a socializar-se 
mais e que a família acompanhe e auxilie o estudante, sempre que 
possível, nas atividades escolares diariamente [...]. 

 

Percebe-se a intenção da professora em promover uma avaliação direcionada 

para as aprendizagens de todas as crianças, integrando família e escola.  

As Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014-2016) recomendam 

que numa concepção de avaliação formativa, o diálogo é primordial entre os sujeitos 

envolvidos na ação educativa, especialmente na perspectiva da gestão democrática. 

Portanto, incluir as famílias no processo educativo, aumenta a probabilidade da 

compreensão dos caminhos perpassados pelos estudantes para a construção de 

suas aprendizagens. E por mais que se afirme que as famílias padecem de 

inúmeras fragilidades, o documento que guia as ações dos educadores, preconiza:  

 

“[...] faz-se necessário caminhar na contramão dessas afirmações 
porque o caráter público e democrático da escola não pode alinhar-
se às práticas que ignorem as contribuições que as famílias podem 
dar ao processo educativo que se desenvolve na unidade escolar” 
(SEEDF, 2014-2016, p. 33). 
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 Nesta perspectiva, reconhece-se que família tem função essencial na relação 

entre o aluno e a construção dos saberes no seu processo de escolarização.  

 

3.1.3 Concepções da professora 

 

Mesmo tendo participado do movimento grevista da categoria dos 

professores do DF, a professora não se opôs a realizar a entrevista e contribuir com 

as informações apresentadas nesse trabalho. 

Ao ser questionada sobre as razões que a fizeram optar pela Educação 

Infantil, respondeu da seguinte forma: “A curiosidade em conhecer mais uma etapa 

da educação básica e o interesse em estender o meu olhar para onde tudo começa 

ou deveria começar”. 

A inquietação da professora em conhecer e trabalhar com todas as etapas 

da educação básica é característica de uma profissional pesquisadora. Não se 

percebe acomodação ou medo de sair da zona de conforto. A mesma já trabalhou 

com os anos finais em zona urbana, anos iniciais em zona urbana e rural e 

finalmente, com a Educação Infantil. 

Ela procura respostas para seus questionamentos e pretende buscá-las 

através do trabalho com as crianças pequenas, no início de sua escolarização. 

Indagada se o espaço/tempo da coordenação pedagógica contribui para sua 

formação, respondeu da seguinte forma: 

 

“Em parte. Conquistamos com muita luta este espaço, mas o seu uso 
fica a desejar quanto à construção coletiva. A minha formação no 
espaço/tempo da coordenação fica muito por minha conta: buscar 
trocar experiências com os colegas, estudar um material nesse 
horário, fazer um curso fora da escola... se eu não tiver essas 
atitudes minha formação fica comprometida. Não trabalhei ainda 
numa escola que tivesse um plano de ação para a coordenação 
pedagógica.” 

 

O que a interlocutora aponta é um alerta sobre o não aproveitamento 

adequado da coordenação pedagógica. Um espaço conquistado com o fruto da luta 

dos trabalhadores não pode perder a sua essência, que é a formação de 

professores e a articulação do trabalho coletivo.   
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A professora descreve que aproveita o tempo para sua formação e ainda, 

por conta própria, busca o apoio dos colegas, através do compartilhamento de 

experiências. 

Para que esse trabalho torne-se, de fato, coletivo, é preciso a construção do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), consolidado por toda a comunidade escolar. É o 

documento orientador que guiará as ações dos segmentos da escola. No PPP está a 

identidade da instituição e é a partir dele que todo o processo pedagógico e 

administrativo deve ser permeado. É nele, que deverá constar o plano de ação para 

a coordenação pedagógica.  

A utilização adequada desse espaço/tempo contribui para a valorização dos 

profissionais, a avaliação formativa do processo educativo e o fortalecimento da 

instituição, enquanto ambiente intencional de aprendizagem. 

Villas Boas (2014) define, com clareza, o papel da coordenação pedagógica:  

 

Já a coordenação pedagógica, por ocorrer semanalmente, cuida do 
desenvolvimento do trabalho pedagógico, que inclui tanto o trabalho 
do professor quanto do aluno. Ela se dedica a analisar todos os 
detalhes desse trabalho. Nesses encontros os professores estudam 
e discutem temas necessários ao andamento das atividades; 
planejam o trabalho a ser desenvolvido; avaliam o trabalho em 
desenvolvimento; discutem situações de sala de aula que necessitam 
de olhar mais amplo; socializam iniciativas de sucesso e as que 
necessitam de apoio. Assim concebida, a coordenação pedagógica é 
um momento privilegiado de formação continuada, de apresentação 
de avanços obtidos e das necessidades de ajuda e de estreitamento 
de laços profissionais e afetivos. O trabalho deixa de ser solitário, 
passando a contar com o suporte dos colegas. Nesses encontros 
está presente a avaliação formativa (VILLAS BOAS, 2014, p. 128). 

 

 Questionada como concebe a Educação Infantil, a interlocutora declarou: 

 

“Percebo a Educação Infantil como uma etapa muito importante para 
a promoção do desenvolvimento da criança principalmente com 
relação a interações e ao autoconhecimento. É uma etapa onde a 
parceria com a família é ainda mais importante do que nas outras”. 

 

Ao compreender a Educação Infantil desta forma, a docente demonstra 

perceber a integralidade da educação e da criança. 

A parceria com a família, apontada na sua fala, é essencial, pois a criança 

está ampliando suas relações sociais e precisa sentir-se acompanhada e protegida. 
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As Diretrizes de Avaliação (SEEDF, 2014-2016, p. 34) apontam que é 

necessário oportunizar e incentivar a participação efetiva das famílias, “a partir da 

escuta sensível desses sujeitos, tornando-os corresponsáveis pela aprendizagem 

dos filhos/estudantes”. 

O mesmo documento afirma em relação à participação e o envolvimento da 

família que a interação família/instituição tem como fio condutor a missão de garantir 

à criança seu desenvolvimento de forma integral. Sinaliza ainda que a proximidade 

entre escola e família não pode ser esporádica, mas precisa ser sistemática e 

intencional devido à importância dos efeitos produzidos por esse vínculo social e 

educativo. Aponta, ainda que: 

 

A instituição de educação Infantil deve ser, enfim, um lugar de 
encontros dialógicos. Isso posto, escola e família, exercendo funções 
distintas e complementares, devem ter um objetivo comum: propiciar 
a formação de crianças capazes, competentes e ativas para 
enfrentar as complexidades da sociedade contemporânea. (SEEDF, 
2014-2016, p. 68) 

 

Ao ser indagada quanto à sua concepção de criança/infância, declarou: 

 

“Tenho a concepção de que a criança apesar da pouca idade é 
cidadã e, portanto, possuidora de direitos, em especial o de ir à 
escola. A infância é um período propício a muitas aprendizagens 
necessárias ao desenvolvimento da pessoa humana, onde é 
possível, sim, usar a brincadeira em função da ampliação das 
aprendizagens”. 

 

As concepções assinaladas pela professora estão em consonância com o 

Currículo em Movimento da Educação Infantil da SEEDF (2014). 

Dentre tantos direitos que a criança possui, entra o dever da escola de 

propiciar a garantia das aprendizagens a todos os estudantes. E a ludicidade é 

apontado pela interlocutora como a forma de permear a ampliação das mesmas. 

Para melhor entendimento das concepções da docente, outro 

questionamento foi feito à mesma: 

 Como ocorre o processo de avaliação para as aprendizagens de seus 

alunos?  

 

“Um olhar sempre atento diariamente para perceber o 
desenvolvimento de cada criança, diagnosticando suas dificuldades e 
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habilidades, incentivando-a na busca da superação de suas 
fragilidades, registrando e refletindo o que é observado, buscando 
mediar e até mudar estratégias para que a aprendizagem aconteça. 
Oportunizando as crianças observar: vídeos de atividades realizadas, 
as atividades do caderno, da sanfona do grafismo e as atividades 
dos colegas. Um acompanhamento permanente das aprendizagens 
para organizar estratégias que atendam às necessidades de cada 
criança”. 

 

A professora busca através da observação de forma atenta, perceber 

fragilidades e potencialidades de cada estudante. Registra e reflete sobre o que 

observou. Busca estratégias para que todas as crianças aprendam. Essas ações 

sinalizam o compromisso da docente em garantir a aprendizagem de todas as 

crianças. 

Ao declarar que propicia às crianças observar e acompanhar seus próprios 

trabalhos e também dos colegas, está promovendo o processo de autoavaliação e 

de avaliação por pares.  

Nota-se que percebe a criança como protagonista de seu processo de 

construção de conhecimento e utiliza instrumentos e procedimentos que podem 

potencializar as práticas de avaliação formativa sugeridas nas Diretrizes de 

Avaliação Educacional (SEEDF, 2014-2016). 

Em busca de respostas, ainda foi perguntado à professora: 

A avaliação na Educação Infantil é destinada a quem? “Destinada em 

especial ao professor com a finalidade de diagnosticar e orientá-lo sobre as 

intervenções necessárias para cada criança”. 

As Diretrizes de Avaliação (SEEDF, 2014-2016) apontam que o ponto de 

partida e de chegada é fruto da avaliação diagnóstica, que deve ser permanente.  É 

preciso identificar o que os estudantes aprenderam, o que ainda não sabem e o que 

precisa ser feito para que as aprendizagens se efetivem.  

Registro, agora, as respostas às indagações sobre limitações e 

possibilidades em relação ao trabalho com a primeira etapa da educação básica. As 

percepções da professora foram as seguintes: 

Limitações no trabalho: 

 

“A ausência de uma filosofia, de uma identidade pedagógica para a 
escola e em especial para a Educação Infantil. Essa identidade fica 
por conta do professor, se ele vai embora da escola ela se perde e é 
preciso começar tudo de novo! Precisamos organizar melhor nosso 
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trabalho pedagógico, numa perspectiva do coletivo, fortalecer 
pedagogicamente e Instituição Escolar, porque ela continua ali, as 
pessoas passam: mudam, aposentam, morrem...” 
 

            Mais uma vez a professora aponta fragilidades da escola por não identificar 

uma filosofia para orientar seu trabalho.  

 É imperativo que haja o entendimento de todos os membros que compõem a 

comunidade escolar sobre o papel essencial do PPP e que sua elaboração seja de 

fato, uma construção coletiva. Que não seja um mero documento burocrático exigido 

pelos órgãos competentes, mas que tenha a cara da escola e que seja o ponto de 

partida e de chegada de todas as ações. Para que os profissionais que ali 

chegarem, possam conhecer as peculiaridades da comunidade e desenvolver um 

trabalho coletivo, organizado e intencional, com vistas ao pleno desenvolvimento dos 

estudantes. 

 Urge a conscientização através de estudos e processos dialógicos, de que os 

alunos não são do professor, mas da escola.  

           Possibilidades do trabalho na visão da interlocutora: 

 

“Temos na SEEDF atualmente documentos que legalizam a 
avaliação formativa, sem descritores preestabelecidos, sem notas e 
descritores pré-estabelecidos para a Educação Infantil, onde a 
referência na hora de avaliar é a própria criança. Claro que tenho 
grandes dificuldades ainda com esta prática devido ao pouco tempo 
que tenho de experiência com esta faixa etária, mas ter este caminho 
aberto para ser percorrido é uma grande possibilidade. Preciso muito 
avançar com a organização do trabalho pedagógico, principalmente 
referente à organização curricular”. 

 

Os documentos existem e necessitam serem estudados durante as 

coordenações coletivas. O papel do coordenador pedagógico, enquanto formador, 

precisa ser entendido e o espaço da coordenação pedagógica, valorizado.  

Mais questionamentos foram efetuados para a professora na busca por 

respostas e qualificação desse trabalho. Quando questionada se avaliação e 

aprendizagem podem ser dissociadas, respondeu da seguinte forma: 

 

Como saber se as crianças estão aprendendo fora de um processo 
avaliativo? Desenvolvemos historicamente o medo da avaliação! 
Penso que cabe a nossa geração de educadores romper com essa 
cultura e mostrar para nossos estudantes que a avaliação tem a 
função de incluir e não excluir. Propor um processo avaliativo onde o 
próprio estudante conclua a partir dele a importância da avaliação 
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como um espaço interativo, principalmente entre professor e aluno, 
onde ocorrem intervenções, mudanças, evoluções, mudança de rota 
e consequentemente aprendizagem, tanto do professor quanto do 
estudante. 
 
 

Avaliação e aprendizagem na perspectiva formativa são indissociáveis. Uma 

sempre ajudando a outra (VILLAS BOAS, 2014). 

Quanto ao medo da avaliação lembrado pela professora, reporto-me a uma 

citação de Hoffmann (2005) que já escreveu que muitos professores a concebem 

como um monstro de várias cabeças entre outras figuras pejorativas. 

Esse medo vem como consequência dos resquícios das práticas de avaliação 

tradicional onde só o professor era o avaliador e a concepção da avaliação era no 

sentido de julgamento e controle. A aprendizagem percebida somente ao final do 

processo. 

Um novo olhar para a ação avaliativa, onde estudantes e professores avaliam 

e são avaliados, torna o processo mais humano. Até porque não combina com 

crianças de 4 e 5 anos, que estão em fase de desenvolvimento físico e psíquico, 

conviver com posturas discriminatórias e excludentes. 

O verdadeiro sentido da avaliação é incluir. Na medida em que professores e 

estudantes vivenciarem, de fato, essa premissa, o processo avaliativo não poderá 

ser visto sob outra perspectiva a não ser o da aprendizagem. 

Uma pergunta que não poderia deixar de ser efetuada, na perspectiva da 

avaliação para as aprendizagens, foi a seguinte: 

As suas concepções estão de acordo com o PPP da escola? “Acredito que 

sim”. 

Essa resposta sem maior argumentação pode estar revelando o grau de 

desapontamento da professora em relação à ausência do processo de construção 

coletiva desse documento, na escola, imprescindível para a mediação das ações do 

grupo. 

Considero oportuno e de muita relevância registrar as considerações 

descritas pela professora, ao final de nossa conversa, demonstrando a sua 

preocupação e o seu entendimento a respeito do ato de educar. 

 
Quando nós educadores mudarmos nossas concepções de avaliação 
muitas mudanças que concorrem para a aprendizagem poderão 
acontecer. E vejo o espaço/tempo da coordenação pedagógica 
determinante para romper com concepções que nada contribuem 
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para garantir o direito que os estudantes têm de aprender, estou me 
referindo não só às concepções relacionadas à avaliação, mas em 
geral (concepção de escola, homem, sociedade, mundo...). 
Precisamos deixar para trás o discurso saudosista da “escola do meu 
tempo”... e avançar! É um grande desafio nos capacitar para sermos 
educadores desse século sendo produto de uma educação do outro 
século! Não há como negar o descompasso que precisa ser pelo 
menos, minimamente superado.  
 
 

Nessa fala ela assinala elementos fundamentais para a consolidação da 

avaliação formativa na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil e 

também nas demais etapas de ensino. E aponta que é através do rompimento de 

concepções alienadas e da capacitação que atingiremos o principal objetivo da 

avaliação: fazer com que todos os estudantes avancem. 

No decorrer da pesquisa foi possível perceber que o discurso da professora 

está coerente com sua prática. A visão de mundo e as suas percepções a respeito 

da educação são primordiais para que mudanças na escola aconteçam em especial 

as referentes ao modo de compreendermos o processo de aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho oportunizou momentos de estudos e de reflexões acerca 

da avaliação para as aprendizagens na Educação Infantil. Os conhecimentos aqui 

construídos servirão de estímulo para novas descobertas. 

Uma das dificuldades enfrentadas na pesquisa foi que durante a coleta de 

dados ocorreu no Distrito Federal, uma greve dos professores da rede pública, 

reivindicando legitimamente a garantia de direitos adquiridos e a melhoria das 

condições de trabalho. Com isto o tempo tornou-se mais exíguo, contudo foi possível 

atingir a meta proposta. 

Por meio do estudo verificou-se que a concepção avaliativa defendida pela 

professora interlocutora condiz com a avaliação formativa adotada pela Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 Ela percebe a avaliação como aliada do professor e do estudante, ocorrendo 

de forma processual e contínua, no intuito de diagnosticar, refletir e intervir para que 

as aprendizagens ocorram. 

Através da análise documental e da entrevista foi possível perceber que a 

mesma faz uso de instrumentos e procedimentos que caracterizam um processo 

avaliativo voltado para as aprendizagens. 

 Aproveita o espaço/tempo da coordenação pedagógica para garantir a sua 

formação continuada, através da autoformação. 

    De algum modo, as concepções que defendemos sobre avaliação, 

aprendizagem, educação e infância são construídas durante nossa trajetória escolar, 

acadêmica e profissional. Somos frutos de uma educação tradicional, excludente e 

classificatória onde o processo avaliativo geralmente é utilizado para quantificar e 

para finalizar um processo. Mudar a maneira de perceber a avaliação implica 

desconstruir concepções e certas práticas já incorporadas ao longo dos anos, 

vivenciadas enquanto estudantes ou profissionais. 

A avaliação a serviço da aprendizagem é premissa básica para a 

consolidação de experiências significativas e desafiadoras para nossas crianças. 

Mas é importante frisar que o espaço/tempo da coordenação pedagógica necessita 

ser, de fato, um ambiente de estudo e formação, permeado pelo diálogo entre todos 

os componentes da comunidade escolar. O trabalho organizado coletivamente e 

com vistas na intencionalidade da escola trará a qualificação para as nossas ações.  
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Esta pesquisa pautou-se nas percepções de uma professora e não teve a 

pretensão de encerrar o assunto a respeito da avaliação para as aprendizagens na 

Educação Infantil e sobre as concepções do professor. Pelo contrário, visa estimular 

a realização de novos trabalhos acadêmicos e descobrir como outros profissionais 

percebem a infância e a avaliação na primeira etapa da educação básica. 

Embora as concepções aqui analisadas sejam exitosas, as discussões acerca 

do processo avaliativo nessa etapa de ensino, precisam ser avançadas e 

repensadas na dimensão do coletivo, pois é em torno dele que o trabalho 

pedagógico deveria acontecer. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Roteiro de Entrevista com Professora da Educação Infantil - 1º Período 

 

Título: Avaliação para as aprendizagens na Educação Infantil: percepções de uma 

professora. 

 

Objetivo geral: Compreender a percepção de uma professora acerca da avaliação 

para a aprendizagem dos alunos de uma turma de Educação Infantil em uma escola 

pública do DF 

 
1. Qual é o tempo de magistério que possui? 

2. Qual é a sua área de formação? 

3.  Fale sobre sua trajetória enquanto professora. 

4.  Quais razões a fizeram optar pela Educação Infantil? 

5. O espaço/tempo da coordenação pedagógica contribui para sua formação? 

6.  Qual é a sua concepção de Educação Infantil? 

7.  E de criança/infância? 

8. Como ocorre o processo de avaliação para as aprendizagens de seus 

alunos? 

9.  Utiliza quais procedimentos e instrumentos de avaliação? 

10.  A avaliação na Educação Infantil é destinada a quem?  

11.  Quais são as limitações em seu trabalho? 

12.  E quais são as possibilidades? 

13.  Avaliação e aprendizagem podem ser dissociadas? 

14.  As suas concepções estão de acordo com o PPP da escola? 

15.  Suas considerações finais. 

 

 


