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A viagem não acaba nunca. Só os  

viajantes acabam. E mesmo estes podem 

prolongar-se em memória, em 

lembrança, em narrativa. Quando o 

visitante se sentou na areia da praia e  

disse: “Não há mais que ver”, sabia que 

não era assim. O fim duma viagem é 

apenas o começo doutra. É preciso ver o 

que não foi visto, ver outra vez o que se  

viu já, ver na Primavera o que se vira no  

Verão, ver de dia o que se viu de noite,  

com sol onde primeiramente a chuva  

caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a 

pedra que mudou de lugar, a sombra que  

aqui não estava. É preciso voltar aos  

passos que já foram dados, para os repetir, 

e para traçar caminhos novos ao lado  

deles. É preciso recomeçar a viagem. 

Sempre. 

 

                                                                                                                                                              

José Saramago 
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RESUMO 

A presente pesquisa de mestrado compõe um dos vários subprojetos em desenvolvimento no 

projeto “Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e 

práticas”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em 

Diferentes Contextos (NEPIEC) da FE/UFG. A presente investigação abordou a avaliação na 

Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tendo sido baseada no materialismo 

histórico-dialético. As reflexões aqui apresentadas partem da investigação documental sobre 

avaliação na Educação Infantil; do diálogo com o referencial teórico escolhido e do estudo de 

pesquisas brasileiras, na intenção de propor um novo diálogo sobre possibilidades de mudanças 

nos paradigmas que sustentam os processos avaliativos educacionais das crianças de quatro a seis 

anos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de base teórico-empírica, que teve como problema 

central: Que referências conceituais teóricas e práticas balizam o processo avaliativo na Pré-

Escola da rede municipal de Rio Verde? Foi realizado um levantamento bibliográfico sistemático 

sobre a temática investigada; como parte empírica da pesquisa foram utilizados alguns 

instrumentos investigativos junto à equipe responsável pelo acompanhamento pedagógico das 

instituições que atendem a Educação Infantil no município de Rio Verde – Goiás e também nas 

instituições pré-escolares desse Município: entrevistas, questionários, análise da documentação 

pedagógica proposta às unidades escolares, do Projeto Político-Pedagógico da Instituição e das 

atividades cotidianas planejadas pelos professores. Dessa forma, pode-se construir a base para 

afirmar que a avaliação ainda apresenta um caráter instrumental e não consegue mediar o processo 

de reflexão, diagnóstico e transformação social. Tal fato se contrapõe às lutas históricas pela 

garantia do direito das crianças, bem como uma educação pública de qualidade que respeite esse 

tempo de vivência e interação a que se destina o ensino nessa etapa do desenvolvimento infantil.  

Palavras-chave: Avaliação educacional. Documentação pedagógica. Pré-escola. 
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ABSTRACT 

This master's research composes one of several subprojects under development in the project 

“Public Policies and Childhood Education in Goiás: history, conceptions, projects and 

practices”, developed by the Center for Studies and Research of Childhood and its Education 

in Different Contexts (Nepiec ) of FE/UFG. The present investigation addressed the evaluation 

of early childhood education, the first stage of basic education, based on historical-dialectical 

materialism. Our reflections come from the documented research on evaluation in early 

childhood education, the dialogue with the theoretical framework and the study from Brazilian 

research, with the intention of proposing a new dialogue about possibilities of changes in the 

paradigms that supports the educational evaluation processes of children from four and six. 

years. For this, we conducted a theoretical-empirical research that had as its central problem: 

What theoretical and practical conceptual references guide the evaluation process in the 

preschool of Rio Verde municipal network? A systematic bibliographic survey on the theme 

investigated was carried out and as an empirical part of the research some investigative 

instruments were used with the team responsible for the pedagogical accompaniment of the 

institutions that attend the Early Childhood Education in the city of Rio Verde - Goiás and also 

in the pre-students from this municipality: interviews, questionnaires, analysis of the 

pedagogical documentation proposed to the school units, the institution's Political-Pedagogical 

Project and the daily activities planned by the teachers. Thus, we obtained basis to state that the 

evaluation still has an instrumental character and cannot mediate the process of reflection, 

diagnosis and social transformation. This fact is in opposition to the historical struggles for 

guaranteeing the right of children, to a quality public education that respects this time of 

experience and interaction for which teaching is intended at this stage of child development. 

 

Keywords: Educational assessment. Pedagogical documentation. Preschool. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho dissertativo intitulado Processos avaliativos e documentação 

pedagógica na pré-escola da rede municipal de Rio Verde - Goiás apresenta resultados de uma 

pesquisa desenvolvida no período de 2017 a 2019, cujo objetivo central foi investigar os 

processos de avaliação e documentação pedagógica em pré-escolas públicas do município de 

Rio Verde, no estado de Goiás. A pesquisa esteve integrada ao projeto Políticas públicas e 

educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas, desenvolvido pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos 

(NEPIEC/FE/UFG), o qual, desde 1993, agrega na Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás vários pesquisadores, profissionais da educação e de outras áreas de 

conhecimento, assim como estudantes de pós-graduação e de graduação, em torno de ações 

investigativas de orientação sócio-histórico-dialética que contemplam a infância e sua educação 

como objeto de pesquisa. 

A decisão de estudar a temática “avaliação e os complexos elementos que a envolvem 

nas instituições públicas voltadas ao atendimento das crianças de quatro a seis anos” teve muitas 

e significativas motivações. Entre elas, cito aquelas originárias da minha trajetória profissional 

na Educação Infantil, as quais perduram até hoje, ainda que eu reconheça as mudanças ocorridas 

no campo da produção teórico-prática e da pesquisa no que diz respeito à educação de crianças 

de zero até seis anos de idade. 

Em fevereiro de 1985, iniciei o curso de Magistério ao mesmo tempo em que me 

constituía como professora. Ainda com 14 anos de idade, naquele mesmo ano, iniciei 

precocemente a carreira como professora regente em uma renomada escola da rede privada de 

Rio Verde. Assumi, então, uma turma denominada de “Jardim de Infância”, composta de 28 

crianças, com idade entre quatro e cinco anos. O projeto da instituição caminhava até então por 

uma vertente muito tradicionalista com propostas de atividades pouco desafiadoras, numa 

concepção de que a aprendizagem acontecia por repetição e imitação de modelos indicados 

pelos professores ou presentes nos livros didáticos. 

Alguns anos depois, após a reelaboração da proposta pedagógica da instituição citada, 

as proprietárias buscaram na pedagogia montessoriana uma forma de trabalho que 

proporcionasse mais liberdade para as crianças realizarem suas descobertas. Foi um marco para 

o município, sobretudo no processo de alfabetização, por ser a primeira escola a trabalhar com 



18 

 

práticas menos tradicionais, visto que permitiam atividades mais espontâneas e o uso de 

materiais pensados pelos adultos e que despertavam grande interesse das crianças.  

Destaco que essa experiência derivada da pedagogia proposta pela médica italiana Maria 

Montessori (1870-1952), devido ao movimento pessoal de saída de uma proposta centrada no 

professor, possibilitou que eu me voltasse mais para as atividades infantis, valorizando o 

diálogo e a realização de atividades pedagógicas que admitiam a criança como co-partícipe de 

algumas ações em sala. De acordo com Maria Montessori1 (1948, p. 14), à escola caberia 

permitir “[...] o livre desenvolvimento da actividade da criança [...]”, o que possibilitaria uma 

reforma essencial da educação, por meio da qual nasceria uma pedagogia científica. Na visão 

da autora, liberdade e autonomia infantil seriam dois princípios da educação da criança, sendo 

necessário: “Dar objectivos à sua actividade e, ao mesmo tempo, conhecimentos que a interesse, 

eis o que educação escolar pode fazer  [...]”(MONTESSORI, 1948, p. 71).  

Nessa mesma escola, permaneci durante vinte e quatro anos, desses, vinte e um anos 

atuei somente como professora de Educação Infantil e dos Anos Iniciais e nos três últimos anos 

assumi a coordenação da Educação Infantil. É mister reconhecer que as experiências no longo 

período em que atuei nessa instituição educativa foram fundamentais para minha carreira 

docente, marcada por uma diversidade de aprendizados e apropriação de muitos conhecimentos 

voltados para a educação das crianças, ora concebidas como sujeitos ativos de seus processos 

de desenvolvimento. 

No contexto dessa caminhada, buscando estabelecer sempre uma relação entre a teoria 

e a práxis, optei por cursar a graduação em Pedagogia. Em 1998 passei no vestibular da então 

conhecida Fundação de Ensino Superior de Rio Verde (FESURV), atualmente conhecida como 

Universidade de Rio Verde (UniRV), iniciando o aprofundamento dos meus estudos enquanto, 

simultaneamente, trabalhava com as crianças na escola da rede particular.  

É importante ressaltar que nesse período, desde meu ingresso na carreira docente, 

conhecia somente uma única realidade: trabalhar com crianças, cujo contexto familiar era de 

classe média e alta. Com raras exceções, havia a presença de crianças oriundas de famílias de 

baixa renda que ganhavam bolsas de estudo para os filhos. Essas crianças sofriam, na maioria 

das vezes, grande discriminação por parte dos colegas economicamente mais abastados. Mesmo 

 
1 Neste trabalho dissertativo, optei pela identificação do gênero, em anunciar o primeiro nome dos(as) autores(as) 

sempre que me referi a algum autor ou autora pela primeira vez. Nesse caso, por exemplo, ao invés de 

“Montessori”, coloquei “Maria Montessori”. 
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assim, as famílias optavam pela manutenção dos seus filhos nessa escola da rede particular, por 

ser a mais conceituada da época.  

Alguns anos depois, após me formar, consegui a efetivação como professora da Rede 

Pública Municipal de Rio Verde, por meio de concurso público, em agosto de 2006, momento 

este em que comecei a conhecer e vivenciar na prática a falta de infraestrutura das escolas 

públicas e as visíveis dificuldades enfrentadas pelas famílias de baixa renda, enfim, uma 

realidade totalmente diferente da que eu conhecia até o momento. Pouco tempo depois, em 

janeiro de 2009, recebi o convite para integrar a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação de Rio Verde (SME). Esse convite me deixou feliz e muito surpresa, mas era o 

momento de optar entre continuar na escola, trabalhando diretamente com as crianças, ou me 

dedicar a um trabalho técnico na equipe pedagógica. A possibilidade em realizar um trabalho 

com os coordenadores pedagógicos das instituições infantis − o qual, consequentemente, 

abrangeria um maior número de crianças − me fez aceitar o convite para integrar a nova equipe 

pedagógica do Município.  

Em decorrência da assunção do cargo de coordenadora de Núcleo, assumi a 

responsabilidade me pela orientação educacional da Educação Infantil (pré-escola) em diversos 

Núcleos de Escolas2. Na ocasião, o departamento responsável pelo recebimento de e-mails da 

SME informou ao Departamento Pedagógico a respeito da chegada de um convite para 

participar de uma reunião em Goiânia-GO, sobre Educação Infantil.  

Atendendo à solicitação da gestora administrativo-pedagógica, participei da reunião no 

ano de 2011, sendo este o momento em que tive a oportunidade de conhecer o Grupo de 

Pesquisa que organizava as reuniões mensais do Fórum Goiano de Educação Infantil (FEI-

GO)3, vários profissionais da educação ligados à Educação Infantil, dentre eles, secretários 

municipais de educação, equipes técnicas da educação infantil, gestores escolares, 

 
2 As unidades da rede municipal de Rio Verde foram agrupadas devido à aproximação geográfica. Cada grupo de 

seis a nove escolas pertenciam a um mesmo núcleo, coordenado por uma orientadora educacional, chamada de 

“Coordenadora de Núcleo”. Essa coordenadora compunha a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação e tinha como uma de suas atribuições realizar reuniões formativas e informativas com as escolas de 

seu núcleo de trabalho e acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido por elas. Este trabalho de nucleação, 

proposto a partir do ano de 2009, teve como objetivo promover uma maior interação e integração entre as escolas 

localizadas na mesma região.  
3 O Fórum Goiano de Educação Infantil (FEI-GO) é um movimento social, constituído por diversos segmentos da 

sociedade civil organizada e política, cujo propósito é o de contribuir, intervir, fiscalizar e acompanhar a 

constituição e implantação de políticas públicas, visando à garantia de uma Educação Infantil de qualidade 

socialmente referenciada em todo estado de Goiás e no Brasil. Foi instituído no ano de 2004, sendo reativado 

no ano de 2009. ver: Blog: https://forumgoianoei.wordpress.com/.  Integra os 27 fóruns estaduais de Educação 

Infantil do Brasil, que são a base do Movimento Interfóruns do Brasil (MIEIB).  

 

https://forumgoianoei.wordpress.com/
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coordenadores pedagógicos, professores, estudantes de graduação e pós-graduação, bem como 

participantes integrados a outros órgãos, tais como, Ministério Público, Conselhos Municipais 

de Educação, Conselhos Tutelares, promotores da infância e juventude,  enfim, profissionais 

ligados ao trabalho com as crianças goianas. 

Ao participar da primeira reunião do FEI-GO e observar, tanto o empenho do grupo 

gestor em propor pautas interessantes aos profissionais da Educação Infantil quanto a efetiva 

participação de todos os envolvidos nos intensos e calorosos debates, foi possível perceber 

como o diálogo entre nós, profissionais dos diversos municípios goianos, era importante. Essa 

interlocução se mostrou fundamental para compreensão da conjuntura e do campo da Educação 

Infantil e no fortalecimento de profissionais para os enfrentamentos necessários no município 

com o objetivo de tencionar o Estado à proposição de políticas públicas que respeitem os 

direitos sociais das crianças, a infância e uma educação de qualidade. 

De modo sistemático, o Fórum tem realizado reuniões mensais ao longo desses anos, se 

constituindo como referência e apoio para os municípios goianos. Sua principal pauta de luta é 

a construção de uma educação infantil de qualidade que busque garantir uma educação integral 

e integrada, por meio de ações contínuas importantes que primem pelos direitos das crianças à 

educação e aos cuidados, em creches e pré-escolas, “[...] contrariando a cisão dos projetos 

educativos dirigidos aos grupos de crianças de 0 a 3 anos e de 4 e 5 anos, exigindo, assim, 

investimentos suficientes para a primeira etapa da Educação Básica.” (SILVEIRA; BARBOSA; 

SILVA; ARANTES, 2018, p. 4). 

Tomando consciência da necessidade dessas pautas de lutas e da constante vigilância 

para que não se perca qualquer direito conquistado para essa etapa educacional, mantive-me 

participando efetivamente das reuniões mensais do FEI-GO, até o presente momento, tornando-

me membro do seu Grupo Gestor e assumindo a função de Secretária Geral, responsável pelo 

contato com todos os seus 800 membros. 

Nesse movimento de retomada de muitos princípios em favor dessa primeira etapa da 

educação básica e inteirando-me cada vez mais sobre as políticas públicas para a Educação 

Infantil − em nível local, regional e nacional −, também me tornei membro do NEPIEC4, que 

 
4 As atividades do NEPIEC foram iniciadas, em 1998, sob a coordenação da Dra. Ivone Garcia Barbosa, na 

Faculdade de Educação/UFG. No início, denominou-se Grupo de Estudos e Pesquisas de Educação Infantil 

(GEPIED). “Devido à sua importante participação em várias instâncias de debate e de construção de políticas 

públicas para as crianças da Educação Infantil, em 2010, com o apoio institucional, tornou-se Núcleo, tendo 

como objetivo a investigação e a reflexão de questões sobre infância, educação infantil, cultura, gênero, família 

e formação de professores. [...]” (SILVEIRA, p. 19, 2015). Para saber mais, ver: www.nepiec.com.br. 

 

http://www.nepiec.com.br/
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coordena diretamente as ações do FEI-GO, sendo hoje reconhecido em nível estadual e nacional 

como referência no debate sobre a infância goiana, as políticas, os projetos educativos e as 

práticas pedagógicas que a envolve. 

Em meio a uma sociedade capitalista que se pauta na desigualdade entre os sujeitos, a 

experiência vivenciada durante os oito anos que integrei a equipe pedagógica da SME do 

município Rio Verde também foram muito importantes e contribuíram para que eu qualificasse 

minha ação. Enquanto uma das responsáveis pela gestão da educação infantil no município, 

assumi uma postura investigativa − com posicionamentos críticos e enfrentamentos necessários 

− para a garantia de uma educação que tivesse como princípio a garantia dos direitos 

sociopolíticos dos diferentes sujeitos que atuam na Educação Infantil. Assim, me inquietando 

frente aos desafios apresentados no cotidiano, pude vivenciar durante esses anos o prazer de 

algumas conquistas, além do estreitamento de laços profissionais e afetivos com as 

companheiras de trabalho. Também, experimentei o desprazer de inúmeras derrotas frente aos 

projetos educativos que dependiam de financiamento do poder público municipal e federal. 

Esse percurso profissional e acadêmico foi fundamental para a formação da minha 

identidade profissional, me possibilitando ser capaz de refletir criticamente sobre os direitos 

das crianças da Educação Infantil a viverem efetivamente suas infâncias; reconhecendo a 

necessidade de avançar no campo da pesquisa; deixando minha contribuição em defesa aos 

direitos das crianças de zero até seis anos de idade5 frequentarem instituições infantis que 

ofereçam uma educação gratuita, laica, inclusiva e de qualidade socialmente referendada. 

Destaco a contribuição do curso de Especialização em Educação Infantil, ofertado pelo 

NEPIEC/FE/UFG em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 

(MEC/SEB)6, no qual tive a oportunidade de aprofundar e sistematizar os estudos sobre a 

primeira etapa da educação básica. Ao longo do curso, compreendi a história da infância; as 

diversas dinâmicas educativas relacionadas ao campo das políticas públicas; as bases 

epistemológicas das diferentes propostas pedagógicas existentes no campo da Educação 

Infantil, bem como os processos instituídos no cotidiano das creches e pré-escolas brasileiras. 

 
5 É importante esclarecer que, de acordo com a legislação vigente, a Educação Infantil abrange a faixa etária de 

zero a cinco anos de idade, mas insisti em deixar demarcado na presente pesquisa, bem como nas produções do 

núcleo de pesquisa ao qual faço parte, o NEPIEC/FE/UFG, a luta assumida por mim e por vários pesquisadores 

que estudam as infâncias, em defesa do direito das crianças que completam seis anos de idade, após o dia 31 de 

março, a permanecerem na Educação Infantil. 
6 O Curso de Especialização em Educação Infantil foi realizado na Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás e coordenado pelo NEPIEC/FE/UFG. 
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Entre os inúmeros temas estudados, optei por verticalizar minha análise sobre a 

avaliação de crianças. Assim, após um longo, exigente e necessário estudo, apresentei como 

Trabalho de Conclusão de Curso a monografia intitulada Avaliação na pré-escola: 

possibilidades e desafios no município de Rio Verde - GO (ARANTES, 2016). 

Aquele subprojeto de pesquisa compôs parte do acervo dos arquivos referentes ao 

projeto do NEPIEC/FE/UFG, já citado no presente texto. Segundo a perspectiva aqui 

apresentada, ocorreram alguns avanços no campo da Educação Infantil, percebendo-se, por 

meio da investigação, indícios quanto às finalidades da avaliação na pré-escola.  Desse modo, 

a presente pesquisa buscou compreender historicamente os contextos por meio dos quais os 

registros avaliativos foram elaborados por instituições que atendiam crianças de quatro a seis 

anos no município de Rio Verde – Goiás e alguns equívocos dos profissionais em relação às 

intencionalidades ao avaliarem as crianças. É salutar dizer que a motivação para a escolha deste 

município − como lócus da pesquisa − ocorreu pelo fato de a presente pesquisadora ser 

moradora da cidade e trabalhar como professora da rede pública desse Município. 

À oportunidade, será discorrido também sobre o desafio do professor tonar-se “[...] um 

pesquisador, um investigador, um profissional que tem em sua instituição, um verdadeiro 

laboratório de pesquisa [...]” (ARANTES, 2016, [S.I.]). Parto da premissa sobre a importância 

de que o sujeito docente tenha um olhar atento, interpretativo e investigativo do grupo que está 

sob sua responsabilidade, para garantir uma avaliação que respeite essa etapa vivida pelas 

crianças. Nessa direção, concluo que há uma necessidade de se fazer uma autoanálise de sua 

prática pedagógica. Também, foram feitos apontamentos sobre o uso do portfólio como um dos 

registros avaliativos na Educação Infantil. 

Foi o estudo dessa inesgotável temática e os debates acerca deste campo de pesquisa 

que me levou a prosseguir nesse árduo e prazeroso caminho do conhecimento. Assim, a 

apresentação do Projeto de Pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) 

sobre Avaliação na Educação Infantil me possibilitou o ingresso no curso de Mestrado. Assim, 

me propus a avançar nesse debate, com novas reflexões e contribuições sobre os processos 

avaliativos e a importância de que estejam comprometidos com uma prática pedagógica que 

investigue o desenvolvimento integral das crianças nas instituições infantis. 

Apesar de toda minha trajetória educacional e de meus estudos estarem voltados para o 

trabalho com as crianças da Educação Infantil, quando prestei o concurso público foi para ser 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ao ser efetivada como professora da rede 
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municipal, assumi tal função até ser chamada para ingressar à equipe da SME e retornar meu 

trabalho para a Educação Infantil do município.  

No decorrer de todo esse processo acadêmico relatado, como mestranda do Programa 

de Pós-Graduação, por meio da licença para aprimoramento concedida pelo Município, fiquei 

afastada das minhas funções por dois anos para me dedicar à pesquisa. Ao me apresentar para 

reassumir minha função de professora, a responsável pelo Departamento de Modulação da SME 

apresentou-me as possibilidades das salas que eu poderia assumir, entre elas, eu teria que optar 

entre as turmas de 1º, 2º, 3º ou 4º anos. Sem ter nenhuma dúvida, solicitei que minha modulação 

fosse feita para trabalhar com uma turma do 1º Ano do Ensino Fundamental, por ser um ano 

que me aproximaria mais dos estudos aos quais me dediquei nos últimos anos, voltando, assim, 

a trabalhar com crianças de cinco e seis anos de idade7. 

Voltar ao trabalho com as crianças em sala de aula, a partir de abril de 2019, me 

proporcionou momentos especiais e fundamentais de reflexão sobre as teorias que estavam 

muito latentes durante esse importante processo acadêmico. Porém, vivenciar cotidianamente a 

forma de organização dos trabalhos propostos para as crianças do 1º Ano e as divergências que 

existem nas orientações recebidas para tratá-las como crianças, ao mesmo tempo em que são 

apresentados um programa de ensino no qual somos vigiados diariamente, com a obrigação de 

planejar aulas repletas de conteúdos que “precisam” ser trabalhados em um tempo insuficiente, 

levou-me a refletir sobre as dificuldades que nós, professores conscientes de nossas 

responsabilidades frente ao processo educativo das crianças, temos. Muitas vezes, sinto 

desrespeitar o tempo delas ao ficar impossibilitada de deixá-las vivenciarem suas infâncias no 

ambiente escolar, proporcionando momentos de interação que favoreçam suas descobertas e 

novas apropriações de conhecimentos de natureza científica ou não, envolvendo os valores 

éticos e estéticos; cada uma em seu momento, em seu tempo. Essa condição tem relação com a 

discussão sobre a passagem da criança da pré-escola ao Ensino Fundamental. 

 Segundo Ivone Barbosa (2015), há ainda uma polêmica quanto ao ingresso da criança 

de seis anos de idade no primeiro ano do Ensino Fundamental: 

Admite-se, de um lado, que a matrícula da criança na primeira fase do Ensino 

Fundamental é uma forma de exercitar o direito de acesso universal à escola. Por outro 

lado, há uma preocupação quanto à perda das especificidades da Educação Infantil, 

 
7  No início do ano de 2019, a Secretaria de Educação admitiu a matrícula de crianças de cinco anos que ainda 

iriam fazer seis anos após 31 de março, data de corte indicada na legislação nacional (BRASIL/CNE,  estadual 

(GOIÁS/CEE, 2017)  e municipal (GOIÁS/COMERV, 2017). 
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entre elas, a brincadeira e o exercício do direito da criança de vivenciar processos 

peculiares da infância. (BARBOSA, 2015, p. 120). 

Como estudiosa dos processos avaliativos, minha decepção foi ainda maior ao ser 

surpreendida no primeiro dia de retorno às aulas do segundo semestre com um comunicado da 

coordenação, informando que teríamos, durante dois dias, de “aplicar” duas provas do 

Programa Mais Alfabetização8: a primeira de Língua Portuguesa e a segunda de Matemática. 

Eu que já estava com o planejamento das aulas da semana pronto, com diversas atividades 

significativas e prazerosas para as crianças, me vi obrigada a fazê-las passar pela experiência 

de ficarem dois períodos inteiros na realização de provas extensas, cujas questões apresentadas 

tinham como objetivo classificar quem aprendeu e quem não aprendeu os conteúdos que 

constavam no programa de ensino do 1º e 2º bimestre do ano em vigência. 

Sandramara Chaves (1993) colabora com a presente análise ao trazer a ótica do 

autoritarismo presente na avaliação, ao observar que: 

[...] é possível constatar que nas escolas de Ensino Fundamental, a avaliação tem sido 

uma prática autoritária, imposta, que serve a uma pedagogia de cunho conservador e 

que tem como objetivo mais comum ‘dar notas’, ‘atribuir conceitos’, ou seja, cumpre 

meramente uma função classificatória e burocrática. (CHAVES, 1993, p. 15). 

Ouvir as crianças dizerem: “Tia, estou cansada!”; “Tia, vamos parar pra brincar!”; “Tia, 

eu ainda não sei ler!”; “Tia, qual resposta eu marco?”; entre outras indagações, fez crescer em 

mim a certeza da necessidade urgente de que o poder público repense as políticas educacionais 

dirigidas às crianças, encerrando de vez com esse cenário classificatório que pouco se interessa 

pelos processos realizados em sala de aula; pelas atividades e conhecimentos interessantes que 

as professoras e crianças partilham; mas muito se interessa pelos resultados.  

Essa visão padronizada do ensino que procura mensurar habilidades específicas do 

desenvolvimento das crianças é motivo de preocupação. Nessa vertente, Bianca Correa e Érika 

Andrade (2011) trazem questões interessantes ao questionarem: “Como irão se sentir as 

crianças em ‘exame’ diante de uma professora que lhe dá instruções, se não comandos, que 

podem não ser compreendidas conforme o esperado? Não estaríamos diante de uma clara 

situação de ‘opressão’? (CORREA; ANDRADE, 2011, p. 279). 

 
8  O Programa Mais Alfabetização regulamentado no âmbito da Portaria MEC nº 826, de 7 de julho de 2017, 

integra a Política Nacional de Alfabetização e prevê a melhoria da aprendizagem da leitura, escrita e matemática 

pelas crianças do 1º ano e do 2º ano do ensino fundamental, tendo por referência a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 
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Quando chegam essas avaliações externas impostas pelo sistema, a maioria dos 

professores se vê impedida de assumir práticas avaliativas inspiradas na diversidade cultural 

presente nas instituições em que atuam. Desse modo, torna-se muito difícil romper com a 

concepção de transmissão passiva de conteúdos que deveriam ser memorizados e reproduzidos 

com a máxima fidelidade pelas crianças para uma suposta comprovação do nível em que se 

encontram. 

Em contraposição às práticas avaliativas instauradas nas instituições, por meio das 

políticas educacionais vigentes, nota-se os avanços das pesquisas sobre a avaliação da 

aprendizagem na Educação Infantil, nessas últimas décadas. Assim, pode-se afirmar que essa 

temática se constituiu em um importante campo de estudos e investigação acadêmica, a qual, 

para além disso, abre possibilidades de transformar as práticas e bases explicativas vigentes nas 

instituições educativas. 

Diante da riqueza teórica que poderia servir de subsídios para o debate acerca da 

temática “avaliação” e a busca por verticalizar a presente análise na Educação Infantil, optei 

pelo diálogo com autores diversos. Desse modo, o objetivo foi conhecer posicionamentos e 

pesquisas a respeito da avaliação e documentação pedagógica, cotejando leituras de textos 

acadêmico-científicos produzidos por autores nacionais e de outros países. Entre os autores a 

quem me dirigi humildemente para dialogar, encontram-se: Almerindo Afonso (2005); Maria 

Cristina Amaral (2014); Lúcia Assis (2008); Maria Carmem Barbosa (2006); Ángel Barriga 

(2002); Anna Bondioli (2004); Sandramara Chaves (1993); Maria Theresa Corrêa (2015); 

Maria Teresa Esteban (2002); Júlia Oliveira- Formosinho e Christine Pascal (2019); Paulo 

Freire (1991, 1995, 2004); Luiz Carlos Freitas (1995, 2004, 2009); Jussara Hoffmann (1988, 

2006, 2013, 2014); Flávio Lúcio Lamas (2014); Amanda Lopes (2009); Raquel Lusardo (2010); 

Marques (2010); Machado (2014); Prado (2015); Luciana Ostetto (2012, 2017); Márcia 

Rezende (2010); Jussara Ramires (2008); Dias Sobrinho (2002); Denise Tonello (2015). 

Considerando a perspectiva histórico-dialética como o referencial teórico da presente 

pesquisa, mantive a interlocução com autores, cujas obras pudessem servir de sustentação às 

análises e argumentos sobre a Educação Infantil e o processo avaliativo. Nesse caso, foi 

imprescindível a leitura de Karl Marx (1983, 2003) e Lev Vygotsky (1994, 2001). Inúmeras 

produções do NEPIEC foram base para a construção de um olhar dialético sobre a criança, as 

políticas para a infância e a Educação Infantil, cabendo ressaltar: Lorena Almeida (2016); 

Nancy Alves (2002, 2007, 2012); Liduina Arantes (2016); Milna Arantes (2019); Ivone 

Barbosa (1991, 1997, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016);  Barbosa e Alves (2016); 
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Barbosa e Arantes (2017); Barbosa e Marcos Soares (2018); Barbosa, Alves e Telma Martins 

(2008, 2009, 2011, 2012);  Barbosa, Alves, Silveira e Soares (2014); Barbosa, Silveira e Soares 

(2019); Dinara Costa (2017); Christine Marquez (2006, 2016); Andra Moraes (2003); Silveira 

(2015); Soares (2006); Rosiris Souza (2012), entre outros. 

São várias as razões que envolvem as contínuas discussões e pesquisas sobre a avaliação 

da aprendizagem na Educação Infantil, mas talvez a maior delas seja a necessidade de 

aperfeiçoamento dos processos vivenciados nas instituições, considerando que, por meio da 

avaliação, pode-se refletir simultânea e dialeticamente sobre os projetos institucionalizados nos 

sistemas educacionais, em especial, nas redes públicas; sobre o trabalho do professor e o 

desenvolvimento das crianças nessa primeira etapa da educação básica. 

Por meio dessa pesquisa, me propus a revisitar os aspectos históricos presentes na 

avaliação da Educação Infantil e refletir sobre as implicações dos processos avaliativos 

educacionais atuais no acompanhamento do ensino e da aprendizagem das crianças que 

frequentam turmas de pré-escola, numa perspectiva de que os adultos as considerem como seres 

sócio-históricos e culturais (protagonistas das diversas experiências); cidadãs que têm o direito 

a vivência de suas infâncias de modo pleno. 

Apresento nesse relato de pesquisa questões pertinentes à Educação Infantil no Brasil, 

em Goiás e em Rio Verde, por considerar a necessidade de verticalizar as presentes reflexões 

sobre a importante tarefa de avaliar as crianças e os desafios do trabalho docente nas instituições 

de Educação Infantil. Nessa perspectiva, a escolha por este lócus se deu pelo consenso de que 

o município de Rio Verde se destaca como uma importante cidade do sudoeste goiano. Suas 

práticas educativas têm sido alvo de observação de professores e gestores de outros municípios 

e da região, havendo, por outro lado, a ausência de investigações sobre avaliação em creches e 

pré-escolas. Assim, segundo a posição defendida na presente pesquisa, investigar uma das 

dimensões daquelas práticas pode vir a contribuir para a compreensão de múltiplos olhares 

sobre a avaliação e a totalidade da educação voltada para crianças de quatro até seis anos de 

idade. 

O problema de pesquisa aqui deflagrado pode ser assim explicitado: Que referências 

conceituais, teóricas e práticas balizam o processo avaliativo na pré-escola da rede municipal 

de Rio Verde e qual é o papel da documentação pedagógica nesse processo?  

Algumas questões nortearam essa pesquisa: Como as crianças da pré-escola são 

avaliadas? Qual é a documentação pedagógica utilizada para o acompanhamento dos processos 



27 

 

educacionais a que a criança de quatro até seis anos está submetida? Eles permitem um 

redimensionamento da ação pedagógica e uma interlocução entre família, criança e escola?  

O olhar sobre esse processo não se constitui, no entanto, de modo neutro, muito menos 

fragmentado sobre os processos avaliativos, visto que se revela na escolha do referencial teórico 

escolhido e no caminho definido para concretização da presente pesquisa. 

O processo investigativo: rotas e percursos integradores 

Investigar o processo avaliativo em qualquer situação implica em atentar para inúmeros 

determinantes econômicos, sociais e culturais que interferem nos resultados e nos percursos a 

que se propõe seguir na avaliação. Ao se tratar da avaliação educacional, o entendimento aqui 

apresentado indica que se trata de um processo de grande complexidade, demarcado por 

dimensões que extrapolam o aparente, o imediato.  

Nesse sentido, a opção no presente projeto foi seguir uma rota de aproximação ao que 

se constitui como atividades realizadas com as crianças, no cotidiano da Educação Infantil, sem, 

contudo, acreditar que aquelas indiquem por si só as respostas às questões de pesquisa aqui 

indicadas. O que isso significa? Posso afirmar que essa preocupação me exigiu partir de 

pressupostos fundados no materialismo histórico-dialético, tendo a dialética como lógica e 

teoria do conhecimento a ser constituído na pesquisa, de modo que o entendimento sobre os 

diferentes sujeitos participantes do cenário educativo – crianças, professores, gestores, famílias, 

outros – tenha por referência a própria realidade em que o processo avaliativo se constitui, 

tentando explicar o processo, além de descrevê-lo.  

Desse modo, partilho da preocupação de Barbosa (2006), que ao discutir o método 

dialético na pesquisa em educação da infância, conclui que aquele é desafiador, tanto para a 

psicologia quanto para a pedagogia, isto porque implica 

[...] a construção de novos olhares sobre o processo educativo e a infância, de modo a 

criar categorias de análise que permitam compreender a historicidade e o movimento 

de constituição e de manifestação aparente dos processos individuais e coletivos, 

explicitando a totalidade e provisoriedade das relações e práticas sociais [...]. 

(BARBOSA, 2006, p .277-278). 

Essa afirmativa provoca a reflexão sobre o alcance dessa pesquisa, pensando a avaliação 

como parte de uma totalidade da qual não pode ser apartada: o sistema ao qual a avaliação e a 

documentação pedagógica se ligam implica em várias relações, cuja trama se amplia à medida 
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que é conhecida. Nessa ótica, consciente dos desafios postos pelo objeto e sua trajetória 

histórica; de suas contradições e do seu movimento comprometido com várias dimensões da 

realidade social e educacional, foram desenvolvidas algumas rotas e alguns percursos dentro 

dessas rotas para aproximação da resposta ao principal problema da presente pesquisa. Por essa 

razão, busquei articular a pesquisa em seus aspectos teórico e empírico materializados em 

etapas, abrangendo: levantamento e análise bibliográfica – envolvendo livros, artigos, teses e 

dissertações; levantamento e análise documental – envolvendo legislação e documentos 

específicos sobre a avaliação, a estrutura e a dinâmica educacional no Município e nas 

instituições em que foram desenvolvidas a pesquisa; etapa empírica da pesquisa – na qual foi 

realizada o contato direto com as instituições em Rio Verde e o diálogo com professores(as), 

gestores e crianças, a saber, que as crianças participaram apenas indiretamente com suas 

produções analisadas por nós. 

Como parte do percurso metodológico, foi realizado um levantamento bibliográfico 

sobre o tema “Avaliação na/da Educação Infantil” em livros e artigos, ampliando o 

levantamento ao bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) − Capes Teses e Dissertações, Capes Periódicos; ao banco de dados da 

Scientific Electronic Library (SciELO); à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD); e ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), utilizando 

os seguintes descritores: avaliação, portfólio, registro, educação infantil, creche, criança e pré-

escola. 

Por meio das consultas citadas, foram selecionados trabalhos produzidos após a 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixou as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil (DCNEI), por entender que, a partir de então, poderia ocorrer uma nova 

organização das propostas pedagógicas para essa etapa de ensino.  

Após a realização da leitura dos inúmeros títulos encontrados e a verificação dos 

trabalhos repetidos nos bancos de dados pesquisados, foram selecionados os trabalhos que 

supostamente teriam relação com o presente objeto de estudo para a realização da leitura dos 

resumos. No decorrer das intensivas leituras e das orientações, pode-se entender que o recorte 

definido para a discussão dessa temática não poderia abranger todas as crianças da educação 

infantil do município de Rio Verde. Assim, observei que as crianças de zero a três anos do 

Município não possuem assegurado o atendimento realizado por professores, conforme 

determina a legislação brasileira, ao indicar que: 
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Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal [...]”. (BRASIL, 1996, n.p.). 

Assim, foi realizado um novo recorte das leituras, destacando apenas as produções que 

trataram da avaliação na pré-escola, encontrando o quantitativo de 27 trabalhos, conforme 

aparecem discriminados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Trabalhos selecionados sobre avaliação na pré-escola. 

1. A ação docente de documentar na educação infantil. 

2. A avaliação na educação infantil – reflexões sobre a perspectiva de uma professora do município do Rio 

Grande/RS a partir dos relatórios de avaliação. 

3. A construção de práticas de registro e documentação no cotidiano do trabalho pedagógico da educação 

infantil. 

4. A construção do portfólio de avaliação em uma escola municipal de educação infantil de São Paulo: um 

relato crítico. 

5. A relação pedagógica e a avaliação no espelho do portfólio: memória docente e discente. 

6. Avaliação e validação do portfólio coletivo crítico-reflexivo como método de ensino, aprendizagem e 

avaliação no âmbito da formação por competências. 

7. Avaliação em educação infantil: concepções de professoras sobre o papel do portfólio. 

8. Avaliação na educação infantil: a documentação pedagógica e as práticas docentes no contexto dos 

direitos das crianças. 

9. Avaliação na educação infantil: considerações a partir de uma experiência. 

10. Avaliação na educação infantil: um processo de ação e reflexão. 

11. Avaliação para as aprendizagens na educação infantil: constituição e desenvolvimento na rede pública de 

ensino do Distrito Federal. 

12. Avaliação na educação infantil: análise do uso do relatório descritivo individual na rede municipal de Juiz 

de Fora. 

13. Avaliação: concepções teóricas e práticas no cotidiano da educação infantil e suas implicações. 

14. Contribuições do uso do portfólio para o desenvolvimento do processo de avaliação: um estudo de caso. 

15. Entre atividades, cadernos e portfólios: análise dos saberes e materiais utilizados na educação infantil. 

16. O portfólio como instrumento de avaliação da aprendizagem em escola montessoriana. 

17. O portfólio na autoavaliação da aprendizagem: em foco, a educação infantil. 

18. O portfólio na avaliação da aprendizagem escolar. 

19. O que a família tem a dizer sobre o parecer descritivo/avaliação do seu filho na educação infantil? 

20. Portfólio na educação infantil: desvelando possibilidades para a avaliação formativa. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSM-1_45c7a20dfe0cd12e07d0782920a68ec8
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSM-1_45c7a20dfe0cd12e07d0782920a68ec8
https://doaj.org/article/2a194f91f21d4a2898d835e3d917e85c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_24378ac19debc0bb416678d2455f7950
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_24378ac19debc0bb416678d2455f7950
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UDSC_414c0c5cf693975e29128ad8042fda44
https://doaj.org/article/c3b7bba7c716445cb9f2ae20c7c1873b
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21. Portfólio na educação infantil: práticas para a diversidade no município de Jaguaré-ES. 

22. Portfólio: desafio à prática e à formação docente. 

23. Portfólios audiovisuais concepção de avaliação formativa na educação infantil. 

24. Portfólios na educação infantil: um projeto de intervenção fundamentado na ação formativa. 

25. Registro de práticas e formação de professores. 

26. Registros e avaliação na educação infantil: entrecruzando olhares para qualificar as práticas. 

27. Uso de portfólios em diferentes práticas: um olhar de uma educadora. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora – Arquivo NEPIEC/FE/UFG, 2019. 

Com base nas informações apresentadas no Quadro 1, pode-se verificar que, apesar da 

vasta produção sobre a avaliação na educação infantil, ainda existem posturas teóricas e práticas 

conflitantes sobre as intencionalidades pedagógicas ao se avaliar as crianças e sobre a 

organização de registros avaliativos consistentes, que deem subsídios para os(as) 

professores(as) entenderem e auxiliarem as crianças em seus processos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Ao refletir sobre a possibilidade de conhecer a totalidade do processo avaliativo, com 

base em uma unidade de estudo relacionada diretamente ao concreto do processo, para 

dialeticamente relacionar o concreto pensado à realidade e suas multideterminações (MARX, 

1983), pode-se concluir ser interessante para a presente pesquisa o diálogo com os trabalhos, 

cujos títulos encontram-se descritos no Quadro 2, os quais se relacionam especificamente à 

avaliação com a documentação pedagógica. 

Por meio das leituras, foi iniciada a análise dos trabalhos encontrados nos citados bancos 

de dados, sendo utilizados ao longo das reflexões apresentadas nesse trabalho dissertativo.  

Quadro 2 – Trabalhos selecionados para o diálogo e análise. 

1. A construção do portfólio de avaliação em uma 

escola municipal de educação infantil de São Paulo: 

um relato crítico. 

2008 Tese USP/SP 

RAMIRES, Jussara M. 

S.  

2. A construção de práticas de registro e documentação 

no cotidiano do trabalho pedagógico da educação 

infantil 

2010 Tese FEUSP / SP 

MARQUES, Amanda 

Cristina T. L.  

3. Avaliação em educação infantil: concepções de 

professoras sobre o papel do portfólio 

2010 Dissertação UFJF/MG 

LUSARDO, Raquel C. 

C.  

4. A ação docente de documentar na educação infantil 2014 Dissertação Santa Cruz do Sul/SC 

MACHADO, Niqueli 

Streck  

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PSP_eaeaa2330062b4a106be440ef1803834
https://doaj.org/article/dff73f4327484a248b596259db1f71ad
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_d65d8f3181aa73c83594974abe21ebed
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5. Avaliação na educação infantil: análise do uso do 

relatório descritivo individual na rede municipal de 

Juiz de Fora 

2014 Dissertação UFJF/MG 

LAMAS, Flávio Lúcio  

6. Registros e avaliação na educação infantil: 

entrecruzando olhares para qualificar as práticas 

2014 Dissertação UFJF/MG 

AMARAL, Maria 

Cristina F. do  

7. A avaliação na educação infantil – reflexões sobre a 

perspectiva de uma professora do município do Rio 

Grande/RS a partir dos relatórios de avaliação 

2015 Dissertação FURG/RS 

PRADO, Gabriela Ortiz  

8. Avaliação para as aprendizagens na educação 

infantil: constituição e desenvolvimento na rede 

pública de ensino do Distrito Federal 

2015 Tese UnB/DF 

CORRÊA, Maria 

Theresa de O.  

9. Portfólios na educação infantil: um projeto de 

intervenção fundamentado na ação formativa 

2015 Dissertação PUC-SP 

TONELLO, Denise 

Maria M.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora – Arquivo NEPIEC/FE/UFG, 2019. 

As contribuições presentes nessas pesquisas selecionadas ampliaram as discussões 

sobre a avaliação na Educação Infantil e também auxiliaram na reflexão e análise crítica dos 

processos avaliativos e das documentações pedagógicas elaboradas nas mais diferentes relações 

educacionais por meio de uma diversidade de visões e interpretações conceituais e práticas que 

partem de orientações muitas vezes equivocadas para essa etapa de ensino.      

Ao refletir sobre a importância da documentação, concordo com Ostetto (2017) quando 

afirma que: 

Documentar é contar histórias, testemunhar narrativamente a cultura, as ideias, as 

diversas formas de pensar das crianças; é inventar tramas, poetizar os acontecimentos, 

dar sentido à existência, construir sinais de ruptura com a linguagem “escolarizada” 

tradicionalmente cinzenta, rígida, enquadrada, que tantas vezes silencia adultos e 

crianças. Documentação é autoria, é criação [...]. (OSTETTO, 2017, p. 30). 

Com essa pesquisa, buscou-se contribuir com os estudos sobre as práticas avaliativas 

realizadas nas instituições pré-escolares, colocando as crianças como o centro da proposta 

pedagógica sem esquecer o papel do(a) professor(a) e de outros pares com quem ela convive e 

interage. Também buscou-se aprofundar as reflexões sobre os registros avaliativos; sobre a 

documentação pedagógica e o benefício (ou não) que esses instrumentos podem trazer para os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento de cada uma delas, incluindo o (re)planejamento 

significativo dos professores. 

A etapa empírica da pesquisa foi desenvolvida no período de março de 2018 até maio 

de 2019. Para o início da investigação foi apresentada ao Secretário Municipal de Educação de 

Rio Verde a possibilidade de contribuição, por meio da pesquisa, com os processos avaliativos 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_24378ac19debc0bb416678d2455f7950
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_24378ac19debc0bb416678d2455f7950
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_24378ac19debc0bb416678d2455f7950
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_d65d8f3181aa73c83594974abe21ebed
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_d65d8f3181aa73c83594974abe21ebed
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PSP_eaeaa2330062b4a106be440ef1803834
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PSP_eaeaa2330062b4a106be440ef1803834
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realizados nas instituições de Educação Infantil do Município (APÊNDICE A). Após sua 

anuência (APÊNDICE B) e a dos gestores, foi iniciada a entrega dos questionários9 − recurso 

metodológico organizado previamente −, com questões destinadas à compreensão da realidade 

do Município. Foram necessários dois questionários: um para ser respondido pelos 

coordenadores pedagógicos (APÊNDICE C) e outro pelos professores das turmas de quatro a 

seis anos das instituições que atendiam à pré-escola no espaço urbano de Rio Verde 

(APÊNDICE D). Nessa etapa, foram entregues 215 questionários nas 25 instituições que 

atendiam as crianças da pré-escola, no ano de 2018. Metodologicamente, essa amostragem 

garantiria a análise de todas as regiões do município. 

Figura 1− Localização das instituições pesquisadas por região. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora – Arquivo NEPIEC/FE/UFG, 2019. 

Após a análise que nos permitiu conhecer os caminhos necessários para a continuação 

da pesquisa, foram elaborados outros questionários para serem respondidos pelos 

coordenadores pedagógicos e professores das instituições que atendiam as turmas 

 
9 Optei por não enumerar as falas. Os coordenadores pedagógicos estão identificados como CP e os professores 

como P. 
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multisseriadas (APÊNDICE E); pelos coordenadores pedagógicos e professores das instituições 

que realizavam reforço escolar para as crianças da pré-escola (APÊNDICE F). 

Outra estratégia que contribuiu para nossa pesquisa foi a entrevista. Para essa 

elaboração, foi elaborado um roteiro prévio para auxiliar as análises das documentações 

pedagógicas, a qual tive acesso nas instituições, para garantir um olhar sobre a totalidade dos 

instrumentos avaliativos utilizados. Dessa forma, foi imprescindível um diálogo com três 

importantes atores nos processos avaliativos vivenciados bimestralmente pelas crianças da rede 

pública: coordenadores pedagógicos (APÊNDICE G); professores (APÊNDICE H) e equipe 

pedagógica da SME, responsável pela Educação Infantil (APÊNDICE I). Para a realização da 

pesquisa com a equipe pedagógica responsável pela Educação Infantil não bastou a anuência 

do Secretário Municipal de Educação, pois foi exigida uma autorização da Gestora 

Administrativo-Pedagógica da SME (APÊNDICE J). 

As reflexões e os dados de pesquisa foram organizados em cinco seções. A primeira 

delas é a presente Introdução; a quinta e última seção foi destinada às Considerações Finais. 

Na segunda seção foi discutida a parte histórica; as legislações; a função sócio-política da 

avaliação no projeto neoliberal e as concepções ligadas à avaliação da Educação Infantil no 

Brasil. 

Na terceira seção, foi verticalizada a abordagem sobre a documentação pedagógica 

utilizada no município de Rio Verde, lócus da pesquisa, sendo apresentados alguns aspectos 

históricos relacionados à cidade e à educação. Nessa etapa, foi indicado o quantitativo de 

instituições e de profissionais que atuam nesses espaços, incluindo crianças na faixa etária de 

zero a seis anos, atendidas em toda Educação Infantil. Discorremos de forma mais abrangente, 

os caminhos investigativos da pesquisa, o motivo das nossas escolhas durante todo o processo 

empírico e apresentamos as análises dos documentos pedagógicos das instituições pesquisadas 

e a Proposta Pedagógica da SME. Tais documentos chancelaram a avaliação das crianças de 

quatro a seis anos no Município.  

Na quarta seção foram apresentados os registros avaliativos do ensino-aprendizagem 

utilizados no município, dentre eles, o registro diário dos professores a partir de um olhar 

investigativo; o portfólio como um instrumento possível de registro e de reflexão, bem como 

os atores envolvidos nos registros avaliativos das crianças. 
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O caminho que definimos10 para a pesquisa nos possibilitou uma importante reflexão 

sobre as concepções de criança que permeiam a proposta pedagógica do município de Rio 

Verde, incluindo a possibilidade dos leitores conhecerem uma maneira diferente de pensar 

sobre os processos avaliativos organizados, os quais poderiam ser elaborados nas instituições 

de Educação Infantil.  

 
10 A Introdução do presente trabalho foi escrita em primeira pessoa do singular por se tratar de um relato pessoal 

acerca da minha trajetória profissional e acadêmica. A partir deste ponto, o relato será apresentado em primeira 

pessoa do plural, fruto do diálogo construído nas orientações.  



35 

 

1 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: HISTÓRIA E CONCEPÇÕES 

A instauração de um modelo burocrático de ensino, na maioria das instituições 

educacionais do Brasil, fortalece uma perspectiva conteudista e uniforme para todas as crianças. 

Nessa visão, elas são consideradas como “folhas de papel em branco”, ou seja, como se 

estivessem “prontas” para aprender o que o professor tem a ensinar. Nesse caso, são concebidas 

como seres passivos e com o cérebro limitado ao armazenamento de informações. Assim, as 

crianças frequentadoras da escola teriam como obrigação memorizar e reproduzir conceitos 

apresentados pelo professor, o qual aparece representado como “transmissor” de conteúdos e 

conhecimentos. 

Observando esse modelo burocrático, é preciso lembrar “[...] que a educação é um 

fenômeno regulado pelo Estado. A própria escola (de massa) é uma instituição do Estado [...]” 

(FREITAS, 2009, p. 9). Pela educação transmissiva, percebe-se um discurso mascarado de 

equidade – termo que na visão neoconservadora substitui “igualdade” − de direitos de 

aprendizagem e oportunidades educativas para todos. 

Em contraposição a esse modelo, destacamos a necessidade de superação da concepção 

de educação bancária, criticada por Paulo Freire (1988), cuja finalidade é que o professor faça 

“depósitos” de conteúdos nas mentes dos estudantes, ora compreendidos como “contas vazias” 

a serem instrumentalizadas. De acordo com Freire (1988), seria urgente a criação de um espaço 

para se constituir uma pedagogia participativa, cuja proposta despertasse nos estudantes uma 

consciência crítica. Em seu discurso, o autor infere a necessidade da formação dessa 

consciência crítica em toda a coletividade 

[...] Uma coisa que continua em mim, como pessoa e como educador, quer pensando 

a prática educativa quer fazendo a prática educativa é um profundo respeito à figura 

do educando, ao gosto do educando e à formação do educando. Sou tão intransigente 

com isso que, toda vez que alguém usa a palavra treinar, eu critico e contraponho a 

palavra formar. Continua em mim o respeito intenso à experiência e à identidade 

cultural dos educandos [...]. (FREIRE, 1995, p. 5-6). 

Por tudo isso, Arantes (2018) apresenta uma defesa sobre as concepções freireanas que 

nos inspiram a assumir uma posição contrária às propostas pedagógicas que limitam o direito 

das crianças ao acesso e à permanência às instituições públicas que respeitem às suas 

individualidades e diferentes formas de pensar, de agir, de sentir, bem como suas sucessivas e 

gradativas conquistas. Nessa perspectiva, o docente entende que não é o proprietário do saber, 
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“mas produtor do saber, reprodutor do saber e proponente da criação do saber” (FREIRE, 1995, 

p. 8), substituindo a “postura autoritária” por uma “postura democrática” na construção de uma 

relação generosa entre os envolvidos no processo educacional. 

Quando refletimos sobre as ideias defendidas por Freire (1988), entre elas, a de que 

“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão”,  

[...] tomamos consciência de que não apenas estamos no mundo, mas que fazemos 

parte do mundo, nos tornamos capazes de produzir novas formas de viver em 

sociedade e podemos transformar a realidade que nos oprime e explora. Para que isso 

aconteça precisamos assumir esse compromisso social, numa visão dialética de que 

tanto o ser humano quanto o mundo estão inacabados e que, para transformarmos o 

mundo, precisamos transformar a nós mesmos. (ARANTES, 2018, p. 6). 

Visto sob esse prisma, salientamos a importância do planejamento de atividades que 

despertem o interesse das crianças, ou seja, atividades que sejam desafiadoras ao possibilitar 

que as crianças sintam vontade de superar as questões propostas, como num “jogo dialético” 

(CHAVES, 1993, p. 46), crucial para a evolução do processo de ensino que entrecruza o 

trabalho do professor e o raciocínio e sentimento das crianças. Nessa perspectiva, a avaliação 

passa a ser vista como um elemento da aprendizagem. 

Esse debate sobre os processos avaliativos das crianças tem se constituído como um 

campo de disputas de projetos políticos na dimensão educacional, mostrando que a Educação 

Infantil tem discussões complexas. Freitas (2009, p. 7) colabora com essa discussão ao afirmar 

que: “A avaliação é uma categoria pedagógica polêmica. Diz respeito ao futuro. Portanto, mexe 

com a vida das pessoas, abre portas ou as fecha, submete ou desenvolve, enfim é uma categoria 

permeada de contradições [...]”.  

Nesse contexto, nos propusemos a repensar o nível das inter-relações vividas 

cotidianamente e o nível regulador de atitudes e comportamentos socialmente aceitos. Nesse 

caso, nos apoiamos em estudos sobre a legislação e em seus indicativos (atuais e passados) para 

as práticas avaliativas, envolvendo a discussão sobre a avaliação da aprendizagem. 

A Resolução nº 4/2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica, dispõe sobre a avaliação da aprendizagem ao indicar que: 

Art. 47. A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia 

a relação professor-estudante-conhecimento-vida em movimento, devendo ser um ato 

reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e 

fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de 

tudo político. (BRASIL, 2010). 
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A presente abordagem sobre os aspectos legais da avaliação das crianças seguiu ao 

longo das investigações como alerta para a necessidade de uma avaliação que não se resuma 

apenas à tarefa burocrática instituída, com a necessidade de apresentação de relatórios e 

pareceres descritivos, mas que faça parte de um projeto educacional mais amplo de educação 

transformadora, nessa perspectiva, capaz de promover uma sociedade que se posicione 

criticamente. 

1.1 Avaliação em destaque: a função sócio-política da avaliação no projeto neoliberal 

De modo geral, ao longo da história da educação brasileira, a avaliação foi e ainda é 

considerada instrumento de controle ou tecnologia do poder. Contraditoriamente, ela também 

aparece como forma de busca pela qualidade educativa. Dias Sobrinho (2002) ressalta que a 

avaliação não é uma disciplina autônoma, pois necessita de vários enfoques de conhecimentos 

e metodologias, por isso é plurirreferencial, complexa e polissêmica. Portanto, se apresenta de 

muitos modos, modelos e concepções. 

A avaliação se constitui também no campo de disputas “[...] por diversas disciplinas e 

práticas sociais de distintos lugares acadêmicos, políticos e sociais [...]” e, nessa perspectiva, 

Sobrinho (2002, p. 137) destaca que: 

Ela produz sentidos, consolida valores, afirma interesses, provoca mudanças, 

transforma. Tem uma profunda dimensão pública. Então, interessa a muita gente. Por 

isso é política e ética, embora muitas vezes queira esconder isso sob o manto da 

técnica, como se sua tecnicalidade a fizesse neutra e destituída de valores. (DIAS 

SOBRINHO, 2002, p. 137). 

Tal fato acarreta a necessidade de discussão e compreensão da avaliação nos diferentes 

períodos históricos, incluindo suas tensões, intenções políticas e pedagógicas, pois o que 

determinará esses vários significados são os diferentes contextos históricos e sociais analisados.  

Almerindo Afonso (2002) traz uma importante reflexão, ao afirmar que: 

Apesar de sabermos que a escola pública (básica) tem interessado aos diferentes tipos 

de Estado (capitalistas e socialistas, democráticos ou autoritários etc.) porque ela se 

constitui como um lugar e tempo privilegiados para incutir e promover em todos os 

indivíduos os valores e visões do mundo dominantes, conforme os casos concretos, as 

épocas e as sociedades, também é verdade que (para além de alguns estados 

socialistas) foi o Estado capitalista democrático aquele que mais investiu no 

alargamento da escolaridade básica, tornando-a universal, obrigatória e 

tendencialmente gratuita. (AFONSO, 2002, p. 84). 
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Embora haja uma compreensão nesse sentido, Afonso (2002) nos chama a atenção sobre 

a dinâmica de legitimação ideológica promovida pelo “Estado-Providência”, também chamado 

de “Estado de Bem-Estar Social”. Devido a pressões dos trabalhadores e seus representantes 

sindicais, bem como dos movimentos sociais diversos e dos contornos de uma política de 

consenso elaborada pelos donos do capital, houve a expansão da escolaridade básica “[...] 

alargando os direitos econômicos, sociais e culturais dos trabalhadores [...]” (AFONSO, 2002, 

p. 84-85). 

Vale ressaltar que a criação da escola pública no contexto da nova sociedade moderna 

industrial do século XVIII, segundo Afonso (2002), se mostrou como um exemplo de conquista 

aos direitos básicos nos países capitalistas. Mesmo assim, é perceptível que a avaliação passou 

a ser usada como um instrumento educacional de amplas repercussões sociais, materializando-

se na forma de testes escritos, afirmando-se como meio de selecionar e legitimar posições 

sociais. Assim, “[...] para garantir seu valor público, era preciso objetividade, transparência, 

rigor e neutralidade, o que lhe atribui o caráter de ‘técnica’ ou ‘tecnologia’, segundo uma 

tradição racionalista e empirista [...]”. (ARANTES; BATISTA, 2017). 

É oportuno trazer as importantes análises de Marquez (2006) sobre as políticas públicas 

elaboradas, implementadas e monitoradas para a educação de crianças de zero até seis anos de 

idade. De acordo com os levantamentos dos documentos e ações produzidas pelo Banco 

Mundial (BM), Marquez (2006) afirmou que: 

O Banco vem ampliando suas funções, nas últimas décadas, atuando como órgão 

político central, como coordenador do processo global de desenvolvimento, como 

agência de financiamento a longo prazo e de assistência técnica para projetos 

econômicos e sociais específicos. Tornou-se uma instituição participante da economia 

mundial, ampliando sua autoridade original, dilatando seu raio de alcance e controle, 

impondo suas diretrizes econômicas, que refletem as ideologias e teorias do mercado 

livre, as quais estão no cerne do projeto de globalização que circunda o discurso 

neoliberal. (MARQUEZ, 2006, p. 199). 

Prosseguindo as reflexões, a mesma autora constatou que a hegemonia do Banco 

Mundial mantém sua expressividade à medida que impõe apesar do aparente consentimento aos 

países clientes onde atua, como exemplo o Brasil, as chamadas condicionalidades, ou seja, os 

princípios de reprodução financeira do capital. Nesse movimento, observa-se que ocorrem “[...] 

a adesão às macropolíticas deliberadas, desregulação e abertura para o capital transnacional, 

estabilidade econômica, segurança, um Estado forte e máximo para o capital, um Estado 
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mínimo para os trabalhadores, especialmente para as políticas sociais [...]” (MARQUEZ, 2006, 

p. 199). 

Sob essa lógica, regredir nas conquistas político-sociais seria uma perda indesejável no 

que tange à garantia dos investimentos públicos para a educação básica pelo Estado 

democrático. Ou seja, 

A intervenção do Banco Mundial na formulação, nas decisões e na implementação 

das políticas se expressa no ajuste estrutural e nos planos de estabilização, nas 

reformas institucionais, nas exigências de resultados satisfatórios, condicionados às 

cláusulas contratuais e a aprovação de empréstimos, na privatização dos serviços 

públicos, na incorporação da lógica empresarial da produtividade ao sistema de 

ensino, na concepção compensatória dos programas oficiais dirigidos aos grupos de 

excluídos, na restrição dos serviços de proteção social (seguridade social, saúde e 

educação) aos trabalhadores, na política de subordinação dos interesses e demandas 

sociais [...]. (MARQUEZ, 2006, p. 199). 

A respeito dos projetos de financiamento do Banco Mundial para o Brasil, Lúcia Assis 

(2008) explicita que, a partir da década de 1980, as relações entre os organismos financiadores 

externos e os processos de avaliação da educação promovidos pelo Governo Federal se 

intensificaram, indicando que: “Os empréstimos ou ajudas financeiras são associados à 

avaliação das condições antes, durante e após a implementação dos projetos por ele financiados 

[...]” (ASSIS, 2008, p. 45).  

Tal fato acarreta a necessidade de discussão, porque os professores e instituições 

educacionais muitas vezes são responsabilizados pelos problemas sociais, como o desemprego, 

uma vez que se compreende que os indivíduos são os culpados “[...] pela crise e fracasso das 

instituições [...]” (AFONSO, 2000, p. 87). Ao mesmo tempo, observa-se que são convocados a 

serem mais produtivos e mais eficientes, sendo, muitas vezes, culpabilizados pela 

desqualificação das pessoas e, consequentemente, pelos altos índices de desempregos e 

subempregos, conforme apontaram Arantes e Batista (2017). Nesses termos, abrem-se 

precedentes para o ensino privado em detrimento do ensino público. 

Os investimentos precisam ter um caráter prioritário, tanto no orçamento como na 

formação inicial e continuada dos professores, pois é na escola pública “[...] que alguns direitos 

humanos básicos devem ser promovidos e postos em prática, levando os alunos (e professores) 

a vivenciá-los, interiorizá-los e mais tarde saber defendê-los [...]” (AFONSO, 2002, p. 86). 

Barbosa (2008) também colabora nessa discussão, ao afirmar que:  
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A educação infantil deve ser considerada um dos fins do projeto global das secretarias 

de educação, não sendo, portanto, um mero meio de alcançar sucesso em seus outros 

projetos. Daí ser ela, portanto, uma necessidade prioritária, devendo-se inseri-la 

simultaneamente em uma política de educação, de saúde e bem-estar social. Isso 

porque a situação da infância, relacionada à dignidade, à cidadania e aos direitos 

humanos, não pode ser encarada como um ‘problema’ da família ou da própria 

criança. A educação infantil deve ser pensada por todos os que desejam modificar o 

quadro de pobreza, indigência e miséria, de grandes concentrações de renda e 

desigualdade social. Assim, uma sociedade que se pretenda democrática e justa 

precisa respeitar a dignidade de todos os segmentos socioculturais, sem excluí-los 

econômica e socialmente dos mais variados benefícios, incluindo aqui as crianças e 

aqueles que as educam nas mais diferentes instituições. (BARBOSA, 2008, p. 391). 

Nesse sentido, ressaltamos a importância de se discutir a avaliação no âmbito 

educacional para que seja possível contribuir nesse importante debate de repensar as políticas 

públicas voltadas para a avaliação educacional. 

Moraes (2003) contribui com essa discussão, ao observar que:  

A sustentabilidade da estrutura e organização capitalista ocorre quando as ações que 

concretizam projetos políticos e econômicos, sublimam as questões relativas às 

possibilidades de promoção de mudanças, que alcancem os anseios de maiores e 

melhores condições de vida para os sujeitos, atores sociais [...]. (MORAES, 2003, p. 

28). 

É possível perceber, no atual cenário de hegemonia neoliberal, que os valores 

mercadológicos se sobrepõem aos valores humanistas. Dias Sobrinho (2002, p. 140), em um de 

seus textos, utilizou algumas expressões que nos ajudam a expressar as conclusões aqui 

apresentadas sobre esse processo, as quais  aproveitamos aproveito de modo a sublinhá-las, 

unindo a voz do autor à presente reflexão: no cenário neoliberal, valores como “o bem, o belo 

e a verdade” – os quais se remetem “ao ser, ao outro, ao conhecimento e à estética” − são 

substituídos pela “competência, eficiência e utilidade”. Assim, destaca-se que, de fato, tais 

valores remetem ao “ter”, ao mesmo tempo em que o conhecimento perde seu sentido de 

“construção e emancipação do homem e da humanidade” para ser conceituado como gerador 

de riquezas. Dessa forma, o conhecimento e sua apropriação pelas crianças passam a ter seu 

valor reduzido em “competências e habilidades”, sendo fortalecida a meritocracia. 

Ao analisar a dimensão político-ideológica da avaliação, Moraes (2003) conclui que: 

A realidade de desigualdades econômicas, políticas e sociais que distanciam os 

homens ao separá-los em classes e enfatizam o antagonismo entre elas, deve, 

sobretudo nas instituições educativas, ser entendida, explicitada e problematizada. 

Uma vez não refletidas as razões das diferentes desigualdades sociais num contexto 

educacional, a educação corrobora para a difusão ideológica dominante e cumpre o 
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papel de instrumento de alienação e acomodação dos sujeitos, através de, por 

exemplo, práticas cristalizadas de avaliação classificatória, as quais alimentam a 

individualização exacerbada entre os sujeitos sociais [...]. (MORAES, 2003, p. 27). 

Nas colaborações de Freitas (2009), a avaliação já legitimada pela sociedade, em relação 

ao comportamento de submissão dos estudantes diante da autoridade do professor, se constitui 

como relações sociais de troca, pois 

[...] são introjetadas nos processos pedagógicos e passam a ser exercitadas já no 

interior da escola, como preparação para a vida na sociedade que a cerca. O aluno 

mostra que ‘sabe História’ e, em troca, o professor lhe dá a nota. O conhecimento 

perde seu valor de uso e transforma-se em experiência de aprendizagem do valor de 

troca de ‘mercadorias’. O conhecimento vira mais uma mercadoria [...]. (FREITAS, 

2009, p. 22). 

Sob essa ótica, Assis (2008) também contribui, ao analisar que:  

É no bojo deste movimento de infiltração das idéias neoliberais na sociedade que são 

criadas as condições favoráveis para adoção de políticas públicas, a maioria das vezes, 

alheias aos anseios das camadas majoritárias da sociedade. A educação, bem como os 

demais serviços estatais, acaba acolhendo múltiplos interesses, em especial os 

relacionados ao capital financeiro especulativo e aos organismos multilaterais [...]. 

(ASSIS, 2008, p. 41). 

Como consequência, além dos currículos passarem a ser adaptados às exigências do 

mercado, os padrões de qualidade passam a ser baseados nas instituições que demonstram ser 

mais eficientes e mais produtivas, o que acaba interferindo na racionalização de recursos 

humanos e financeiros. 

1.2 Avaliação da Educação Infantil no Brasil: dimensões históricas e legislações 

Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em 1996, a Educação Infantil 

passou a ser considerada como a primeira etapa da educação básica, fato este que indicou em 

parte um reconhecimento de que a educação começa nos primeiros anos de vida. A alteração 

daquela Lei, por meio da Lei nº 12.796 de 4 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da 

União no dia 5 de abril de 2013, expressou a tentativa de garantir parcialmente, quer dizer, a 

uma parcela da população infantil e de sua família, o direito à educação. De acordo com aquela 

legislação, é dever do Estado garantir o atendimento das crianças a partir dos quatro anos de 

idade, sendo responsabilidade das famílias matricularem seus filhos. 
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Certamente, um dos motivos pelos quais se determinou legalmente essa obrigatoriedade 

foi o cumprimento da Lei nº 11.274/2006, que alterou a LDB/1996 e dispôs sobre o ensino 

fundamental, gratuito e em escola pública, com duração de nove anos, fixando o prazo de até 

2010 para que a Lei fosse atendida por municípios, estado e Distrito Federal (BRASIL, 2006).  

Conforme os estudos de Barbosa (2015, p. 116), a vasta legislação e documentação que 

foi produzida até o ano de 2010 abrangeu a necessidade de se pensar um “novo Ensino 

Fundamental”, de modo a garantir “[...] continuidade dos processos de aprendizagem nas 

diferentes transições vivenciadas pela criança na Educação Infantil e na passagem desta para o 

Ensino Fundamental [...]”. A mesma autora chama atenção para o art. 11 da Resolução 

CNE/CEB nº 5/2009, que normatizou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2009), visto que reafirma que na transição da criança para o Ensino 

Fundamental aos seis anos de idade se exige considerar que a proposta pedagógica “[...] deve 

prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão 

trabalhados no Ensino Fundamental [...]” (BRASIL, 2009). Nessa perspectiva, é fato que não 

se pode concluir que basta ser contínua para que se tenha o sucesso como garantia (FREITAS, 

2009). 

Nessa mesma linha de raciocínio, o Parecer CNE/CEB nº 20/2009, segundo Barbosa 

(2015), reafirmou a importância do acompanhamento da continuidade do processo educativo: 

“[...] discutindo estratégias de trabalho com a criança e sua família e, ainda, a tarefa das 

instituições de Educação Infantil em “prever” formas de articulação entre docentes da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental (encontros, visitas, reuniões) [...]”. Conforme o mesmo 

Parecer, as instituições deveriam, 

[...] providenciar instrumentos de registro, portfólios de turmas, relatórios de 

avaliação do trabalho pedagógico, documentação da frequência e das realizações 

alcançadas pelas crianças – para que fosse conhecido pelos professores de Ensino 

Fundamental o processo de cada criança e as condições em que ele se deu, 

especialmente na pré-escola [...]. (BARBOSA, 2015, p.116-117). 

Apesar de a Educação Infantil assumir um caráter obrigatório, muitos ainda consideram 

que nessa etapa a criança vai para a escola “só para brincar”. Por esse motivo, elas ainda 

enfrentam uma grande ruptura nessa transição para o Ensino Fundamental, pois, mesmo sendo 

crianças, existe uma imposição por parte da escola e até mesmo da família de que “agora chega 
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de brincar, é preciso estudar, aprender”, como se na Educação Infantil não aprendessem o tempo 

todo.  

Mesmo diante desse cenário, é sabido que a avaliação nessa etapa educacional não pode 

ser utilizada como um pré-requisito para o ingresso das crianças nas instituições, tampouco que 

tenham um caráter de seleção. Nessa ótica, entende-se que a avaliação não se constitui como 

um instrumento de aprovação ou reprovação das crianças. Além disso, a Educação Infantil não 

possui o compromisso de preparar as crianças para o Ensino Fundamental, em conformidade 

com a legislação em vigor, conforme apresenta o art. 31, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases 

nº 9394/1996, com redação incluída na LDB nº 12.796/2013, nos seguintes dizeres: “[...] 

avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental [...]” (BRASIL, 2013). 

Sob essa questão, Freitas (2009), sem seu ponto de vista, afirma que: 

Um dos equívocos dos manuais de didática é citar a avaliação como uma atividade 

formal que ocorre ao final do processo de ensino-aprendizagem. Nesta visão linear, 

primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente a verificação da aprendizagem. Se do 

ponto de vista das aparências é assim que ocorre, do ponto de vista processual, 

observando-se o interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se incompleta. 

(FREITAS, 2009, p. 14). 

Refletindo sobre esse aspecto delimitado,  torna-se importante ressaltar o conceito de 

infância e criança nele contido. Sobretudo, após a década de 1980, as pesquisas mostraram 

mudanças significativas no conceito social de família e infância, favorecendo novas 

preocupações com a educação das crianças (ALVES, 2007; BARBOSA, 1997, 2011; 

CAMPOS, 1994; ROSEMBERG, 2014; SILVEIRA, 2015, entre outros). 

Pela literatura, em relação ao processo de desenvolvimento das crianças de zero a seis 

anos de idade, é sabido que elas são seres sociais que estão em pleno desenvolvimento. Por esse 

motivo, a presente proposta indica a ampliação desse desafiador e importante debate sobre os 

processos educativos e avaliativos das mesmas, para que os profissionais da educação que 

trabalham com essa primeira etapa de ensino assumam a responsabilidade de legitimar práticas 

educativas que assegurem o desenvolvimento integral da criança, conforme previsto na própria 

LDB, em seu art. 29º, cujo texto afirma que: 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

[...]. (BRASIL, 1996, p. 89). 
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Nessa perspectiva, esclarecemos que se trata de uma importante defesa para se contrapor 

a toda e qualquer tendência escolarizante presente ainda em muitas instituições infantis e na 

comunidade escolar em geral, a qual pressiona as crianças de quatro e cinco anos a assumirem 

a tarefa de ler e escrever, julgando tais atividades como obrigações inadiáveis − criadas pelas 

expectativas alfabetizantes para essa faixa etária. Neste contexto, os(as) professores(as) da pré-

escola sofrem constante pressão para prepararem as crianças para o Ensino Fundamental, 

expressando-se nessa condição a equivocada visão de que a pré-escola seria a responsável em 

“salvar” a criança do fracasso escolar. Nessa direção, justificar-se-ia o uso de avaliações 

individuais, tanto das crianças quanto de seus(suas) professores(as), indicando o que vem sendo 

chamado de “competências”. Barbosa e Arantes (2019) indagam sobre essa situação 

preocupante em que se encontra o uso da avaliação na Educação Infantil:  

Recentemente, o Ministério da Educação anunciou a exigência de que a criança deve 

se alfabetizar até os 7 anos de idade, o que reforça essa nossa preocupação. Afinal, 

que avaliação será proposta na Educação Infantil e como poderemos defender uma 

educação de qualidade socialmente referenciada segundo a perspectiva pedagógica 

sócio-histórico-dialética? [...]. (BARBOSA; ARANTES, 2019, p. 3). 

As crianças de zero a três anos ficam à mercê do assistencialismo, enquanto as crianças 

de quatro até seis anos de idade ficam sujeitas a realizarem atividades desprovidas de 

significado, ademais, “[...] a Educação Infantil sempre foi de todos e nunca foi de ninguém, 

porque nunca houve uma preocupação mais sistemática com a continuidade de uma política de 

melhorias para a infância pobre no Brasil [...]” (BARBOSA, 1999). 

Em recente apoio à causa da melhoria da Educação Infantil, depois de intensas 

discussões, foi estabelecido um importante diálogo entre o Fórum Goiano de Educação Infantil 

e Conselho Estadual de Educação. Esse Fórum foi convidado para uma reunião ordinária do 

Conselho citado, na qual pode-se esclarecer ao colegiado a existência de uma grande 

dificuldade encontrada pelos profissionais da educação infantil nos municípios goianos, por 

alguns atenderem a Resolução nº 5/2009 do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre o 

corte etário e outros não. À oportunidade, foi solicitado a esse Conselho uma resolução sobre o 

corte etário para todo estado de Goiás, sendo resolvido esse impasse por meio da Resolução nº 

05/2017, no qual a idade de corte etário para o acesso à primeira etapa do Ensino Fundamental 

passou a ser determinada pelo seguinte indicativo: 
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Art. 3º Para o acesso ao primeiro ano do ensino fundamental a criança deverá ter 6 

(seis) anos completos até 31 de março do ano em curso, salvo em caso de 

excepcionalidade comprovada [...]. (CEE/CP, 2017, p. 1). 

Posteriormente, houve o julgamento favorável do Supremo Tribunal Federal (STF) pela 

constitucionalidade das Resoluções CNE/CEB n° 01/2010 e CNE/CEB n° 06/2010. Enfim, a 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) também se manifestou a 

favor do corte etário, por meio de uma Nota Técnica, solicitando a todos os Conselhos 

Municipais de educação do país a adequação das matrículas das crianças para o próximo ano: 

1) Que cada Conselho Municipal de Educação divulgue amplamente em seus 

sistemas de ensino (Rede Pública e Privada), a decisão do Supremo Tribunal 

Federal quanto à constitucionalidade das Resoluções CNE/CEB n° 01/2010, 

CNE/CEB n° 06/2010, que orienta as matrículas nos sistemas de ensino e fixa a 

data de 31 de março como corte temporal, de forma que as respectivas redes 

adotem as providências necessárias de ajustamento, antes do período de matrícula 

para o ano letivo de 2019. (UNCME, 2018, p. 4). 

Muito além dessa questão técnica do corte temporal, concordamos com Silveira, quando 

ela afirma que: 

[...] os processos de aprendizagem e desenvolvimento estão para além de uma 

delimitação etária. Em nossa perspectiva teórico-metodológica, a prática pedagógica, 

situada em um contexto social, cultural, econômico e político, deve estar alicerçada e 

organizada, tendo por referência as especificidades concretas de desenvolvimento das 

crianças.” (SILVEIRA, 2015, p. 33). 

 Dessa forma, nos pautamos em uma concepção de criança e de infância que vai 

além da escolarização precoce, primando por uma proposta de prática educacional nas 

instituições infantis, ora fundamentada em ações que oportunizem o desenvolvimento pleno das 

crianças de zero a seis anos de idade, o qual, segundo Vigotski (2001), só pode ocorrer quando 

há aprendizagem. 

Contudo, para complexificar essa discussão, questionamos: como pensar em uma 

educação pública de qualidade sem uma política de investimentos consistentes para essa área e 

sem um planejamento econômico que tenha a educação como prioridade? Afonso (2002) já 

dizia que: 

A escola pública não pode deixar de ser uma obrigação do Estado democrático e, 

como tal, um lugar de investimento prioritário, quer em termos de orçamento, quer 

em termos de recursos materiais e humanos, quer ainda no que diz respeito à formação 

inicial e contínua de professores e educadores [...]. (AFONSO, 2002, p. 86). 



46 

 

Na tentativa de garantia da democratização da educação e do direito das crianças a uma 

educação pública e de qualidade, conforme disposto no art. 208, inciso IV, a Constituição 

Federal (CF) determina, como dever do Estado, a garantia da “[...] educação infantil em creche 

e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade.” (BRASIL, 1988, n.p.).  

Em decorrência dessa legislação maior, outros documentos − tais como a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB); o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e outras normativas 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) − também trouxeram, como direito da 

criança e dever do Estado, o atendimento das crianças em escolas públicas de qualidade.  

Mesmo após todas as leis educacionais mencionadas, incluindo a necessidade de se 

respeitar toda essa legislação em vigor, ainda foi necessária a regulamentação de vários 

compromissos relacionados à melhoria da educação brasileira, ora definida por meio da Lei nº 

13.005/2014, que dispõe o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pelo Congresso 

Nacional, em 25 de junho de 2014, com vigência entre 2014 a 2024. Dentre as 20 metas que 

constam no PNE, destacamos aqui a Meta 1:  

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches 

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)das crianças de até 3 (três) 

anos até o final deste PNE [...]. (BRASIL, 2014). 

Vale notar que a Meta 1 mantém relação orgânica com outras metas do Plano, como 

atestam Barbosa, Alves, Silveira e Soares (2014): 

Constatamos que, além da meta 1 e suas respectivas estratégias (17) específicas, 

outras metas e estratégias apresentam proposições pertinentes à educação infantil, 

como por exemplo, as metas: 2 (universalização do ensino fundamental de nove anos); 

4 (educação especial); 6 (educação em tempo integral); 7 (qualidade da educação 

básica, em todas as etapas e modalidades);15 e 16 (valorização dos profissionais do 

magistério da educação básica); 19 (gestão democrática); e 20 (ampliação do 

investimento público em educação). (BARBOSA et al., 2014, p. 509). 

Desse modo, concluem os autores: “Compreender essa totalidade é politicamente 

indispensável para o acompanhamento e controle social da educação infantil, reivindicando o 

cumprimento das pautas que sejam relevantes para essa etapa da educação básica [...]” 

(BARBOSA et al., 2014, p. 509). 

Entretanto, mesmo após os municípios e os estados serem legalmente obrigados a 

garantirem a inclusão das crianças de quatro e seis anos na rede pública de ensino até o ano de 
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2016; e também ampliarem o atendimento das crianças de zero a três anos, observa-se que a 

oferta e o atendimento das crianças da Educação Infantil ainda não estão assegurados na maioria 

dos municípios brasileiros, cujas ações atendem, prioritariamente, as crianças da primeira fase 

do Ensino Fundamental. Outro agravante indica que muitos municípios assumem sozinhos a 

responsabilidade de atendimento da segunda fase do Ensino Fundamental (o qual deveria ser 

compartilhado com o estado), retirando recursos que poderiam ser aplicados na primeira etapa 

da Educação ou nas primeiras etapas do Ensino Fundamental.  

O descaso com a Educação Infantil também é notório quando as crianças, anteriormente 

atendidas em período integral nos municípios, passam a ser atendidas em período parcial. O 

discurso político, em geral, indica haver a necessidade de diminuição do tempo das crianças na 

escola para expandir o número de vagas. Nesse mesmo movimento, professores(as) são 

retirados(as) do atendimento às crianças de zero a três anos com o argumento de não haver a 

necessidade de profissionais qualificados para assumirem a educação dessas crianças, já que 

“elas só brincam”. Boa parte das crianças de baixa renda fica, portanto, à mercê de leigos, sem 

formação ou com formação inadequada, com dificuldade de atenderem às especificidades dessa 

faixa etária. 

Além do enfrentamento dos problemas na garantia dos direitos das crianças e das 

famílias, não podemos deixar de mencionar aqui a possibilidade de se inviabilizar recursos 

financeiros para a garantia de cumprimento das metas do PNE (2014-2014), após a aprovação 

da PEC 241/55, pelo Senado Federal, em 26 de outubro de 2016. 

Nessa lógica de inviabilidade de financiamentos para a educação por parte do Governo 

Federal, Nelson Amaral (2016) destaca que: 

O Novo Regime Fiscal (NRF), válido para a União, significa, na prática, ‘congelar’, 

nos valores de 2016, as despesas primárias do Poder Executivo, do Poder Judiciário, 

do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Ministério Público 

Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU) pelo prazo de 20 anos, uma 

vez que os valores somente poderão sofrer reajustes até os percentuais referentes à 

inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

(AMARAL, 2016, p. 2). 

Vislumbrando a diminuição de recursos para investimentos na área educacional, já 

considerada como um setor crítico pelo não atendimento à população tal qual deveria, 

acreditamos que continuaremos a enfrentar grandes dificuldades, ao longo dos próximos 20 

anos, até o ano de 2036 − período que abrangerá a vigência do PNE (2014-2024). 
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Mesmo diante desse cenário, faz-se necessário e urgente que todos os profissionais da 

educação acreditem que só uma educação de qualidade, socialmente referenciada, seja capaz 

de transformar a sociedade. Afonso (2002) nos chama a atenção sobre a importância da não 

aceitação de uma instituição educacional qualquer: 

É necessário que essa escola, bem como seus alunos e professores, tenham todas as 

condições para poder reconstruir quotidianamente o sentido de uma escola promotora 

das aprendizagens e dos saberes que são imprescindíveis a uma participação ativa, 

digna e com espírito crítico, numa sociedade cada vez mais complexa. Isso passa, 

entre outras coisas, por continuar a exigir um investimento público prioritário na 

educação básica, que deve contrapor-se ao espírito do tempo que está indo em sentido 

contrário [...]. (AFONSO, 2002, p. 88). 

Nesse mesmo sentido, Afonso (2002) colabora com a ideia de que é necessário empenho 

e articulação entre todos os envolvidos no processo educacional, quando afirma que: 

Num contexto despolitizado, em que os direitos humanos básicos não são, 

frequentemente, respeitados pelo próprio Estado e pela administração pública, nem 

estão interiorizados pelos actores educativos (pais, alunos e professores, entre outros), 

as transformações exigem lideranças colegiais e democráticas (dentro e fora da 

escola); professores que se assumam como intelectuais transformadores e como 

agentes intermulticulturais; pais, alunos e outros actores educativos que se co-

responsabilizem por projetos de inovação e emancipação [...]. (AFONSO, 2005, p. 

130-131). 

É importante destacar que não se trata de investimentos para o “treinamento” dos 

professores, de forma que eles simplesmente sejam meros executores dos currículos já 

estabelecidos, chegando ao ponto de que o professor, como destaca Barriga (2002), não seja 

mais escolhido “[...] por sua função intelectual, mas como um operário de um sistema educativo 

que tem definida sua função.” (BARRIGA, 2002, p. 73).  

Nessa direção, salientamos que a Educação Infantil se constitui como um campo de 

tensões e lutas,  assim, trazemos aqui a necessidade de investimento na formação inicial e 

continuada dos professores na intenção de que se constituam enquanto profissionais e como 

pesquisadores dos processos de aprendizagem, para que, consequentemente, possam fugir das 

trajetórias curriculares impostas e da lógica de controles externos, exercendo seu ofício com 

autonomia.   

A revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) 

(BRASIL, 2009) trouxeram novas dimensões ao currículo, contemplando as experiências e 
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saberes na educação infantil para todas as crianças, de todas as raças e etnias, tratando-as como 

o centro do processo educacional e como sujeitos de direitos.  

Da perspectiva orientadora das DCNEI, as crianças nascem com os mesmos anseios; 

com as mesmas capacidades; com os mesmos interesses; com as mesmas necessidades; e, por 

meio das mediações e interações vividas, vão se constituindo as individualidades dos sujeitos. 

Nessa perspectiva, respeitar a criança − seu ritmo, seu tempo − é tarefa imprescindível 

para o professor, cuja preocupação não pode centrar-se somente em como vai ensinar, mas 

também em como vai observar como cada criança aprende para que possa novos desafios. 

Quanto ao debate sobre as estratégias 1.8 e 1.9 do PNE, tal fundamentação conduz a novos 

horizontes nos quais se expressam a indicação para se garantir progressivamente o atendimento 

na Educação Infantil por profissionais com formação no Ensino Superior. Ademais, nota-se a 

defesa do 

[...] fomento à articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 

formação para profissionais da educação que assegurem a elaboração de currículos e 

propostas pedagógicas, incorporando pesquisas ligadas as teorias educacionais e ao 

processo de ensino-aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos (BRASIL, 2014). 

Pontuamos a importância do papel da pós-graduação stricto e lato sensu, 

reconhecendo-se o papel que esta última pode ter no aprofundamento dos estudos, 

pesquisas e na articulação com as redes de ensino para construção de propostas 

pedagógicas e de políticas públicas para a educação de crianças até seis anos [...]. 

(BARBOSA et al., 2014, p. 513). 

Também, cabe ressaltar os dois grandes eixos apresentados no art. 9º das DCNEI 

(BRASIL, 2009), destacando que “[...] as práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras 

[...]” (BRASIL, 2009, p. 25), ou seja, todo processo educacional precisa, de acordo com a 

legislação, ser pautado em atividades diversificadas, planejadas e alicerçadas pelas interações 

e brincadeiras. 

Nesse pensamento, esses aspectos legais professaram elementos favoráveis à mudança 

conceitual para a Educação Infantil, o que nem sempre foi sentido no próprio cotidiano 

educacional. A avaliação, por exemplo, encontra-se abordada no PNE, por meio da estratégia 

1.6., tendo sido considerada por Barbosa et al. (2014) exemplos de mudanças significativas em 

relação ao PL nº 8.035, proposto em 2010.  

Foi retirada a proposta de empregar instrumento nacional de avaliação, passando a 

prever a utilização de parâmetros nacionais de qualidade, a periodicidade e 

sistematicidade dessa avaliação, numa perspectiva de acompanhamento processual 
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em consonância com a estratégia 1.13 que defende as especificidades da educação 

infantil (BARBOSA et al., 2014, p. 514). 

Destacamos o documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 

2009), por meio do qual cada instituição educativa poderia se autoavaliar parcialmente em sete 

dimensões de qualidade: 1) planejamento institucional; 2) multiplicidade de experiências e 

linguagens; 3) interações; 4) promoção da saúde; 5) espaços, materiais e mobiliários; 6) 

formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais; 7) cooperação e troca 

com as famílias; 8) participação na rede de proteção social. De acordo com o citado Documento, 

o objetivo dado aos indicadores foi o de se tornarem instrumento auxiliar das equipes atuantes 

em creches e pré-escolas, no sentido de que encontrassem “[...] seu próprio caminho na direção 

de práticas educativas que respeitem os direitos fundamentais das crianças e ajudem a construir 

uma sociedade mais democrática [...]” (BRASIL, 2009, p. 12). 

É oportuno dizer que em 2011 o Ministério da Educação e Cultura (MEC), em parceria 

com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), iniciou 

a organização da Avaliação Nacional da Educação Infantil (ANEI). Nesse contexto, a ANEI 

avaliaria todas as instituições de Educação Infantil brasileiras; creches e pré-escolas públicas 

do país; as instituições particulares seriam avaliadas por amostragem. Toda essa estrutura 

avaliativa aconteceria a cada dois anos, a partir de 2016, pelo Inep, órgão ligado ao MEC. 

Diferentemente do que foi imposto, há décadas, pelas avaliações externas do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a ANEI não teria nota, mas sim uma série de 

indicadores de qualidade, cuja proposta de avaliação considerasse as especificidades da 

Educação Infantil, com ênfase nos critérios de qualidade baseados nas seis dimensões já 

definidas pelos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009), quais sejam: 

1) oferta/acesso de vagas; 2) infraestrutura; 3) perfil dos profissionais e educadores; 4) recursos 

pedagógicos; 5) gestão do sistema; 6) gestão da unidade. A criação da ANEI já estava prevista 

no Plano Nacional de Educação, como uma das estratégias a serem cumpridas em 10 anos, a 

Meta 1.  

[...] implantar, até o segundo ano deste PNE, a avaliação da educação infantil, a ser 

realizada a cada dois anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de 

aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 

pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes [...]. 

(BRASIL, 2014). 
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Sobre a divulgação dos resultados da ANEI, Arantes (2016) colabora, ao destacar que: 

A divulgação da Anei, de acordo com documentos socializados pelo Inep, será feita 

por etapas, preliminarmente só para as escolas, para possível interposição de recursos 

e posteriormente, com previsão para 2017, a divulgação final dos resultados para as 

escolas, os municípios, os estados e demais interessados [...]. (ARANTES, 2016, p. 

24). 

Nas presentes análises, a avaliação institucional de larga escala seria, possivelmente, um 

momento de reflexão para possíveis tomadas de decisões em relação aos investimentos 

necessários às instituições dedicadas aos atendimentos das crianças, numa tentativa de 

adequações à infraestrutura e à qualificação dos profissionais envolvidos, bem como na busca 

por equiparar investimentos para a garantia dos direitos das crianças a uma Educação Infantil 

pública e de qualidade socialmente referendada. 

Sobre essa temática, também é oportuno trazer as contribuições de Rosemberg (2001), 

no texto Avaliação de programas, indicadores e projetos de educação infantil. Barbosa et al. 

(2014, p. 514) concluíram que se tem debatido e produzido referências para a avaliação da/na 

educação infantil “[...] que consideram a qualidade como processo negociado, portanto a 

avaliação somente pode ocorrer de modo participativo e democrático [...]”. 

Na proposta divulgada à época, a ideia era de que não seriam cobradas avaliações do 

desempenho das crianças, mas sim das instituições educacionais, segundo os critérios 

estabelecidos pelos parâmetros de qualidade, no entanto, ela nunca aconteceu. 

1.3 A perspectiva inclusiva e emancipatória da avaliação 

Quando as instituições infantis não são percebidas como espaços educacionais 

caracterizados pela multiplicidade, corre-se o risco de avaliar as crianças sob uma perspectiva 

excludente, com tendência ao silenciamento e à fragmentação do ensino e da aprendizagem, 

como destaca Maria Teresa Esteban (2002): 

Seleção, classificação e hierarquia de saberes e de pessoas, marcas de um processo 

que faz das relações dialógicas, relações antagônicas. Processo que gera práticas que 

dificultam a expressão dos múltiplos saberes, negando a diversidade e contribuindo 

para o silenciamento dos alunos e alunas – e por que não, de professores e professoras 

– portadores de conhecimentos e atuações que não se enquadram nos limites 

predeterminados: a semelhança e o acerto. As vozes dissonantes são avaliadas 

negativamente, não havendo espaço, no cotidiano escolar, para sua expressão, 

reconhecimento, indagação e fortalecimento. (ESTEBAN, 2002, p.14). 
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Contrária à situação vivenciada em muitas instituições, Esteban (2002) convida os 

profissionais da educação a superarem a dicotomia erro (não saber) versus acerto (saber), cuja 

lógica delimita uma concepção classificatória de avaliação relacionada a uma visão de mundo 

e de sociedade. Dessa maneira, tais profissionais poderiam construir um novo olhar sobre o erro 

enquanto possibilidade de novas experiências, novas aprendizagens; transformando as práticas 

avaliativas tradicionais e hegemônicas; constituindo um novo paradigma de avaliação: 

A compreensão de que toda resposta, seja ela ‘certa’ ou ‘errada’ do ponto de vista do 

avaliador, traz em si conhecimentos e desconhecimentos levam à conclusão de que o 

que permite o movimento é o ‘ainda não saber’ – síntese do já consolidado e sinal de 

novas possibilidades – e à percepção de que o ‘não saber’ tem tanto valor, para se 

tecer novos conhecimentos, quanto o saber: rompe com essa dicotomia e traz outros 

olhares para o processo avaliativo [...]. (ESTEBAN, 2002, p. 26). 

Ressaltamos, assim, a importância da avaliação e a dificuldade de organizar um 

processo educacional no qual ela esteja ausente. Nessa reflexão, é apresentamos a hercúlea e 

desafiadora tarefa de transformar os processos avaliativos de cunho elitista, classificatório e 

excludente, até mesmo na Educação Infantil, em processos avaliativos inclusivos e 

emancipatórios; processos capazes de diagnosticar, investigar e estimular o desenvolvimento 

de cada criança, de tal modo que cada uma delas tenha seus direitos respeitados, incluindo o de 

participarem como sujeitos do processo de ensino e de aprendizagem. 

Tais processos precisam fornecer subsídios aos profissionais da educação, conforme 

colabora Barbosa (1997, p. 149), ao enfatizar as organização em práticas pedagógicas 

quotidianas mais significativas para as crianças, “[...] integrando-as à vida social, às 

problemáticas da ciência, da técnica e da arte, desenvolvendo, simultaneamente, os aspectos 

físico, afetivo, intelectual, estético e ético [...]”, promovendo a construção de conhecimentos, 

por meio das experiências de vida que cada criança traz consigo e uma maior interação entre os 

sujeitos. 

A ideia de interação, nesse sentido, nos remete aos estudos de Vygotsky, em sua análise 

sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). No conceito formulado por ele, a  

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 

da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes [...]. (VYGOTSKY, 1998, p. 112). 
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É muito oportuno apresentar também as contribuições de Barbosa (1997) sobre a ZDP. 

A autora nos relata, de acordo com a obra do autor russo, que: 

[...] o nível de desenvolvimento potencial, define, assim, funções psíquicas e 

capacidades que estão em processo de construção, encontrando-se, ainda, em estado 

‘embrionário’. Desta forma, a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o 

desenvolvimento psíquico (nos aspectos cognitivo, afetivo, linguístico) 

prospectivamente, diferenciando-se, portanto, do nível de desenvolvimento real que 

nos indica as funções e capacidades já existentes ou estruturadas ao longo da história 

de vida da criança. (BARBOSA, 1997, p. 50). 

Colaborando com as análises citadas, Alves, Arantes e Fortini (2017, p.2) argumentam 

que a ZDP 

[...] mostra exatamente que o desenvolvimento infantil é constituído do que a criança 

é capaz, o que ela demonstra saber/fazer de modo independente e, também, do que ela 

realiza com ajuda, em ações compartilhadas, das quais poderão resultar novos 

domínios afeto-cognitivos, levando a outros níveis de desenvolvimento. Nas 

atividades sociais, agindo em cooperação, a criança pode exercer atitudes, 

pensamentos, afetos que ainda não seria capaz de exercer com autonomia e 

independência. Nestas atividades, as capacidades da(s) pessoa(s) mais experiente(s) 

tornam-se suporte para as ações e pensamentos da criança, mesmo que ela não possua 

a autonomia para realizá-los sozinha. (ALVES; ARANTES; FORTINI, 2017, p. 2). 

Em suas argumentações, Sônia Costa (1997) insiste que o interesse dos professores 

precisa se concentrar não só no que a criança faz sozinha, mas também no que ela consegue 

fazer com a ajuda de um parceiro. Nesse aspecto, ela entende que: 

[…] à medida que um companheiro mais capaz, em determinada situação, tenta ajudar 

um outro com menor domínio sobre dada atividade proposta pelo professor, aquele 

com maior domínio, no momento, deve objetivar seus conhecimentos para explicá-lo, 

comunicá-lo ao colega. Consequentemente tem a possibilidade de afirmar-se com suas 

próprias convicções e, conforme o caso, quando a criança ainda não tem total domínio 

sobre o que julga conhecer, ela pode procurar mais dados para firmar sua compreensão 

sobre o assunto. Assim, em qualquer interação a influência é recíproca. Essa 

compreensão é importante para que não se valorizem alguns alunos e estigmatizem 

outros. O trabalho em conjunto desenvolve o auxílio mútuo e cria uma nova 

intersubjetividade, resultante dos diversos aspectos presentes nas interações 

desencadeadas pelo grupo, através da linguagem, da compreensão dos objetivos da 

atividade, das resoluções de problemas; a contribuição de cada um interfere na do 

outro, redimensionando o conhecimento anteriormente presente [...]. (COSTA, 1997, 

p. 69 apud CARVALHO; COSTA, 2013). 

Sob a perspectiva de uma avaliação que acompanhe os processos do desenvolvimento 

infantil, percebe-se a necessidade de uma documentação pedagógica que possa auxiliar a 

memória do professor, de forma que consiga acompanhar diariamente o desenvolvimento das 
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crianças; avaliando-as em relação a elas mesmas; respeitando as individualidades de cada uma 

e as relações estabelecidas no grupo, sem modelos impostos, valorizando os processos de 

construção de conhecimento de cada uma delas e suas conquistas. 

Para Ostetto (2017), a documentação pedagógica nasce da observação, visto que: 

Para registrar, no cotidiano vivido com um grupo de crianças, é necessário observar 

ações, reações, interações, proposições não só das crianças, mas também do próprio 

docente. É preciso ficar atento às dinâmicas do grupo, às implicações das relações 

pedagógicas, com um olhar aberto e sensível, pois registrar não é uma técnica, nem 

tampouco pode ocorrer de forma automatizada, como a espelhar o real [...]. 

(OSTETTO, 2017, p. 27). 

Nesse contexto, a documentação pedagógica assim constituída é o reflexo da construção 

de uma memória sobre o trabalho pedagógico, o processo de desenvolvimento de cada criança 

e a trajetória de todo grupo, pois ela dá sustentação à ação educativa. Desse ponto de vista, o 

professor se constitui enquanto produtor de relatos reflexivos sobre a prática cotidiana, pois os 

processos avaliativos realizados com as crianças têm mais consistência e coerência por 

propiciarem uma visão mais ampla da realidade vivida por elas nas instituições infantis e da 

história de vida que cada uma traz consigo. 

Vale ressaltar que, como apontou Barbosa (2018), em reuniões do Fórum Goiano de 

Educação Infantil em que se discutia o tema, tais registros tornam-se fundamentais no processo 

avaliativo quando constam o que a criança faz e o que as pessoas precisam fazer para que as 

crianças possam se desenvolver. O olhar atento e sensível do professor é primordial para que a 

documentação pedagógica não tenha como base só o que as crianças ainda não fazem ou só o 

que elas já sabem.  

Nesse sentido, entra em pauta a questão profissional, pois o ato de documentar as 

experiências vividas no cotidiano das instituições infantis,  

Implicam professoras e professores que olham as crianças não à procura do que lhes 

falta, mas do que já conquistaram, dos saberes que expressam caminhos de sua 

potência, e, assim, professoras e professores que escutam as crianças perguntando-se 

sobre seus modos próprios de ser: Quem são? O que buscam, como se apropriam do 

mundo a sua volta? (OSTETTO, 2017, p. 24). 

Essa valorização da criança implica outra concepção sobre o aprender infantil, 

considerando-a, tanto na sua individualidade quanto no seu grupo, assumindo que ela age 
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[...] com curiosidade e competência, de corpo inteiro. Elas buscam o sentido e o 

significado das coisas, o sentido do mundo, e frequentemente expressam esses 

sentidos capturados por meio de diferentes linguagens: crianças dizem, e fazem, cada 

uma! Essa exclamação, comum ao adulto que se espanta e se maravilha diante das 

inusitadas perguntas ou ações das crianças, anuncia o novo, e, justamente, é esse novo 

que precisa ser documentado, para que não seja apenas uma atitude emocional de uma 

professora mais atenta, que acha graça e se diverte com as peripécias de meninos e 

meninas [...]. (OSTETTO, 2017, p. 28-29). 

Quando refletimos sobre uma avaliação educacional que auxilie perceber os avanços 

das crianças nos seus processos de aprendizagem e de desenvolvimento, bem como na sua 

condição de humanização, sob um prisma dialético, 

[...] ambos os processos deixam de ser compreendidos e analisados isoladamente, 

entendendo-se que as aprendizagens são necessárias ao desenvolvimento da criança e 

que nem toda aprendizagem gera/promove desenvolvimento global na infância, 

devendo entendê-las à luz das vivências infantis (VIGOTSKI, 2003; 2010). Esses 

novos olhares já causam inquietações em muitos profissionais que reconhecem como 

finalidade principal do ensino a formação integral das pessoas, e nossa contribuição é 

no sentido de desenvolver ao máximo suas capacidades, para serem autônomas e 

criativas [...]. (BARBOSA, ARANTES, 2019, p. 7). 

Portanto, a presente defesa é por uma avaliação na Educação Infantil que esteja a serviço 

do desenvolvimento integral das crianças, por meio da qual o professor, num contínuo processo 

de autoformação, tenha subsídios para refletir sobre sua prática; sobre o projeto educativo da 

instituição e as concepções implícitas em suas ações educativas, de modo que estas ações 

promovam relações mais significativas entre professores e crianças; pautadas no respeito 

mútuo; na responsabilidade com o coletivo; na confiança; no exercício constante da busca pelo 

conhecimento compartilhado e pela autonomia intelectual das crianças e professores, na qual 

seja possível enxergar o que há de melhor no outro.  
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2 A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DAS CRIANÇAS NA PRÉ-ESCOLA EM RIO 

VERDE 

A avaliação na Educação Infantil permite um olhar reflexivo, coletivo e individual dos 

professores e gestores sobre as crianças. Nesse sentido, é preciso pensar sobre a necessidade de 

uma avaliação educacional que auxilie não apenas os profissionais da educação e as famílias 

das crianças, mas também as próprias crianças a perceberem os avanços em seus processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento, ambos compreendidos na sua condição de humanização.  

Partindo desse princípio, entende-se que o professor é o profissional responsável em se 

preocupar não somente com a metodologia a ser utilizada como meio de provocar o interesse e 

a curiosidade das crianças, mas também aquele que deve conhecer como cada criança com que 

interage aprende. 

Ostetto (2017) argumenta que “[...] uma das principais razões da documentação é 

possibilitar o diálogo com todos os envolvidos, buscando reconhecer cada vez mais as crianças 

e seus percursos de conhecimento e desenvolvimento [...]” (OSTETTO, 2017, p. 22). Essa 

afirmativa coaduna com a legislação vigente que tem, conforme determina o art. 31 da 

LDB/1996, inciso V (BRASIL, 2013, n.p.) como exigência a “[...] expedição de documentação 

que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança [...]”. 

Considerando as discussões sobre a avaliação, esta seção abrange informações e análises 

formuladas na etapa empírica da presente pesquisa, expressando o percurso investigativo 

desenvolvido na pré-escola em Rio Verde, de modo a discutir os elementos da avaliação, 

destacando os registros e a documentação utilizados no processo avaliativo das crianças naquela 

etapa educativa. Para tanto, buscou-se contextualizar aspectos considerados importantes para a 

compreensão do presente objeto de pesquisa.  

2.1 Rio Verde: aspectos educacionais 

Rio Verde, município escolhido como campo de pesquisa, está localizado na Região 

Centro-Oeste do Sudoeste Goiano, a 220 km da capital do estado de Goiás, Goiânia. O 

município de Rio Verde tem passado por uma intensa evolução histórico-cultural, como pode-

se constatar nos relatos originados da presente investigação.  

 



57 

 

Figura 2 – Localização de Rio Verde no estado de Goiás. 

 

Fonte: Wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Verde. Acesso em: 22 jul. 2019. 

A literatura sobre o início da ocupação e povoamento do município de Rio Verde 

apresenta como fato histórico a chegada da família Rodrigues de Mendonça, da província de 

São Paulo, por volta do ano de 1800. Conforme Zilda Silva (1988), a maior motivação para 

essa ocupação foi a descoberta de que se tratava de um vasto território de terras virgens e férteis 

propícias para a agropecuária e por ser contemplado pelas atrativas medidas de incentivos 

propostas pelo Governo Imperial, nas quais os pecuaristas ficariam isentos por dez anos do 

pagamento dos dízimos. 

Passados 46 anos, a família de desbravadores doou parte de suas terras para a construção 

de uma capela em louvor à Nossa Senhora das Dores, dando origem ao Arraial de Nossa 

Senhora das Dores do Rio Verde. Acredita-se que “[...] o complemento ‘Rio Verde’ é uma 

referência a cor clara do seu principal curso d’água: o Rio Verde, mais conhecido como Rio 

Verdão [...]” (SILVA, 1998, p. 14). 

Silva (1998) também relata algumas denominações já recebida pela Cidade, entre elas: 

Arraial das Dores de Rio Verde; Arraial das Abóboras; Vila das Abóboras. Segundo a autor, os 

nomes oficiais foram: Freguesia de Nossa Senhora das Dores de Rio Verde; Vila Nossa Senhora 

das Dores de Rio Verde. Finalmente, em 05 de agosto de 1848, por meio da Lei Provincial, a 

Vila foi elevada à categoria de Distrito de Rio Verde. 
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O apelido mais conhecido da cidade é “Arraial das Abóboras”, cuja explicação para tal 

denominação pode ser encontrada no seguinte relato: 

Quando por aqui passaram, os combatentes da guerra do Paraguai denominaram 

pejorativamente o local de Abóbora, pois esse produto era basicamente destinado à 

alimentação de porcos e raramente aproveitado na alimentação humana. A sua 

semente era usada na medicina popular. Na travessia do território de Rio Verde da 

época, a tropa que era composta de mais de 3 mil pessoas, acampou nos dias que aqui 

descansou, provocando um considerável aumento populacional do arraial. Os recursos 

alimentares eram poucos e ao pequeno exército não restou alternativa senão fazer o 

uso alimentar do abundante fruto e como vingança dos soldados este lugarejo foi 

cognominado de Arraial das Abóboras [...]. (SILVA, 1998, p. 14). 

É oportuno ressaltar a existência de outra versão menos conhecida pelos rio-verdenses, 

relatada por Campos (1971, p. 84): “Em a ‘Marcha das Forças’, Visconde de Taunay descreve 

que no dia 31 de outubro de 1865, a força deixou o ribeirão de S. Tomás e veio à vila das Dores 

do Rio Verde, ‘popularmente denominada das Abóboras’[...]”.  

Em termos populacionais, o último censo realizado indicou que o município de Rio 

Verde saltou de 74.000 habitantes, em 1980, para 176.424, em 2010, mais que dobrando sua 

população em três décadas. Com dados mais recentes apresentados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a estimativa populacional apresentada, em 2018, já era 

composta por 229.651 habitantes, reafirmando a crescente vinda de migrantes para esse 

município. 

Rio Verde é um polo brasileiro que se destaca no agronegócio e está em crescente 

desenvolvimento, não só pela atividade agropecuária, mas também por despertar o interesse de 

grandes indústrias pela posição geográfica favorável à viabilização e ligação com os grandes 

centros do país. 

Rio Verde é um município convidativo para investir e, consequentemente, buscar 

melhores oportunidades de emprego, mas ao mesmo tempo, se torna excludente, sob a ótica dos 

problemas socioeconômicos enfrentados nos serviços públicos de saúde, educação, lazer, 

saneamento básico, transporte, moradia, entre outros.  

Quanto aos aspectos educacionais, percebe-se que o município de Rio Verde está em 

processo de desenvolvimento, tendo em vista os avanços advindos desde meados do século 

XIX. As pesquisas realizadas por Silva (1998) apontam que até o ano de 1856 não existiam 

escolas de instrução primária oficial na Vila das Dores de Rio Verde, visto que: 
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A escola era instituição de natureza particular na zona rural. Um local era preparado 

para ela. Podia ser varanda de paiol, casinha de quintal; tábuas longas e pregadas sobre 

estacas fixas formavam o assento coletivo dos alunos, e outras à frente, colocadas a 

uma altura regular, seria a sua mesa de trabalho. Nem sempre o professor era 

competente, mas considerando-se a carência, passava a valer a velha sabedoria: ‘Em 

terra de cego, quem tem um olho é rei’. [...] A rigidez do mestre às vezes era tanta que 

embora afirmasse que não mais odiar o antigo mestre, confessava que sentia sempre 

um estranho arrepio quando o via, mesmo sessenta anos depois [...]. (SILVA, 1998, 

p. 48-49). 

Colaborando com os aspectos históricos educacionais, Mendonça (2005) relata que 

pelas próprias características do processo de fundação  de Rio Verde, não foram perceptíveis 

preocupações em relação ao ensino e ao funcionamento de escolas. Mesmo porque, vários 

desbravadores não demonstravam interesse em se fixarem nessas terras, pois a intenção era 

somente a de exploração. Segundo Silva (1998, p. 16), os verbos mais pronunciados pelos 

aventureiros eram: “Chegar, trabalhar, enriquecer, mas depois regressar, [...]”.  

Somente no ano de 1857 foi criada a primeira cadeira de instrução primária em Rio 

Verde, “[...] ficando sob a responsabilidade do presidente da província a fixação do ordenado e 

a obtenção de um professor com as necessárias habilitações, atendendo as necessidades básicas 

do lugar.” (SILVA, 1998, p. 24). Diante dos aspectos educacionais vivenciados historicamente 

no município de Rio Verde, Mendonça (2005) afirma que os estabelecimentos escolares eram 

criados e extintos com muita frequência e que as escolas estabelecidas no período não foram 

gratuitas, uma vez que eram pagas anuidades estabelecidas pelas autoridades municipais, 

conforme as modalidades internato e externato. 

Com as mudanças estruturais e políticas em nível local, estadual e federal, abrangendo 

políticas para a educação, houve o fortalecimento das escolas públicas. A assistência social 

financiava parte da Educação Infantil e, mesmo após a vitoriosa definição da LDB/1996 de que 

a Educação Infantil passaria a ser a primeira etapa da educação básica, a assistência social ainda 

manteve os recursos para o atendimento das crianças de zero até seis anos de idade. Em especial, 

devido à falta de verba específica para essa etapa até a criação da Lei 11.494/2007 – Lei do 

Fundeb, cujo texto estabeleceu um padrão de financiamento para toda a educação básica, 

iniciando a transição da Educação Infantil da Assistência Social para a Educação. 

Ao analisar a documentação concedida pelo Departamento de Unidades Escolares, 

Projetos Extintos e Estatística da SME acerca do número de alunos do município de Rio Verde, 

nos anos de 1986 a 2004, percebe-se a dificuldade de informações sobre essa etapa, mas, mesmo 

assim, nota-se um crescente aumento do atendimento à Educação Infantil (Ver Quadro 3). 
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Quadro 3 − Atendimento à Educação Infantil11. 

Dados/Anos Número de crianças da Educação Infantil 

1993 261 (Dados parciais) 

1994 257 (Dados parciais) 

1995 222 (Dados parciais) 

1996 182 (Dados parciais) 

1997 Não consta nos arquivos 

1998 Não consta nos arquivos 

1999 1.260 

2000 1.544 

2001 Não consta nos arquivos 

2002 Não consta nos arquivos 

2003 1.606 

2004 1.815 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora– Arquivo NEPIEC/FE/UFG, 2019. 

Em Rio Verde, a Resolução nº 001, de 25 de fevereiro de 1999, do Conselho Municipal 

de Educação de Rio Verde (COMERV), fixou as diretrizes para o funcionamento da Educação 

Infantil no Sistema Municipal de Ensino. No art. 2º parágrafo 2º, trouxe a data limite para esse 

credenciamento: “As Unidades Escolares de Educação Infantil já em regular funcionamento, 

deverão credenciar-se junto ao Sistema Municipal de Ensino até 30/10/99”. 

Segundo informações atualizadas, em 2017, pelo Departamento de Unidades Escolares, 

Projetos Extintos e Estatísticos da SME, o atendimento das crianças de Educação Infantil no 

município de Rio Verde, foi iniciado em 1973 (Ver Quadro 4). 

Quadro 4 − Ano de início do funcionamento das unidades escolares (1973-2017). 

Ano de início de funcionamento Unidades Escolares: Centros Municipais de Educação 

Infantil e Creches 

1973 Creche Lar Crianças para Jesus 

1974 CMEI Chapeuzinho Vermelho 

1977 Creche Amor São Francisco 

1982 CMEI Dona Marilene 

1984 CMEI Ana Pimenta 

1986 CMEI Elizabeth Emrich Campos 

1990 CMEI Elvira César Nascimento 

1991 CMEI Carminda De Castro 

1992 CMEI D. Bercholina Francisca de Souza 

2001 CMEI Jesuíno Veloso do Carmo 

 
11 O quadro apresenta dados parciais dos anos de 1993 a 1996, demonstrando a dificuldade em manter a memória 

oficial das condições da escola. É comum no estado de Goiás encontrarmos situações de queima de arquivos 

públicos, sem qualquer desejo de preservação, sobretudo na passagem de gestão de secretários. 
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2005 CMEI Anázia Antônia Cunha 

2006 CMEI Dona Tata 

2008 CMEI Eduardo Penha Filho 

2009 CMEI Cilênio Modesto Guimarães 

2016 CMEI Amanda Campos 

2017 CMEI Lázaro Naves de Carvalho 

Escolas Municipais de Educação Infantil 

1984 EMEI Marieta Ferreira 

1989 EMEI Caminho da Vida 

2001 EMEI Aplicação 

2001 EMEI Maria da Glória de Souza Machado 

2002 EMEI Vila Borges 

2004 EMEI Severino Gomes Monteiro 

2005 EMEI Enedina Maciel 

2005 EMEI Monteiro Lobato 

2005 EMEI Princípio do Saber 

2006 EMEI Mundo Encantado 

2008 EMEI Gotas de Luz 

2008 EMEI Pão da Vida 

2009 EMEI Profa. Iracema Velasco 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora – Arquivo NEPIEC/FE/UFG, 2019. 

Com o crescimento da economia, o Rio Verde também passou a se organizar no campo 

educacional, contando hoje com várias instituições educacionais públicas, privadas e 

conveniadas, no atendimento à Educação Básica e à Educação Superior, bem como todas as 

modalidades: Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial; Educação Profissional; 

Educação a Distância. 

Segundo os dados disponibilizados pelo Departamento Pedagógico da SME, o ensino 

público da rede municipal atende toda a educação básica em 76 (setenta e seis) unidades 

escolares assim distribuídas: 62 (sessenta e duas) na zona urbana; dez na zona rural e quatro 

distribuídas nos três distritos de Rio Verde – Ouroana, Lagoa do Bauzinho, Riverlância. Desse 

universo, a presente análise se ateve aos dados das instituições educacionais públicas que 

atendem a Educação Infantil, por se constituir no objeto de maior interesse dessa pesquisa. 

2.2 As crianças da Educação Infantil nas instituições educacionais 

Em relação ao atendimento dos estudantes de Rio Verde, segundo os dados informados 

pelo Departamento de Unidades Escolares, Projetos Extintos e Estatística da SME ao 

Educacenso de 2018, dos 24.639 alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, 6.502 crianças 
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estão na Educação Infantil. Desse universo de crianças atendidas na rede municipal, 3.164 têm 

de zero a três anos e 3.338 crianças têm de quatro a seis anos. 

Devido à expansão do município de Rio Verde e à falta de investimento em instituições 

públicas infantis, muitas crianças da Educação Infantil começaram a ser atendidas em escolas 

de Ensino Fundamental. Nos dados disponibilizados pela SME foram encontradas as seguintes 

informações sobre o atendimento: 

• Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e Creches: são 16 (dezesseis) 

instituições públicas municipais; 14 (quatorze) delas são CMEIs e duas são creches. 

Todas estão localizadas na zona urbana, sendo duas localizadas nos distritos de 

Riverlândia e Ouroana. Dentre as citadas, a maioria atende em período integral, mas 

somente crianças de zero a três anos. Destacamos três exceções de atendimento a 

crianças da pré-escola (quatro a seis anos): os dois CMEIs localizados nos Distritos 

acima mencionados (os únicos em toda a rede municipal que atendem a crianças 

dessa faixa etária em período integral) e um outro CMEI que também atende as 

crianças da pré-escola (quatro a seis anos), porém, o atendimento integral é somente 

para as crianças de zero a três anos; as quatro turmas de crianças da pré-escola 

atendidas nesse CMEI frequentam a instituição somente em período parcial. 

• Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI): somam um total de 13 (treze) 

instituições públicas no município de Rio Verde, sendo importante ressaltar que uma 

delas tem uma extensão com 12 (doze) salas com funcionamento em outro local, 

totalizando 14 (quatorze) espaços físicos. Todas estão localizadas na zona urbana e 

atendem as crianças somente em período parcial. Quase todas atendem somente as 

crianças da pré-escola (quatro a seis anos), com exceção de uma EMEI que atende 

uma única turma de crianças de três anos, também em período parcial. 

• Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): o município de Rio Verde tem 

um total de 34 (trinta e quatro) EMEF, sendo que duas estão localizadas nos Distritos 

de Ouroana e Lagoa do Bauzinho. Dentre as EMEF citadas, somente 12 (doze) 

atendem algumas turmas da pré-escola (quatro a seis anos). Todo esse atendimento 

ocorre em período parcial; somente uma delas está localizada no Distrito de 

Ouroana, pois as demais estão distribuídas em sua área urbana. 

• Escolas Municipais Rurais de Ensino Fundamental (EMREF): em relação à 

Educação no Campo, o município de Rio Verde tem um total de dez unidades 
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escolares. Destas, somente nove atendem turmas da pré-escola (quatro a seis anos) 

e apenas uma atende crianças de três anos. O atendimento das crianças, em todas 

elas, ocorre somente em período parcial. 

Diante do cenário descrito, destacamos a fragilidade do município de Rio Verde, em 

relação ao atendimento das crianças da Educação Infantil em período integral, visto que as 

famílias não têm, em quase 100%, unidades escolares com essa opção de atendimento.  

Nesse aspecto, Dinara Costa (2017, p. 79) colabora com o presente entendimento sobre 

o assunto, ao evidenciar “[...] que para além dos avanços, é que os direitos adquiridos, os quais 

respeitavam a criança em seu desenvolvimento e ofereciam a elas escola em tempo integral, são 

retirados paulatinamente [...]”.  Continuando, a autora chama a atenção para a falta desse debate 

no interior das instituições. 

Os desafios para cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), do 

Plano Estadual de Educação (PEE) e do Plano Municipal de Educação (PME) são visíveis. A 

Meta 1 do PNE trata da universalização da Educação Infantil, já citada anteriormente, por meio 

da seguinte estratégia:  

1.17) “estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças 

de zero a cinco anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil” [...]. (PNE, 2014, p. 20). 

A Meta 3 do PEE propõe: “Ampliar a oferta da educação em tempo integral em 50% 

(cinquenta por cento) das escolas da rede pública, atendendo, de forma gradativa, a 25% (vinte 

e cinco por cento) das matrículas até o final da vigência desse plano [...]”. As estratégias 

encontram-se assim explicitadas: 

3.1) “promover, com o apoio da União, a oferta da educação básica pública em 

unidades escolares de tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 

pedagógico e multidisciplinares, atividades culturais e esportivas, de forma que o 

tempo de permanência dos alunos seja, no mínimo 7 (sete) horas diárias durante todo 

o ano letivo”; [...]. (PEE, 2015, p. 35-36). 

A proposição de uma escola em tempo integral também se encontra no PME de Rio 

Verde. A Meta 6 do PME indica: “Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco 
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por cento) dos alunos da educação infantil e ensino fundamental [...]”. Em suas estratégias, lê-

se: 

[...]2. “Promover, com o apoio da União, a oferta da educação infantil e ensino 

fundamental pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 

pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o 

tempo de permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser 

igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação 

progressiva da jornada de professores em uma única escola”. [...]. (PME, 2015, p. 13-

14). 

Acreditamos na importância desse destaque em relação à educação em tempo integral, 

por entender a necessidade das famílias trabalharem o dia todo e o direito que as crianças têm 

à proteção, permanecendo em local seguro; com profissionais qualificados; capazes de auxiliá-

los nos processos de aprendizagem e desenvolvimento; favorecendo ao exercício da cidadania 

plena, como nos remete o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

Art. 4º - “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos a vida, à saúde, a 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. (BRASIL, 

ECA, p. 06). 

Quando a criança é privada desse atendimento integral, na maioria das vezes ela fica em 

situação de vulnerabilidade. Por esse motivo, destacamos a necessidade de que o atendimento 

à Educação Infantil seja realizado pelos municípios, com a mais absoluta prioridade, de forma 

integral e integrada e com base em projetos pedagógicos de qualidade e para a garantia dos 

direitos sociais expressos nas legislações. 

2.3 Educação Infantil em Rio Verde: caminhos investigativos no campo de pesquisa 

Após uma pesquisa inicial sobre a quantidade de instituições que atendem a crianças da 

Educação Infantil no município de Rio Verde, bem como o levantamento do quadro de 

profissionais que realizam esse atendimento, pode-se constatar por meio de documentos que as 

crianças de zero a três anos são atendidas por recreadores12. As instituições contam apenas com 

duas pedagogas: a gestora e a coordenadora pedagógica. 

 
12Os recreadores são profissionais concursados ou contratados que podem ter formação somente em nível médio 

ou serem formados em qualquer curso de graduação, mas que, independente da formação, recebem seu salário 
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É oportuno ressaltar que essa forma de atendimento contraria o art. 1º da própria 

Resolução nº 17/2018, que dispõe sobre os critérios para a relação do número de alunos, espaço 

físico, sala de aula e profissionais da Educação, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 

no município de Rio Verde. No documento do Conselho Municipal de Educação, lê-se: 

Art. 1º. “São parâmetros mínimos e máximos para organização de 

turmas/agrupamentos, quanto à relação, aluno/espaço físico/ sala de aula/ 

profissionais da Educação, considerando as especificidades da Proposta Política 

Pedagógica, conforme quadro abaixo” [...]. (COMERV, 2018, p. 1). 

Desse modo, pode-se verificar no Quadro 5 a forma como estão organizados esses 

elementos educacionais. 

Quadro 5 − Organização de turmas/agrupamentos (sala de aula/profissionais da Educação). 

Agrupamento Faixa Etária Máximo 

Crianças/Agrupamento 

Profissionais da 

Educação/Agrupamento 

Infantil I 0 a 1 ano 10 1 Professor e 1 Auxiliar 

Infantil II 1 a 2 anos 10 1 Professor e 1 Auxiliar 

Infantil III 2 a 3 anos 15 1 Professor e 1 Auxiliar 

Infantil IV 3 a 4 anos 20 1 Professor e 1 Auxiliar 

Infantil V 4 a 5 anos 20 1 Professor e 1 Auxiliar 

1º ao 3º ano 6 a 8 anos 25 1 Professor 

4º ao 5º ano 9 a 10 anos 35 1 Professor 

6º ao 9º ano 11 a 14 anos 35 1 Professor 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Dados encontrados na Resolução nº 17/2018 (COMERV) – Arquivo 
NEPIEC/FE/UFG. 

No que diz respeito à formação dos profissionais habilitados ao atendimento das 

crianças da educação básica, o que inclui a Educação Infantil, a LDB/1996, art. 62, estabelece 

que os docentes de creches e pré-escolas deverão, no mínimo, ter habilitação específica no 

magistério, ou em nível superior, admitindo-se nível médio até o final da Década da Educação.  

O art. 87 da mesma Lei determinou: “É instituída a Década da Educação, a iniciar-se a 

partir da publicação desta Lei”. No parágrafo 4º essa determinação se confirma: “Até o fim da 

 
como profissionais que possuem apenas o Ensino Médio, o que gera muita insatisfação e uma cisão na 

organização do trabalho pedagógico, havendo. 



66 

 

Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço [...]” (BRASIL, 1996, n.p.).  

Não podemos deixar de mencionar aqui um dos grandes retrocessos educacionais, 

quando estes foram revogados pela Lei nº 12.796/2013, art. 20, alegando-se um curto prazo 

para a formação dos profissionais em nível superior. Pelo que se pode notar, essa justificativa 

foi respaldada na alegação sobre a falta de recursos para contratação de professores, a qual, de 

acordo com vários municípios, oneraria demais a folha de pagamento das Secretarias de 

Educação.  

Sob essa ótica, também é imprescindível ressaltarmos o surgimento da figura do 

“auxiliar” nessa organização (conforme consta no Quadro 5), como “profissional da educação”, 

ou seja, mais um leigo que não precisa ter formação adequada para trabalhar com crianças. Tal 

fato reforça a ideia de contratação de leigos por concursos ou por contratos temporários, 

demonstrando a desvalorização e a precarização do trabalho na Educação Infantil, sendo esta 

etapa considerada como porta de entrada para pessoas com problemas de empregabilidade e 

para o pouco investimento em profissionais com formação adequada. 

 Assim, o que se observa na realidade de vários municípios é o desconhecimento sobre 

a importância da educação de crianças de zero a seis anos ser mediada cotidianamente por 

docentes, indicando o descaso com que as crianças de zero a seis anos são tratadas em relação 

ao atendimento adequado. Essa etapa ainda se encontra marcada historicamente por políticas 

emergenciais e assistencialistas por meio da quais se admitem leigos, com pouca ou nenhuma 

formação sobre o desenvolvimento infantil, contrariando a legislação vigente. 

Levando em consideração todas essas questões e ao nos depararmos perante a ausência 

de pedagogos nas turmas de crianças de zero a três anos de idade, foi definido na presente 

pesquisa que a amostragem de dados sobre o processo avaliativo abrangeria somente as turmas 

da pré-escola (crianças de quatro a seis anos). A decisão também partiu do posicionamento 

político expresso nesse projeto, cuja luta é para que todas as crianças da Educação Infantil 

tenham o direito de serem atendidas por profissionais com formação adequada. 

Ademais, essa escolha se fez necessária por também se tratar de uma pesquisa criteriosa 

sobre a documentação pedagógica elaborada pelas instituições, incluindo o entendimento de 

que o aspecto colaborativo da formação inicial e continuada dos professores são fundamentais 

para as reflexões e tomada de decisões sobre os processos de ensino e aprendizagem. Ou seja, 

partimos do pressuposto de que somente os professores habilitados têm condições de realizar a 

avaliação do processo de aprendizagem das crianças. 
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De posse dos documentos necessários para o início da pesquisa empírica no município 

de Rio Verde, incluindo a anuência do Secretário Municipal de Educação e questionários para 

os coordenadores pedagógicos e professores das instituições que atendiam as crianças de quatro 

a seis anos de idade, para o início das visitas, foi necessário um diagnóstico inicial sobre o 

quantitativo de instituições que atendiam turmas da pré-escola da rede municipal de ensino, 

bem como o quantitativo de coordenadores pedagógicos e de professores. Os dados foram 

enviados pelo departamento pedagógico da SME, após solicitação da pesquisadora (Ver 

Quadro 6).  

Quadro 6 − Atendimento da pré-escola nas instituições pesquisadas. 

Instituições Coordenadores 

Pedagógicos 

Professores Crianças 

CMEI Lázaro Naves 01 04 Inf. IV- 34 

Inf. V- 49 

83 

EMEI Aplicação 02 08 Inf. IV- 62 

Inf. V- 92 

154 

EMEI Caminho da Vida 02 08 Inf. IV- 85 

Inf. V- 66 

151 

EMEI Enedina Maciel 02 11 Inf. IV- 57 

Inf. V- 113 

170 

EMEI Gotas de Luz 02 08 Inf. IV- 51 

Inf. V- 96 

147 

EMEI Maria da Glória de S. Machado 02 11 Inf. IV- 86 

Inf. V- 120 

206 

EMEI Marieta Ferreira e Extensão 02 22 Inf. IV- 125 

Inf. V- 267 

392 

EMEI Monteiro Lobato 01 11 Inf. IV- 51 

Inf. V-79 

130 

EMEI Mundo Encantado 02 08 Inf. IV- 33 

Inf. V- 102 

Multi- 20 

135 

EMEI Pão da Vida 02 14 Inf. IV- 110 

Inf. V- 173 

283 

EMEI Princípio do Saber 01 05 Inf. IV- 47 

Inf. V- 66 

113 

EMEI Profª. Iracema Velasco 01 08 Inf. IV- 34 

Inf. V- 81 

115 
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EMEI Severino Gomes Monteiro 01 09 Inf. IV- 90 

Inf. V-118 

208 

EMEI Vila Borges 01 08 Inf. IV- 55 

Inf. V- 91 

146 

EMEF Adelor Quintiliano da Silva 01 05 Inf. IV- 46 

Inf. V- 48 

94 

EMEF Antônio Vieira de Moraes 01 03 Inf. IV- 00 

Inf. V- 75 

75 

EMEF Balbina Campos 01 02 Inf. IV- 00 

Inf. V- 40 

40 

EMEF Clodoveu Leão de Almeida 01 02 Inf. IV- 15 

Inf. V- 24 

39 

EMEF Hermes Pereira Dourado 02 09 Inf. IV- 97 

Inf. V-85 

182 

EMEF Dr. João Barbosa Neto 01 05 Inf. IV- 51 

Inf. V- 72 

123 

EMEF Nusa Machado 02 04 Inf. IV- 36 

Inf. V- 46 

82 

EMEF Odélio Guerra 02 03 Inf. IV- 28 

Inf. V- 52 

80 

EMEF Profª. Maria Dulce R. D. 

Barbosa 

01 02 Inf. IV - 13 

Inf. V- 27 

40 

EMEF Prof. Francisco Joaquim de 

Paiva 

01 04 Inf. IV- 30 

Inf. V- 42 

72 

EMEF Vila Renovação 02 04 Inf. IV- 36 

Inf. V- 42 

78 

TOTAL GERAL 37 178  

3.338 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) – Arquivo NEPIEC/FE/UFG. 

Decidimos iniciar as visitas pelas instituições que só atendiam crianças de quatro anos 

(Infantil IV) e de cinco anos (Infantil V). Essa definição partiu do princípio de que eram as 

instituições com mais turmas de pré-escola e, consequentemente, o maior quantitativo de 

profissionais. Em seguida, o cronograma de visitas seguiu o quantitativo de turmas das 

instituições.  

Antes do deslocamento à instituição, foi feito o primeiro contato por telefone para 

marcar um horário com o(a) gestor(a) escolar.  
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De início, apesar de sentir a receptividade quando chegava, era perceptível que 

estranhavam minha presença, muitos chegavam a perguntar se eu estava de volta 

compondo a equipe da SME ou se iria assumir alguma função na própria instituição. 

Após minhas explicações iniciais, de que estava visitando a escola como 

pesquisadora, me dirigia à direção para a apresentação da pesquisa e entrega dos 

questionários. (Depoimento da pesquisadora). 

À oportunidade, na conversa inicial com os gestores, era apresentado o termo de 

anuência do Secretário Municipal de Educação para a realização da pesquisa nas instituições 

do município de Rio Verde. Na sequência, eram feitos esclarecimentos sobre o projeto, sobre a 

temática e, por uma questão de ética, de respeito e da importância da autonomia administrativa 

e pedagógica das instituições, era solicitada a autorização para prosseguir a pesquisa na 

instituição sob sua responsabilidade (APÊNDICE K). Nessa etapa, era explicado sobre o 

cuidado exigido pelo próprio Comitê de Ética da UFG, nos responsabilizando, enquanto 

pesquisadoras, em resguardar todas as informações, preservando a identidade e as informações 

contidas nas respostas. Todos os gestores autorizaram a pesquisa. 

Sobre a entrega dos questionários, alguns gestores solicitavam a presença da 

coordenadora pedagógica, a qual se encarregaria de explicar sobre a pesquisa e entregá-los 

aos(às) professores(as); outros organizaram um momento para que a entrega dos questionários 

fosse diretamente para os(as) próprios(as) professores(as), permitindo uma breve explicação 

sobre a temática. Em outras instituições eram os próprios gestores que ficavam com os 

questionários e se encarregavam de entregar. É importante ressaltar que todos os questionários 

foram entregues em envelopes individuais, contendo o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecimento (TCLE) (APÊNDICE L), com informações sobre a pesquisa e o consentimento 

da participação na pesquisa para assinar, caso concordassem em participar. Nesse momento era 

solicitado que esse instrumento fosse preenchido em dez dias e que os envelopes fossem 

lacrados após o preenchimento. 

Após os dez dias combinados para a entrega dos questionários, foi realizado o retorno à 

instituição, mas, na maioria dos casos, houve a necessidade de voltar mais de uma vez. É 

importante destacar a contribuição dos envolvidos na pesquisa, pois, mesmo se tratando de um 

questionário extenso, para nossa surpresa, foi respondido pela maioria. Destacamos que todos 

os coordenadores pedagógicos entregaram o questionário respondido; dentre os178 que foram 

entregues aos professores, somente oito foram devolvidos totalmente em branco. Durante a 

leitura deles, pode-se constatar que algumas questões não foram respondidas pelos(as) 

professores(as); outros responderam parte do questionário de forma simplificada. Tais aspectos  



70 

 

nos levaram a pensar não apenas nas formas de resistência frente à pesquisa, mas, de modo 

positivo, perceber o reconhecimento da liberdade de expressão e da participação voluntária 

dos(as) professores(as) na pesquisa. 

Apesar dessa barreira, é possível afirmar que esse envolvimento dos participantes 

propiciou um conhecimento das múltiplas realidades institucionais locais, fato determinante 

para a fundamentação das concepções de criança, de professor, de família e da avaliação 

apresentadas nessa pesquisa. 

Delineando o perfil dos profissionais que atendem a pré-escola, foi possível constatar 

por meio das respostas dos questionários, que apesar de a maioria dos professores terem 

formação inicial em Pedagogia, existem casos que indicam formação em outras áreas, conforme 

o gráfico apresentado na Figura 3. 

Figura 3 − Formação inicial dos professores.  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora – Arquivo NEPIEC/FE/UFG. 

A respeito da faixa etária dos professores da pré-escola, as respostas dos questionários 

indicaram que os mais jovens possuem 29 anos, mas que a maioria deles estão entre 40 e 50 

anos de idade. Tal dado se justifica também pela ausência de concurso público para professores 

há alguns anos.   
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Figura 4 − Faixa etária dos(as) professores(as) pesquisados(as). 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora – Arquivo NEPIEC/FE/UFG. 

Ao observarmos as respostas dos questionários e a classificação das turmas, um fato nos 

chamou a atenção: num total de 205 (duzentas e cinco) turmas da pré-escola, atendidas 

separadamente, ou seja, salas com turmas de crianças de quatro e cinco anos de idade (Infantil 

IV) e salas com turmas de crianças de cinco e seis anos de idade (Infantil V), somente quatro 

delas atendem crianças em turmas multisseriadas13 na zona urbana. 

Devido a essa constatação, a opção foi prosseguir a presente investigação com as quatro 

instituições que realizavam atendimento das crianças de quatro a seis anos, em turmas 

multisseriadas, para fins de investigarmos se esse processo advinha de uma proposta expressa 

no Projeto Político-Pedagógico da instituição ou se houve outra motivação para o 

funcionamento dessas salas. Essa problemática gerou a organização de outro questionário 

(APÊNDICE E), que dessa vez foi entregue somente para os coordenadores pedagógicos e 

professores envolvidos nesse atendimento. 

As respostas das coordenadoras pedagógicas (CP) e das professoras (P) nos 

questionários foram suficientes para entender que essas turmas funcionavam apenas para 

organização de demanda da região. Ao perguntarmos às Coordenadoras sobre os motivos da 

instituição organizar o atendimento das crianças do Infantil IV e Infantil V no mesmo 

agrupamento, foram obtidas as seguintes respostas: 

 
13 O termo “multisseriado (a)” será utilizado como referência ao atendimento das crianças de quatro, cinco e seis 

anos de idade na mesma turma. Destaco a utilização do termo “bisseriado(a)” nas respostas dos professores, por 

utilizar essa palavra no questionário inicial, antes de detectar a faixa etária atendida nessas salas. 

36

68

32 34

ENTRE 29 E 39 ANOS: ENTRE 40 E 50 ANOS: ENTRE 51 E 68 ANOS: NÃO RESPONDERAM
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Para não fechar a sala do Infantil IV que estava com poucos alunos, foi feito a junção 

da sala. (CP, questionário, 2018) 

Devido uma grande procura de turmas de uma única série, então a SME propôs que 

pegasse os alunos do infantil V que nunca estudou e formasse a turma IV e V. (CP, 

questionário, 2018) 

Devido a procura por vaga a instituição com autorização da SME resolveu atender 

essas crianças. (CP, questionário, 2018) 

A unidade organizou as turmas juntas porque a turma do infantil IV era mais 

numerosa, mas o infantil V não completava número necessário para completar uma 

sala. (CP, questionário, 2018) 

Devido a quantidade de alunos do infantil IV que não era suficiente para uma sala de 

aula, onde foi o motivo do agrupamento das turmas, para atender as crianças 

matriculadas. (P, questionário, 2018) 

A instituição com o intuito de atender a demanda da comunidade, resolveu agrupar o 

Infantil IV e V. Uma vez que não haveria prejuízo para os alunos. (P, questionário, 

2018) 

Há demanda de procura por essa faixa etária. (P3, questionário, 2018) 

Por necessidade em atender uma clientela de 5 e 4 anos, só que o número de alunos 

não foram suficientes para cada uma, sendo preciso a formação de uma sala bisseriada. 

(P, questionário, 2018) 

Para analisarmos se os processos avaliativos propostos para as turmas do Infantil IV e 

Infantil V da rede municipal tinham (ou não) alguma diferenciação nas escolas com 

atendimento multisseriado, foi necessário analisar a documentação pedagógica de mais duas 

escolas que não realizavam esse tipo de atendimento. A escolha dessas duas instituições foi 

aleatória, respeitando o critério de que uma delas tivesse atendimento apenas da pré-escola e 

que a outra atendesse também as crianças do Ensino Fundamental. Dessa forma, foram obtidos 

dados mais fidedignos, conforme pode ser observado no Quadro 7.  
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Quadro 7 − Unidades escolares pesquisadas para a análise da documentação pedagógica. 

Instituição Atendimento Região 

EMEF Clodoveu Leão de Almeida Multisseriado Norte 

EMEI Mundo Encantado Multisseriado   Oeste 

EMEF Odélio Guerra Multisseriado Central 

EMEF Profª. Maria Dulce R. D. Barbosa Multisseriado Sul 

EMEF Vila Renovação Turmas separadas Sul 

EMEI Iracema Velasco Turmas separadas Central 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (Ano 2018)– Arquivo NEPIEC/FE/UFG. 

Ao final do ano letivo de 2018, após concluir as análises das atividades propostas para 

as crianças das seis instituições selecionadas, pode-se observar a existência de atividades 

cotidianas e atividades solicitadas pela SME − para serem aplicadas com os critérios enviados 

por meio de documentos orientadores e utilizadas para que os professores organizassem a 

documentação pedagógica que dizia respeito à avaliação das crianças. 

Mais uma vez, foi despertado o interesse e a atenção acerca das atividades propostas 

para as salas multisseriadas. Na análise das atividades apresentadas durante as visitas e do plano 

de aula dos(as) professores(as), pode-se observar que não havia diferenciação nas atividades 

cotidianas. É interessante relatar que as respostas dos questionários nem sempre coincidiram 

com a análise do material apresentado nas instituições. Os relatos a seguir exemplificam 

algumas dessas situações: 

As professoras não tiveram muita dificuldade em se adaptarem no decorrer do ano. 

Procuraram sempre trabalhar de forma diversificada com as mesmas crianças, 

explorando a mesma atividade, mas de acordo com o nível que a criança se 

encontrava. (CP, questionário, 2018). 

As salas bisseriadas são uma forma de ensino no qual o professor trabalhou da mesma 

forma, pois as crianças que ‘estudou’ nunca tinham estudado. O planejamento das 

atividades atendeu as necessidades dos alunos, pois todos conseguiram desempenhar 

as atividades com interesse. (CP, questionário, 2018). 

Não teve grande diferenciação de uma turma para outra, pois por vezes os alunos 

apresentaram o mesmo, ou melhor, desempenho. (P, questionário, 2018). 

O planejamento foi diferenciado para as turmas, sendo as mesmas atividades. (P, 

questionário, 2018). 
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A partir desses dados, sentimos a necessidade de prosseguir as análises, em 2019, para 

aprofundamento das reflexões sobre o processo avaliativo município de Rio Verde. Dessa 

forma, seria possível evidenciar dois pontos importantes para a pesquisa: 1) constatar se haveria 

alguma mudança nas orientações enviadas pela equipe pedagógica da SME relacionadas à 

documentação pedagógica e à solicitação aos professores sobre os processos avaliativos 

realizados com as crianças do Infantil IV e Infantil V; 2) além disso, era preciso analisar se o 

atendimento de turmas multisseriadas continuaria ou não nas instituições pesquisadas no ano 

de 2018 ou se haveria um projeto educativo para esse atendimento. 

De posse das informações sobre o atendimento das turmas pré-escolares, foi possível 

observar, como demonstrado no Quadro 8, que no ano de 2019 aconteceram muitas mudanças 

nas instituições que atendiam essas turmas. Algumas escolas foram desativadas – como foi o 

caso da EMEI Mundo Encantado, que realizava atendimento multisseriado em 2018. O prédio 

em que funcionava a instituição continua no atendimento das crianças de quatro a seis anos, 

porém, como extensão da EMEI Monteiro Lobato. 

Quadro 8 − Unidades escolares extintas (2019). 

Unidades escolares extintas / 2019 

EMEF Hermes Pereira Dourado 

EMEI Gotas de Luz 

EMEI Mundo Encantado 

EMEI Vila Borges 

                            Fonte: Elaborado pela pesquisadora (Ano 2019) – Arquivo NEPIEC/FE/UFG. 

Outras instituições destinadas somente ao atendimento do Ensino Fundamental 

receberam turmas da Educação Infantil, como foi o caso, por exemplo, da EMEF Maria Brígida 

da Fonseca e EMEF Rosalina Borges. Essas instituições receberam salas modulares14, 

colocadas em espaços antes utilizados para a recreação ou prática de esportes das crianças do 

Ensino Fundamental, para conseguirem atender as crianças da pré-escola. Sobre o atendimento 

das turmas pré-escolares, quatro instituições que atendiam turmas da pré-escola, em 2018, 

foram extintas; três delas eram escolas que atendiam exclusivamente as turmas do Infantil IV e 

V (Ver Quadro 8). Nessa nova organização de atendimento, em 2019, as oito instituições do 

 
14 As salas modulares chegaram a Rio Verde no ano de 2017, com a proposta de maior rapidez na instalação e 

mobilidade para serem transportadas de um local para outro, conforme a demanda de matrícula, mas também 

com muitos problemas estruturais e físicos.   
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Quadro 9 funcionavam regularmente, iniciando o atendimento das turmas da pré-escola. Dentre 

elas, pode-se observar que os três CMEI atendiam somente crianças de zero a três anos e as 

outras cinco instituições atendiam somente o Ensino Fundamental. Mais uma vez a presente 

reflexão defende a  nossa luta pelo atendimento da Educação Infantil em espaços adequados.  

Quadro 9 −  Atendimento inicial da pré-escola (2019). 

Atendimento da Pré-Escola / Outras instituições - 2019 

CMEI Amanda Campos Infantil IV e V 

CMEI Cilênio Modesto Infantil IV 

CMEI Dona Bercholina -Extensão Infantil IV e V 

EMEF Dr. Checo Infantil IV e V 

EMEF José do Prado Infantil IV e V 

EMEF Maria Brígida da Fonseca Infantil IV e V 

EMEF Prof. Cesário Infantil IV e V 

EMEF Rosalina Borges Infantil IV e V 

                         Fonte: Elaborado pela pesquisadora (Ano 2019) – Arquivo NEPIEC/FE/UFG. 

Esse arranjo estrutural reafirma a tendência em aceitar indicativos da própria União dos 

Dirigentes Municipais (Undime) de se conceber somente a pré-escola em escola, de meio 

expediente, trazendo desafios para a manutenção dos direitos anunciados nas DCNEI/2009. 

Nessa direção, pesquisas têm demonstrado uma aproximação cada vez maior do tratamento das 

crianças ao projeto escolar posto para as crianças de mais idade, como exemplo, ficar sentados, 

quietos e disciplinados, se preparando para o sucesso em testes e provas; não recorrendo à Arte 

e a outras áreas de conhecimento, tais como História; Geografia; Ciências Naturais, entre 

outras; na elaboração de conhecimentos a serem apropriados pelas crianças (ALMEIDA, 2016; 

Costa, 2015). 

Quadro 10 − Atendimento da pré-escola (2019) e atendimento multisseriado (2018/2019). 

 Unidade Escolar Infantil IV Infantil V Multi 

2018 

Multi 

2019 

1 CMEI Amanda Campos 119 22   

2 CMEI Cilênio Modesto de Moraes 86 --   

3 CMEI Dona Bercholina-Extensão 20 18   

4 CMEI Elvira César do Nascimento 15 10   

5 CMEI Lázaro Naves 48 43   

6 EMEI Aplicação 115 73   

7 EMEI Caminho da Vida 74 94   

8 EMEI Enedina Maciel 96 66   
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9 EMEI Maria da Glória de S. 

Machado 

122 89   

10 EMEI Marieta Ferreira 105 106   

11 EMEI Monteiro Lobato/Extensão 186 102   

12 EMEI Pão da Vida 192 142   

13 EMEI Princípio do Saber 73 50   

14 EMEI Severino Gomes Monteiro 135 131   

15 EMEF Adelor Quintiliano da Silva 49 38  X 

16 EMEF Antonio Vieira de Moraes 69 78   

17 EMEF Clodoveu Leão de Almeida 44 21 X  

18 EMEF Dr. João Barbosa Neto 184 114   

19 EMEF Dr. Checo - 86   

20 EMEF José do Prado 21 21  X 

21 EMEF Nusa Machado 46 40   

22 EMEF Maria Brígida da Fonseca 67 46   

23 EMEF Odélio Guerra 57 72 X  

24 EMEF Prof. Balbina Campos 21 14   

25 EMEF Prof. Cesário 29 16   

26 EMEF Prof. Francisco Joaquim de 

Paiva 

38 40   

27 EMEF Prof. Maria Dulce R. D. 

Barbosa 

18 24 X X 

28 EMEF Vila Renovação 38 22   

29 EMEF Rosalina Borges 85 60   

Total 2152 1588 03 03 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (Ano 2019) – Arquivo NEPIEC/FE/UFG. 

A presente investigação revelou que as turmas multisseriadas existentes em 

determinadas instituições cumpriam somente a função de atender uma demanda de matrículas 

da região. Essa informação encontra-se discriminada no Quadro 11, apresentado a seguir: 

            Quadro 11 − Consolidado do atendimento da pré-escola (2019).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base nos dados do quadro elaborado e enviado pela SME de Rio 
Verde. NEPIEC (2019). 

Consolidado Total 

Instituições que atendem Pré-Escola 29 

Quantidade de turmas do Infantil IV 101 

Quantidade de crianças do Infantil IV 2.207 

Quantidade de turmas do Infantil V 74 

Quantidade de crianças do Infantil V 1.638 

Quantidade de turmas multisseriadas (Infantil IV / V) 8 

Quantidade de crianças - turmas multisseriadas (Infantil IV / V) 146 
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Na entrevista com a equipe pedagógica da SME, foi realizado o seguinte 

questionamento: No caso das turmas em que se juntaram crianças de quatro a seis anos, há uma 

proposta pedagógica para a formação destas turmas multisseriadas na Educação Infantil? Trata-

se de um projeto inicial de atendimento que poderá ser estendido? 

Temos poucas turmas multisseriadas no município e não temos nenhum projeto para 

esse atendimento, eles ocorrem por especificidades da demanda de cada região. (CP-

SME, entrevista, 2019). 

Também, foi indagado se existia alguma orientação diferente para as instituições que 

possuem esse atendimento, com a obtenção da seguinte resposta: 

Não, até porque a gente pensa na criança de forma integral e o que será trabalhado 

tanto para o Infantil IV como para o Infantil V serve para os dois. É lógico que tem 

algumas especificidades, por exemplo, uma criança que não veio da creche, uma 

novata, possivelmente o desenvolvimento dela está aquém e a professora precisará 

fazer um trabalho mais diferenciado com essa criança, as crianças que estão no Infantil 

V e que não fizeram o IV, também precisam desse trabalho diferenciado. Então, a 

orientação é para que os professores tenham esse cuidado e diversifique as atividades, 

o tema pode até ser o mesmo pra todas, mas as atividades, a gente pede pra que sejam 

diversificadas e fazemos o acompanhamento das crianças novatas. No Documento 

Curricular para Goiás (GOIÁS, 2018),os objetivos de aprendizagem são os mesmos 

para as crianças de quatro e cinco anos. (CP-SME, entrevista, 2019). 

Fica nossa indagação frente às análises: já que os objetivos de aprendizagem são os 

mesmos para as crianças de quatro e cinco anos, porque a equipe pedagógica da SME trouxe 

tais objetivos de forma separada nas orientações enviadas para as instituições?  

É oportuno considerar que não temos posicionamento contrário ao agrupamento de 

crianças de diferentes faixas etárias em uma mesma turma, à medida que essa proposta tenha 

um motivo pedagógico e um projeto a contento dessa ação. O presente questionamento se refere 

ao projeto educativo para o trabalho do professor com essas turmas, de modo a constituir 

ambientes interativos de aprendizagem. Com base nas informações relacionadas ao 

atendimento das turmas de quatro a seis anos de idade em salas multisseriadas, pode-se notar 

mais uma vez a ausência de um projeto educativo específico para agrupamentos/turmas com 

crianças de idade diversificada na Educação Infantil. Nesse caso, entendemos ser fundamental 

que elas, as crianças, não sigam necessariamente a mesma rotina e que haja formatos diversos 

no cotidiano, sem alijar as crianças do direito ao brincar e a vivenciar atividades plenas de 

descobertas e apropriação dos elementos da cultura. Significaria, assim, discutir no 

planejamento as funções sociais e políticas da Educação Infantil, desvinculando-a da tarefa de 
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unicamente preparar para a alfabetização ou para provas. Desse modo, além de problematizar, 

seria muito interessante que gestores e professores discutissem essa condição da rede pública, 

tentando elaborar um projeto conjunto e coletivo de melhoria da qualidade no atendimento às 

necessidades infantis. 

Vale ressaltar também a dificuldade relatada pelos professores, como demonstra a fala 

de uma professora sobre a experiência em conduzir o trabalho em uma turma multisseriada, 

quando não há um projeto pedagógico amplamente discutido:  

Foi uma experiência muito difícil [...], então no meu ponto de vista é melhor até 

mesmo para os alunos que são muito imaturos trabalharmos em uma série específica, 

pois todos os aspectos foram difíceis, não consigo ver pontos positivos nesse 

atendimento bisseriado. (P, questionário, 2018). 

Dentre as oito turmas apresentadas no Quadro 11, apenas cinco estão em funcionamento 

na zona rural. As três apresentadas no Quadro 12 fizeram, no ano de 2019, o atendimento das 

turmas multisseriadas na zona urbana. 

Quadro 12 − Unidades Escolares com atendimento multisseriado (2019). 

Instituição Região 

EMEF Adelor Quintiliano Silva Sul 

EMEF José do Prado Guimarães Norte 

EMEF Profª. Maria Dulce R. D. Barbosa Sul 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (Ano 2019) – Arquivo NEPIEC/FE/UFG. 

Após o conhecimento da realidade de atendimento multisseriado instalada no município 

de Rio Verde, em 2019, pode-se constatar que somente uma, dentre as quatro instituições já 

pesquisadas no ano de 2018, continuava o atendimento de turma multisseriada. A opção foi 

prosseguir a pesquisa nessa instituição, EMEF Professora Maria Dulce R. D. Barbosa, a fim de 

verticalizar nosso olhar para o processo avaliativo e o uso de registros e documentação 

pedagógica. 
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2.4 A avaliação das crianças pré-escolares: o que expressa o Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) da Instituição? 

A EMEF Professora Maria Dulce R. D. Barbosa15 está situada à rua A, 210, Vila 

Mariana. Recebeu o nome desta professora por ter sido uma educadora de renome e diretora de 

duas instituições do município de Rio Verde. Foi também uma forma de homenagear sua 

família, por terem cedido o terreno no qual a unidade escolar foi edificada. A inauguração 

aconteceu no dia 05 de agosto de 1990 − data do aniversário de Rio Verde. 

Figura 5 – Fachada da EMEF Professora Maria Dulce R. D. Barbosa.  

 

Fonte: Arquivo da autora. 

A Escola foi criada pelo Decreto-Lei nº 2626/90 pela Câmara Municipal de Rio Verde 

- GO. Passou a funcionar pela Resolução nº 206/92 e pelo Parecer nº 513/92 da Secretaria 

Estadual de Educação, que autorizou o curso de Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano. Em 2001, 

ocorreu efetivamente a implantação da Unidade Escolar pela Lei nº 4.074/01, com data 

retroativa à indicada em sua criação. Nesse mesmo ano, a escola recebeu a autorização de 

funcionamento pela Resolução nº 027/01, do COMERV. Em sua estrutura física, conta com 

quatro salas de aula ativas, no atendimento de oito turmas, sendo quatro no matutino e quatro 

no vespertino.  

 
15 As informações foram extraídas do PPP da própria Instituição. 
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A partir do ano de 2016, para atender a demanda da região, a EMEF Professora Maria 

Dulce R. D. Barbosa iniciou o atendimento às crianças da Educação Infantil – pré-escola. 

Atualmente, a instituição atende 216 (duzentas e dezesseis) crianças na Educação Infantil – pré-

escola (Infantil IV e Infantil V) – e anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano).  

Sobre o PPP, a Constituição Federal de 1988 (art. 206) e a LDB nº 9.394/1996 (art. 14), 

estabeleceram os princípios da gestão democrática na educação pública e a participação de seus 

profissionais e da comunidade na elaboração do Projeto Político-Pedagógico. Nele revela-se a 

identidade da Instituição, projetam-se as ações e reflete-se todo o processo das aprendizagens. 

É oportuno ressaltar que o PPP precisa assumir um caráter explícito de toda e qualquer 

orientação presente na rede e nas instituições. Barbosa (2004) entende que,  

[...] o PPP é mais do que um agrupamento de planos/programas/propostas de ensino 

e de atividades diversas. É construído e vivenciado por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola e não deve ser elaborado apenas para prestar contas à 

burocracia. (BARBOSA, 2004, p. 2). 

Nessa Instituição, o PPP foi construído no início do ano letivo, na reunião de 

planejamento. Segundo as informações obtidas por meio dos questionários (APÊNDICES C e 

D) só participaram da elaboração do documento: a gestora, a coordenadora pedagógica, as 

professoras e os auxiliares. 

Segundo consta no PPP, a avaliação da aprendizagem na Instituição é entendida como 

parte do processo de ensinar e aprender. Por isso, ganha uma caráter formativo, por 

redimensionar a prática e o planejamento do professor. Também é relatado que a avaliação é 

um tema recorrente do planejamento, por acreditarem que ela contribui para a autonomia de 

todos os envolvidos na tomada de decisões e a consideram formativa, “[...] uma vez que o foco 

passa a ser as aprendizagens.” (RIO VERDE, 2018, n.p.). 

Consta também no documento que a avaliação da aprendizagem nessa Instituição “[...] 

se apresenta como elemento de identificação e diagnóstico, mais do que elemento determinante 

de valores ou julgamentos [...]”. A Instituição também afirma que: “A Escola concebe a lógica 

da avaliação diagnóstica, que se constitui como um elemento arbitrário de controle da 

realidade.” (RIO VERDE, 2018, n.p.).  

Nesse sentido, percebe-se que a Instituição se contrapõe à avaliação diagnóstica, mas 

ao mesmo tempo deixa evidenciada que há também elementos determinantes de valores ou 
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julgamentos presentes na avaliação. Nesse sentido, há uma contradição ao mencionarem que a 

escola 

[...] compreende a avaliação da aprendizagem como dinâmica e processual, 

representada como um momento de análise e apreciação diagnóstica do trabalho 

escolar, por meio da qual são averiguados o alcance e a abordagem dos objetivos 

constantes do planejamento, com a finalidade de redirecionar ou refazer o trabalho 

pedagógico, de forma a garantir o alcance da finalidade educativa que os orienta. (RIO 

VERDE, 2018, n.p.). 

Mesmo assim, é destacado que a aprendizagem faz parte de uma ação coletiva que busca 

a formação das crianças durante seus percursos formativos, “[...] garantindo o desenvolvimento 

em todos os aspectos [...]”, visto que essa concepção “[...] parte da premissa de que todos podem 

aprender a partir do seu ritmo e no seu tempo [...]” (RIO VERDE, 2018, n.p.). 

Vale ressaltar que, nesse documento da Instituição, a única parte específica da avaliação 

na Educação Infantil traz a seguinte redação: “Na Educação Infantil, a avaliação está integrada 

à documentação pedagógica, sem objetivo de promoção, e busca orientar por meio do registro.” 

(RIO VERDE, 2018, n.p.). Mesmo assim, observa-se uma redação não muito clara sobre o 

projeto avaliativo desenvolvido na Instituição, bem como a ausência dos instrumentos 

avaliativos propostos pela equipe pedagógica da SME.  

Sobre a relação do Projeto Político-Pedagógico aqui defendido, seguem os estudos de 

Marques (2010), entre documentação pedagógica e a construção de uma pedagogia para a 

infância, no contexto de um projeto político-pedagógico em ação. Nessa pesquisa, evidenciou-

se que os professores desenvolviam práticas de registro e documentação como elemento do 

projeto coletivo da própria instituição, trazendo, como consequência, a criança como produtora 

de cultura. 

Ao citarem a LDB nº 9.394/1996, o PPP da Instituição afirma posicionamento favorável 

sobre os termos apresentados à avaliação, concordando que ela deve ser contínua e cumulativa, 

com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Considera-se, ainda, que: 

“Avaliar é um processo gradativo, contínuo e complexo, assim não pode limitar-se a tradicional 

prova mensal, mas a cada tarefa, a cada realização ou até mesmo a cada experiência vivida, 

acontece a avaliação.” (RIO VERDE, 2018, n.p.). 

Em relação a essa discussão, Freitas et al. (2009) elaborou importante reflexão, ao 

afirmar que 
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É preciso incorporar o aluno a um novo processo de produção do conhecimento, onde 

ele se sinta incluído. A avaliação não pode obstruir essa possibilidade. Refletir sobre 

esta questão parece ser relevante para a saúde do projeto político-pedagógico das 

escolas. Afinal, um pacto de qualidade requer a adesão e o compromisso de todos os 

atores envolvidos com a produção da qualidade nas escolas, eles devem exercer seu 

direito/dever de participar, e refletir sobre os destinos da educação. (FREITAS et al., 

2009, p. 32). 

Tal fato acarreta a necessidade de discussão sobre os atores envolvidos na construção 

do PPP não só dessa Instituição, mas de todas as instituições pesquisadas, pois, conforme foi 

percebido nas análises realizadas, é cara a falta das crianças e das famílias nesse processo.  

Quando o coletivo é comprometido com a qualidade da escola, ele se organiza para 

pensar o PPP da instituição. Nessa perspectiva, Silveira (2015) ressalta a importância de se 

pensar nos objetivos da avaliação, visto que:  

Essa avaliação deve ser constituída mediante as situações propiciadas à criança, 

observada e registrada pela professora, que deverá ter domínio necessário acerca dos 

processos de desenvolvimento infantil, de suas necessidades e especificidades e estar 

referenciada nos objetivos instituídos no PPP da instituição. Essa forma é uma ação 

contrária às práticas de alguns sistemas e instituições que retêm as crianças na pré-

escola, reprovando-as por não terem alcançado o objetivo de serem alfabetizadas, 

impedindo, assim, seu acesso ao Ensino Fundamental. (SILVEIRA, 2015, p. 74). 

Mesmo com a garantia legal da não retenção das crianças, alguns profissionais 

aproveitam a desinformação das famílias para impedirem o acesso da criança ao Ensino 

Fundamental, por não estarem “preparadas” para prosseguir, mostrando uma concepção 

tradicional e equivocada acerca dos objetivos da Educação Infantil. 

2.5 Concepções sobre os processos de ensino-aprendizagens na proposta pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde 

Em relação à avaliação e à educação, percebemos uma dicotomia quando os 

profissionais da educação entendem a ação de educar e a ação de avaliar com dois momentos 

distintos (HOFFMANN, 2005). Embora os professores acompanhem diariamente o 

desenvolvimento das crianças, o autor entende que:  

Ao final de um semestre ou bimestre [...] enfrentam a tarefa de transformar suas 

observações (significativas e consistentes) em registros anacrônicos, sob a forma de 

conceitos classificatórios ou listagens de comportamentos estanques (elaborados em 

gabinetes de Supervisão ou Orientação) [...] Violenta-se e cumpre a exigência da 

escola sem perceber que a ação de avaliar se fez presente e de forma efetiva na sua 
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ação educativa. E que o equívoco se encontra nas exigências burocráticas da escola e 

do sistema [...]. (HOFFMANN, 2005, p. 15). 

Colaborando com a ideia de contraposição entre esses modelos avaliativos apresentados, 

Anna Bondioli (2003), orienta que: 

[...] é possível realizar um processo de avaliação, utilizando uma série de instrumentos 

como diretrizes para o olhar e para a identificação de aspectos relevantes das práticas 

educativas, com a intenção, não tanto de chegar a um juízo de maior ou menor 

qualidade das escolas examinadas, mas, sim, de favorecer um processo de 

conscientização das professoras de aquisição de maior consciência em relação às 

escolhas feitas, às inovações realizadas, ao significado educativo do que se faz nas 

escolas para as crianças [...]. (BONDIOLI, 2003, p. 57-58). 

Diante dessas reflexões, sentimos a necessidade de entender como são constituídos os 

processos de ensino-aprendizagens no município de Rio Verde , nesse sentido, verticalizando 

a pesquisa para conhecer e analisar a proposta pedagógica vigente. Em visita à SME para a 

entrevista com a Coordenadora do Departamento de Educação Infantil, foi solicitado o 

documento. Em resposta, foi informado que o projeto está em construção. 

Diante da pergunta se há uma orientação pedagógica curricular própria para a Educação 

Infantil na Rede Municipal, a Coordenadora relatou que o documento referencial do município 

de Rio Verde está em construção, mas que seguem o Documento Curricular para Goiás (DC-

GO) – Educação Infantil - Volume I. Esse documento foi elaborado para servir à implementação 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em Goiás, movimento que serve à exigência de 

atualização e ao alinhamento dos currículos locais à perspectiva teórico-filosófica, sociológica, 

psicológica e política da BNCC, indicando que: 

Para o Ministério da Educação (MEC), a (re)elaboração se refere “ao processo de 

tradução da BNCC em um documento curricular local e contempla tanto as redes que 

farão a sua primeira elaboração curricular, quanto as redes que já possuem currículo 

e farão uma atualização alinhada à BNCC” (BRASIL, 2018, P. 06). Em regime de 

colaboração entre Conselho Nacional de Secretários Estado de Educação (CONSED) 

e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Goiás (UNDIME Goiás) o DC-

GO foi produzido e agora orienta e define as aprendizagens essenciais que as crianças 

da Educação Infantil e os estudantes do Ensino Fundamental do território goiano 

devem desenvolver ao longo da Educação Básica. (DC-GO, 2018, p. 6). 

Segundo a Coordenadora entrevistada, as instituições estão em fase de conhecimento do 

DC-GO, fazendo seus estudos e anotações das contribuições para serem enviadas à equipe. 

Sendo agendado para agosto de 2019 o período em que tais contribuições serão organizadas 
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como parte da Proposta Pedagógica do município de Rio Verde. Segundo ela, esse documento 

será enviado para o COMERV, para fins de aprovação no mês de outubro do ano em curso. Em 

seus relatos, a Participante de presente pesquisa disse que o DC-GO (2018) foi elaborado em 

regime colaborativo; ela também informou que participou da elaboração como representante do 

município de Rio Verde e que a maioria dos municípios goianos seguem essas orientações. 

No que se refere aos processos avaliativos na Educação Infantil, o DC-GO (2018) 

explicita que: 

[…] a avaliação nesse período da vida, demanda observação, múltiplos registros e 

análises sistemáticas pelo (as) professor (a), tanto das aprendizagens da turma quanto 

da criança individualmente. Isso se torna mais exigente porque, em sua maioria, os 

(as) professores (as) não vivenciaram esse processo enquanto estudantes da Educação 

Básica e nem no processo de formação inicial, uma vez que se tem no país, 

historicamente, práticas avaliativas classificatórias e de retenção [...]. (DC-GO, 2018, 

p. 130). 

Nessa perspectiva, o DO-GO (2018), documento utilizado pelo município de Rio Verde, 

defende a avaliação na Educação Infantil numa perspectiva processual e formativa, assim como 

as DCNEI (2010), cabendo às instituições educacionais elaborarem procedimentos e estratégias 

de acompanhamento e avaliação, tanto da realização da ação pedagógica quanto do processo de 

aprendizagens e desenvolvimento das crianças, sem caráter de seleção, promoção ou 

classificação (BRASIL, 2010).  
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3 OS REGISTROS AVALIATIVOS DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Há sempre outro caminho a ser explorado, outra história a ser 

ouvida,  outra atividade a ser construída,  outra brincadeira a 

disparar relações e conhecimentos outros.  

(OSTETTO, 2017, p. 36). 

 

Com os novos rumos traçados para a avaliação na Educação Infantil, fica evidente a 

necessidade de um outro olhar para as crianças, como mostra a afirmativa de Ostetto (2017), 

bem como para os processos avaliativos organizados nas instituições, de forma que as 

avaliações sejam entendidas e organizadas como um ato intencional, planejado e orientado por 

critérios explícitos. Conforme regulamentação descrita nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das 

crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças no cotidiano; 

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias 

adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição 

casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição 

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

IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na Educação Infantil; 

V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. [...]. (BRASIL, 2009, p. 5). 

Em análise aos documentos norteadores sobre a avaliação na Educação Infantil na Rede 

Municipal de Rio Verde, foram destacadas algumas resoluções do Conselho Municipal de 

Educação. A primeira delas diz respeito à Resolução nº 23/2004, com a seguinte redação: 

Art. 5º - A avaliação na Educação Infantil não tem função de promoção e não constitui 

pré-requisito para acesso ao Ensino Fundamental, existindo apenas para o registro de 
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desenvolvimento do nível de desempenho e da comprovação da capacidade de 

experiência da criança. (COMERV, 2004, p. 3, grifo nosso).  

Nas reflexões desenvolvidas no presente projeto, pode-se perceber a complexidade de 

uma avaliação que comprove o “nível de desempenho” e a “capacidade de experiência da 

criança”. Bem mais que complexidade, é intrigante identificar qual é a concepção de Educação 

Infantil dos conselheiros quando delegam ao professor a missão de comprovar a “capacidade 

de experiência da criança” por meio dos registros avaliativos. É oportuno relatar que esse artigo 

é uma cópia fiel do art. 4º da Resolução nº 001/1999, o que demonstra que ambos os colegiados 

compactuavam das mesmas concepções de Educação Infantil.   

Dez anos depois, no parágrafo terceiro do art. 2º, foi encontrada nova redação sobre a 

forma de organização esperada para essa etapa da educação básica no município de Rio Verde, 

indicando que: “Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.” 

(COMERV, 2014, n.p.). Portanto, consideramos um avanço da normatização, visto que ela 

passa a assumir a perspectiva do acompanhamento e não de rotulações da capacidade de cada 

criança e seu nível de desempenho, o que, a nosso ver, abre novas possibilidades no processo 

avaliativo e na forma de uso dos registros.  

3.1 O registro diário do(a) professor(a) a partir de um olhar investigativo 

Os registros do professor sobre as atividades das crianças são um importante 

instrumento de pesquisa e acompanhamento das aprendizagens a elas propostas. Compreender 

a construção da documentação pedagógica designada a essa função é fundamental para a 

presente investigação. 

O estudo realizado por Gabriela Prado (2015) teve como objetivo compreender a 

avaliação na Educação Infantil a partir da análise dos documentos oficiais e dos relatórios de 

avaliação de uma turma da pré-escola. Após analisar os registros, a pesquisadora concluiu que 

são muitos os desafios encontrados, tanto na elaboração desses documentos como nas 

concepções expressas nos relatórios. 

Em Rio Verde, a equipe pedagógica responsável pelo Departamento de Educação 

Infantil da SME elaborou vários documentos para o registro do professor, na intenção de que 
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colaborem com as análises sobre o desenvolvimento das crianças no decorrer de cada bimestre. 

Eles se constituem enquanto documentação pedagógica exigida sobre cada criança. 

Durante o percurso empírico da pesquisa, ao ler os questionários respondidos pelos 

professores e coordenadores pedagógicos, incluindo as visitas às unidades escolares que 

atendem as crianças da pré-escola, pode-se perceber que a documentação pedagógica, 

organizada pelas instituições sobre os processos avaliativos a que as crianças são submetidas, 

não estava centrada no desenvolvimento das aprendizagens das crianças em si, visto que a 

preocupação maior era atender à solicitação enviada pelo Departamento de Educação Infantil 

da SME. 

Sobre os instrumentos solicitados pela equipe da SME para o acompanhamento das 

crianças da pré-escola, foram considerados importantes para as presentes análises as respostas 

dos questionários, conforme trechos selecionados de algumas delas: 

São muitos fichas que precisamos preencher [...]. (P). 

As metas a serem alcançadas foram antecipadas para o 1º bimestre. São muitas 

habilidades por bimestre. (P). 

Professor e coordenador analisam o nome, autorretrato e história contada. (P). 

Tem um formato a ser seguido que considera falho. (P). 

Recebem bimestralmente uma ficha da SME com os descritores a serem avaliados. 

No final do bimestre o professor faz um relatório individual das crianças sobre os 

descritores (se foram ou não alcançados) para constar no portfólio. (P). 

A equipe da SME vem bimestralmente verificar se as crianças alcançaram as 

habilidades estabelecidas. Muito burocrático. (P). 

A coordenadora responsável pela Educação Infantil disponibilizou os documentos 

elaborados pela equipe pedagógica e que foram encaminhados para todas as instituições da rede 

pública que atendem crianças da Educação Infantil. Salientamos que os documentos abrangem 

todas as faixas etárias: Infantil I (Berçário I – quatro meses a um ano de idade); Infantil II (dois 

anos); Infantil III (três anos); Infantil IV (quatro anos) e Infantil V (cinco anos). Contudo, serão 

analisados somente os documentos direcionados para a pré-escola por ser o objeto da presente 

pesquisa. É  importante destacar que os documentos não fazem alusão às crianças de seis anos. 
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O documento Orientações sobre o registro do desenvolvimento da criança (2017) tem 

como referencial teórico Jussara Hoffmann (2014), por meio da seguinte citação: 

O tema da avaliação é por demais complexo, justamente, porque é diretamente 

dependente da observação das crianças em sua exploração permanente do mundo e da 

aproximação dos educadores com a realidade sociocultural dessas crianças, à luz de 

suas próprias representações, teoria, sentimentos. Não se trata de um “diagnóstico” de 

capacidades, mas uma apreciação da variedade de idéias e estratégias de ação que as 

crianças apresentam para mediar ações educativas que favorecem o desenvolvimento. 

Exige um olhar atento do professor... que as observa, estuda suas reações e confia nas 

suas possibilidades [...]. (HOFFMANN, 2014, p. 18-19). 

As orientações apresentadas no documento indicam que o registro sobre cada criança 

da turma Infantil IV e Infantil V seja realizado bimestralmente, por meio de três instrumentos 

diferentes: 1) o relatório descritivo do professor e dois registros feitos pela criança; 2) o registro 

da história infantil; 3) o registro do nome e do autorretrato. 

O Relatório descritivo do professor é um instrumento indicado para o professor elaborar 

o relatório descritivo de cada criança, devendo seguir uma série de aspectos selecionados para 

serem observados a cada bimestre. Consta uma observação no documento que indica ser 

permitido que esse relatório seja o mesmo que vai para o diário escolar do professor. 

A respeito do trabalho com relatórios descritivos, a pesquisa de Flávio Lamas (2014) 

indica possibilidades de uso do relatório descritivo individual na Educação Infantil, chamando 

a atenção da secretaria municipal para sua responsabilidade, juntamente com toda comunidade 

escolar, para que possam articular ações que busquem uma política educacional em prol das 

crianças. 

Em 2018, a equipe pedagógica da SME enviava no e-mail das instituições, 

bimestralmente, os aspectos que deveriam ser analisados ao fazer o relatório das crianças 

durante o bimestre.  No ano de 2019, a equipe entregou no início do ano o material que deveria 

ser utilizado em todos os bimestres (ANEXO A). 

Ao conhecer os aspectos que devem ser analisados pelo professor ao avaliar o 

desenvolvimento de cada criança, pode-se detectar que o material utilizado para a elaboração 

das orientações – propostas pela equipe pedagógica da Educação Infantil do município de Rio 

Verde− foi o mesmo proposto nas Diretrizes Curriculares de Goiás (DC-GO), como foi 

explicitado pela Coordenadora pedagógica da SME. Nas análises desenvolvidas, pode-se 

entender que a estrutura do Documento Curricular para Goiás “[...] assemelha-se à BNCC, pois 
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mantêm a apresentação da Educação Infantil ancorada em direitos de aprendizagem, campos 

de experiência e objetivos de aprendizagem [...]” (DC-GO, 2017, p. 7). 

A legislação propõe uma Base Nacional Comum, conforme a Lei nº 12.796 /2013, ao 

indicar que:  

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos [...]. (BRASIL, 2013, n.p.). 

No presente estudo, o que colocamos em questão é a inserção da ideia de currículo, uma 

vez que o documento é aprovado como Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pois trata-

se de um contexto ideológico sobre currículo que merece ser amplamente discutido. Nessa 

perspectiva, destacamos as análises de Barbosa, Soares e Silveira (2019) por apresentarem uma 

reflexão muito interessante a respeito, ao explicarem que: 

Ao tratar os conhecimentos, as habilidades e as necessidades de um modo 

segmentado, a BNCC da Educação Infantil se aproxima de uma espécie de seriação e 

hierarquização dos conteúdos e atividades a serem propostos no trabalho docente com 

as crianças. Do modo como se apresenta, reforça a idéia de currículo como “conjunto 

de práticas” ou, ainda, como rol de atividades sequenciais, pelas quais se procederá à 

avaliação dos níveis de desenvolvimento infantil [...]. (BARBOSA et al., 2019, p. 86). 

Nesse contexto, é importante dizer que a Educação Infantil já possui uma Diretriz para 

o trabalho com as crianças; as DCNEI (2009) é o documento norteador para pensarmos 

criticamente sobre os direitos das crianças de zero até seis anos a uma educação de qualidade. 

No próprio documento da BNCC (BRASIL, 2017), “[...] admite-se que ela não deve e não pode 

ser considerada como currículo [...]” (BARBOSA; SOARES; SILVEIRA, 2019, p. 82), até 

porque pressupõe uma homogeneização das propostas curriculares, contraditória à autonomia 

garantida aos entes federados na LDB de 1996. 

Ainda, sobre a BNCC, ressaltamos nossa participação junto ao Grupo de Trabalho de 

Educação Infantil do Estado de Goiás (GTEI-GO)16, na ocasião do desenvolvimento de 

 
16 O Grupo de Trabalho de Educação Infantil do Estado de Goiás (GTEI-GO) resultou de uma iniciativa da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) − Seção Goiás, que indicou o Fórum Goiano de 

Educação Infantil (FEI-GO) para coordenar as discussões do citado GT sobre a BNCC e emitir um Parecer sobre 

a versão preliminar disponibilizada pelo Ministério da Educação. O GTEI-GO promoveu reuniões sistemáticas 

entre o mês de outubro de 2015 até janeiro de 2016. 
 



90 

 

discussões importantes sobre a Base, nas suas versões preliminares. O documento elaborado 

pelo GTEI-GO apresentou indicativos e sugestões de alteração no texto principal, que trata dos 

princípios gerais e, em específico, na Educação Infantil. Entre as críticas fundamentadas à 

BNCC, foram destacados o termo “aprendizagem” contido no documento. Barbosa (2015), em 

contraposição ao termo argumenta que: 

[...] parece indicar uma compreensão desse processo como algo individual, que 

depende só de cada criança, como se ela fosse portadora de um “potencial”. Porém, é 

preciso rever essa concepção de aprendizagem, pois, como muitos estudiosos já 

mostraram, ela é sempre um processo compartilhado, sendo processo e resultado de 

atividades e ações individuais e partilhadas com outros [...]. (BARBOSA, 2015, p. 3). 

É possível ainda entender que “[...] a aprendizagem não é um ato puramente individual 

e que os processos de ensino-aprendizado e desenvolvimento se constituem de modo articulado 

e são pressupostos e partes integrantes das práticas educativas [...]” (BARBOSA et al., 2019, 

p. 85).  

É oportuno dizer que, dentre as inúmeras considerações do GTEI-GO, foi sugerida a 

troca da palavra por “aprendizagens”, como contraposição ao individualismo arraigados nas 

práticas educativas, muito embora, mesmo com um número expressivo de colaboradores 

envolvidos nas discussões, a BNCC (BRASIL, 2017) foi aprovada sem nenhuma manifestação 

do CNE sobre qualquer das proposições. 

Voltando aos documentos solicitados e elaborados pela equipe da SME, aos professores 

que atendem turmas pré-escolares, observamos a existência das fichas intituladas Diagnóstico 

da aprendizagem da criança. Elas foram elaboradas para a consolidação dos dados de cada 

turma da unidade escolar e, posteriormente de toda a rede, por meio de gráficos. Tal 

documentação precisa ser preenchida bimestralmente pelos professores e enviada para a equipe 

pedagógica da SME. Os documentos17 são assim organizados: 

1. Quadro I: Todos os aspectos que precisam ser analisados pelo professor a cada 

bimestre compõem essa ficha. Nela consta o nome completo das crianças da turma. 

O professor precisa marcar um X para cada habilidade. A marcação deve ser em 

uma das letras S, P ou N que significam respectivamente: “Sim” – atestando que a 

criança adquiriu a habilidade; “Parcial” – atestando que a criança atingiu 

 
17 Saliento que todos os documentos apresentados nos anexos são organizados pela SME para cada turma 

separadamente (Infantil IV e V). Os que foram apresentados na composição dos anexos são para fins 

exemplificação. 
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parcialmente a habilidade; “Não” – atestando que a criança não atingiu a habilidade. 

Tais critérios compõem todos os outros gráficos (Ver ANEXO B1). 

2. Quadro II: Com os dados do Quadro I, marca-se no gráfico o desempenho de cada 

turma da instituição (Ver ANEXO B2). 

3. Quadro III: São consolidados os aspectos a serem analisados no bimestre, incluindo 

todas as instituições, separadamente (Ver ANEXO C1). 

4. Quadro IV: São consolidados os aspectos a serem analisados no bimestre, incluindo 

todas as instituições, separadamente (Ver ANEXO C2). 

5. Consolidado: Nesse gráfico de barras apresenta-se a porcentagem geral da rede, 

trazendo em cores diferentes quantos já adquiriram tal habilidade “S” – cor verde; 

quantos atingiram parcialmente “P” – cor amarela; quantos não adquiriram a 

habilidade “N” – cor vermelha (Ver ANEXO D). 

Ressalto que o DC-GO, documento orientador utilizado pelo município de Rio Verde, 

indica como processos de acompanhamento a necessidade de utilização de múltiplos registros, 

tais como relatórios; vídeos; desenhos; áudios; álbuns, entre outros. Nesse sentido, trazem 

perguntas interessantes sobre os processos avaliativos: “Por que são propostos diferentes 

registros para a Educação Infantil? Por que não é aconselhado utilizar instrumentos avaliativos 

de marcar X que já tem o que é esperado para cada faixa etária? Ou ainda boletins com conceitos 

classificatórios?” (DC-GO, 2018, p. 130). 

É oportuno destacar que, mesmo que o documento orientador utilizado pela SME 

sinalize que instrumentos avaliativos de marcar X não são aconselhados, a equipe pedagógica 

exige tais instrumentos das instituições. Em entrevista, a Coordenadora pedagógica responsável 

pela elaboração do documento explicou a importância dos gráficos para a equipe da SME: 

Não existe um projeto avaliativo para as instituições, somente a avaliação das 

crianças, mas ao avaliar as crianças, marcando as habilidades desenvolvidas nos 

bimestres, consolidam-se os dados e pelo resultado dos gráficos, avalia-se a escola e 

os professores. O gráfico com o consolidado geral é apresentado nas reuniões 

bimestrais com os coordenadores das escolas e os gráficos que mostram os dados das 

escolas são apresentados individualmente. As escolas que as crianças não se 

desenvolveram como o esperado e não atingiram as metas desejadas pela equipe da 

SME, são chamadas para uma conversa onde são traçadas metas para que as crianças 

se desenvolvam mais na questão pedagógica [...]. (CP-SME, entrevista, 2019). 

Em contraposição entre as práticas democráticas de avaliação sobre as práticas 

avaliativas autoritárias que estão a favor da domesticação, é oportuna as reflexões de Freire 

(2004): 
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Os sistemas de avaliação pedagógica de alunos e de professores vêm se assumindo 

cada vez mais com discursos verticais, de cima para baixo, mas insistindo em passar 

por democráticos. A questão que se coloca a nós, enquanto professores e alunos 

críticos e amorosos da liberdade, não é, naturalmente, ficar contra a avaliação, de resto 

necessária, mas resistir aos métodos silenciadores com que ela vem sendo às vezes 

realizada. A questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática 

da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que-fazer de sujeitos críticos a 

serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em que se 

estimule o falar a como caminho do falar com [...]. (FREIRE, 2004, p. 116, grifo 

nosso). 

O segundo registro utilizado no processo de avaliação das crianças é o Registro da 

história infantil. Para o registro de cada bimestre, o professor precisa seguir os seguintes passos: 

1- Escolher uma história infantil que seja conhecida da turma pela qual “demonstrem” 

interesse; 

2- A história deve ser conhecida por todas as crianças; 

3- Entregar um papel para cada criança. Elas farão individualmente o registro da 

história infantil selecionada, utilizando desenhos e/ou escritas; 

4- A cada bimestre, o professor deverá recontar a mesma história; 

5- O registro do bimestre seguinte deverá ser sobre a mesma história infantil, para os 

professores “acompanharem” a evolução do desenvolvimento da criança; 

6- O professor deverá fazer a análise reflexiva de cada desenho, a cada bimestre. 

O terceiro instrumento utilizado na avaliação é o Registro do nome e autorretrato. A 

cada bimestre, as crianças recebem uma folha para escreverem seu nome; no 1º e 3º bimestres 

podem utilizar uma tarja com o nome escrito como apoio; já no 2º e 4º bimestres a escrita do 

nome deverá ser sem apoio da tarja. No 1º e 2º bimestres a criança pode fazer suas tentativas 

para escrever o nome completo, mas a análise solicitada é para a escrita só do primeiro nome; 

já no 3º e 4º bimestres será avaliado a escrita do nome completo, conforme orientações do 

documento.  

Completando as orientações enviadas para as instituições infantis, a equipe pedagógica 

elaborou outro documento para “auxiliar” o professor a fazer a análise do desenho das crianças, 

intitulado Orientações para a análise reflexiva do desenho da criança (ANEXO E). Esse 

encaminhamento indica que os professores devem realizar uma análise reflexiva durante a 

proposição dos segundo e do terceiro instrumentos.  
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Figura 6 – Diagnóstico do desenho da história 1. 

 

Fonte: Arquivo da autora.
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Figura 7 – Diagnóstico do desenho da história 2.                        

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Figura 8 – Diagnóstico do desenho da história 3. 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Figura 9 – Diagnóstico do desenho 1 (Autorretrato). 

 

Fonte: Arquivo da autora.
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Figura 10 – Diagnóstico do desenho 2 (Autorretrato). 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Figura 11 – Diagnóstico do desenho 3 (Autorretrato).  

 

Fonte: Arquivo da autora. 

Essas orientações são indicadas para as turmas do Infantil III, IV e V. A equipe destaca 

como referencial teórico Florence de Mèredieu (2006), Aurora Ferreira (2008) e Paulo de Tarso 

Cheida Sans (2009). 

Logo de início, o documento elaborado pela equipe pedagógica da SME faz uma 

contextualização sobre o desenho infantil (autorretrato e desenho da história selecionada pela 
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professora para trabalhar no decorrer do ano letivo) como instrumento para o diagnóstico das 

crianças e sobre como devem ser analisados tais desenhos a cada bimestre, explicitando que: 

O desenho do autorretrato e da história são instrumentos para o diagnóstico da 

aprendizagem das crianças, por isso, estamos sugerindo algumas pontuações que 

podem ser levantadas pelos professores no momento de consolidar a análise reflexiva 

de cada criança, uma vez que devem analisá-lo a cada bimestre para verificarem os 

avanços que estão tendo no seu desenvolvimento [...]. (SME, 2018-2019, n.p.). 

A equipe pedagógica da SME solicita uma atenção especial do professor no momento 

do desenho solicitado à criança e em suas posteriores análises para a verificação do 

desenvolvimento delas, considerando Ferreira (2008)  

Segundo Ferreira (2008), a criança deve ser incentivada a observar, a criar e a conduzir 

o seu olhar para novas experiências que a levem à pesquisa e ao conhecimento, 

valorizando principalmente a originalidade, a marca pessoal que cada uma deixa em 

seu trabalho e as crianças com idade pré-escolar já são capazes de elaborar e 

representar um desenho com muitas riquezas de detalhes e possivelmente atrelado ao 

grafema de palavras e frases de maneira espontânea [...]. (SME, 2018-2019, n.p.). 

A solicitação que consta no documento é para que os professores, em sua maioria com 

formação inicial em Pedagogia ou Normal Superior, acompanhem a evolução do desenho das 

crianças, de acordo com a faixa etária de cada agrupamento e faça uma análise reflexiva do 

desenvolvimento apresentado por elas. Como exigir desses profissionais essa análise 

sistemática dos desenhos, de acordo com os apontamentos elencados no documento orientador 

da SME, que precisam ser observados nas análises reflexivas sobre o desenho das crianças? 

Essas orientações para as análises do professor são comuns para os desenhos solicitados 

às crianças do Infantil IV e V: 

• A criança apresenta no desenho uma riqueza maior nos detalhes que compõem as 

partes do corpo (cílios, sobrancelha, cabelos, pescoço, dedos, unhas, joelhos, e/ou 

alguma particularidade de seu corpo); 

• A criança ao desenhar apresenta uma boa estrutura do corpo humano (cabeça, 

tronco, membros superiores e inferiores); 

• A criança já consegue desenhar figuras humanas com ricos detalhes (vestimentas, 

acessórios, entre outros...); 

• A criança já respeita os limites do papel, expondo uma estrutura organizada; 
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• A criança já apresenta outros elementos no desenho que não fazem parte somente 

do corpo humano (árvores, flores, casa, animais, sol e outros objetos) ou da história 

ouvida; 

• A criança já desenha uma linha que dá sustentabilidade aos elementos do desenho 

que ela queira representar; 

• A criança já representa o desenho da figura humana de frente ou de perfil, bem como 

as características dos sentimentos de alegria, tristeza, dores, medo e outros; 

• A criança representa em seu desenho uma intensificação maior das experiências 

vivenciadas, usando uma decodificação clara das informações que queira repassar 

(representação das suas vivências sociais); 

• A criança faz uso de diferentes mecanismos representativos de seus gostos e 

desgostos para especificar o desenho que queira representar; 

• A criança demonstra em seus desenhos criatividade e inventividade que favorece a 

ação espontânea da livre expressão e comunicação, utilizando a linguagem escrita 

mesmo de forma espontânea para grafar elementos (escrita de palavras/frases). 

Consideramos que a formação acadêmica capaz de desenvolver os subsídios necessários 

ao profissional para proceder à análise dos desenhos (com a exatidão desejada) precisa ser 

específica no campo das Artes Visuais, pois, do contrário, justifica-se a dificuldade de 

interpretação para a análise reflexiva dos professores. 

Nas entrevistas realizadas com a equipe pedagógica da SME, coordenadora pedagógica 

e professora, foram apresentados os seguintes relatos sobre o desenho infantil: 

É bonitinho demais o desenho das crianças, mas só dos que têm uma boa coordenação 

motora porque tem cada rabisco. (P). 

A equipe da SME ofereceu uma oficina aos professores da rede pública sobre as 

análises que deveriam ser feitas, mas além de ser uma única oficina, não foi suficiente 

para sanar a dificuldade dos professores nas análises dos desenhos das crianças. (CP). 

Os professores receberam todas as orientações necessárias e participaram de uma 

oficina sobre desenho infantil com profissionais especialistas no tema. (CP-SME). 

Quanto à repetição da mesma atividade ao longo dos bimestres, de modo que as crianças 

precisem ouvir e desenhar a mesma história infantil durante o ano letivo, Aurora Ferreira 

(2008), autora utilizada como referência no documento orientador elaborado pela equipe da 
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SME, argumenta sobre a arte para a criança, dizendo que: “A arte deve ser uma fonte de alegria 

e de prazer para ela, quando permite que organize seus pensamentos e sentimentos presentes 

em suas atividades criadoras [...]” (FERREIRA, 2008, p. 10). O desenho infantil proposto para 

as crianças nessa atividade já está direcionado e  a serviço da avaliação e não da criatividade. 

A respeito da criatividade, Paulo de Tarso Sans (2009), autor também utilizado como 

referência no documento orientador elaborado pela equipe da SME, esclarece que: 

O desenvolvimento natural do ser humano é o melhor caminho para a criatividade, 

mas nem sempre a criança cresce sem problemas. Na maioria das vezes, é o próprio 

adulto que, na ânsia de ensinar, causa bloqueios irreversíveis, prejudicando o 

desenrolar da criatividade da criança [...]. (SANS, 2009, p. 19). 

Discordamos do posicionamento de Sans (2009), quando ele declara que: “O nível de 

desenvolvimento intelectual em que a criança se encontra é expresso em seus desenhos, 

mostrando o seu estágio emocional e perceptivo.” (SANS, 2009, p. 43). Na presente 

contraposição a essa concepção de desenvolvimento intelectual classificatório, ressaltamos que 

as crianças vão internalizando os padrões estéticos que fazem parte do meio ao qual estão 

inseridos, assim, os conceitos de beleza do grupo e o julgamento do que está certo ou errado no 

desenho interferem em sua criatividade, como mostrou Vygotsky (2012) e M. Arantes (2019). 

De fato, Vygotsky mostrou a necessidade de superação da forma como se naturaliza o ato 

criativo, como se fosse fruto de um potencial já existente na criança, sendo necessário que se 

dê subsídios a ela para que ela possa constituir-se sujeito do ato criador, com pleno domínio 

dos signos, significados e do uso de instrumentos apropriados para o processo, como por 

exemplo, no caso do desenho, conhecer todas as possibilidades no uso dos seus suportes (papel 

de diferentes tamanhos; uso de cores; manuseio de lápis ou giz de cera etc.) e formas de 

expressão ligados aos motivos a partir do qual se baseia a criação.  

Ferreira (2008) apresenta que uma das finalidades do livro “[...] é trazer uma abordagem 

sobre a arte infantil, sobre a importância de o professor conhecer as etapas do desenvolvimento 

do desenho, para que possa compreender todo o processo da evolução da criança [...]” 

(FERREIRA, 2008, p. 10). Nessa perspectiva, a formação dos professores das crianças de 

quatro a seis anos de idade é suficiente para “compreender todo o processo de evolução da 

criança”? É possível “compreender todo o processo de evolução da criança” por meio desenho? 

Seria consenso pensar que o desenvolvimento infantil passa por etapas de desenvolvimento?  
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Em análise à ideia de etapas do desenvolvimento do desenho, M. Arantes (2019), em 

seus estudos sobre as concepções de Vygotsky (2012), colabora com as discussões acerca do 

desenho da criança, ao afirmar que: 

[...] apresenta saltos qualitativos quanto à constituição e evolução do desenho, dentre 

elas destacamos: à dialeticidade entre os planos biológico, sócio-histórico e cultural; 

a importância das experiências e vivências acumuladas na constituição da imaginação 

criadora; o entendimento de que o mundo é representado e expresso pelo seu 

significado e sentido, isto é, as figurações das crianças expressam uma realidade 

conceituada [...]. (ARANTES, 2019, p. 79). 

Sans (2009) anuncia que: “O desenho infantil trata-se de um testemunho e não de um 

fornecimento de informações mensuráveis, que pode ser decifrado como se fossem relações 

numéricas [...]” (SANS, 2009, p. 61). 

A orientação de Ferreira (2008), ao trazer uma discussão sobre a postura do professor 

quando a criança começa a desenhar, indica que: “Essas atividades deverão ser sempre 

recreativas e prazerosas para a criança. [...] E, principalmente, o trabalho artístico não deve ser 

avaliado.” (FERREIRA, 2008, p. 37). Todavia, encontramos divergência deste referencial 

teórico usado no documento elaborado pela SME, principalmente quando Ferreira (2009) 

conclui o capítulo sobre o desenho infantil, explicitando que:  

Cada criança caminha em seu ritmo próprio, umas aceleram esse processo, outras 

caminham mais lentamente. Esse caminhar não deve ser forçado, uma vez que a 

criança está desenvolvendo sensibilidade, emoção, imaginação. [...] O mais 

importante é a criança, e não a arte [...]. (FERREIRA, 2008, p. 46). 

Em suas recentes pesquisas, Arantes (2019) observou um interesse inicial das crianças 

na realização de atividades prontas e com desenhos padronizados, indicando que “[...] o excesso 

de controle do que e como fazer retirava das crianças seu potencial imaginativo e criativo.” 

(ARANTES, 2019, p. 192). Barbosa e Soares (2018, p. 154) assinalam, nesse sentido, que na 

Educação Infantil “[...] é imprescindível que sejam intencionalmente objetivadas situações que 

favoreçam a criatividade individual (...) e do grupo de crianças [...]”. Os dois autores 

consideram que as atividades  

[...] devem ser consideradas no bojo das necessidades e atividades da criança, que se 

mostrem relevantes na sua formação crítica diante das suas condições de existência 

social e cultural, assumindo a arte no seu papel de área de conhecimento, constituída 

por teorias e práticas e não apenas de meio para outras áreas [...] (BARBOSA; 

SOARES, 2018, p. 154). 
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Reconhecemos a seriedade com que a equipe pedagógica da Educação Infantil organiza 

o trabalho da rede pública de Rio Verde, mas saliento a dicotomia entre a teoria apresentada 

como referencial e a prática avaliativa do desenho infantil exigido das crianças de quatro a seis 

anos de idade. Isso porque a produção do desenho das crianças deve ser analisada não apenas 

do ponto de vista instrumental, mas como parte expressiva da totalidade de apropriações no 

campo sociocultural e emocional, exigindo ampliações de fontes inspiradoras variadas e 

conhecidas. Portanto, o desenho repetitivo e o quantitativo de detalhes não pode dar conta desse 

processo, sendo necessário buscar indícios de aprendizagens e desenvolvimento com base em 

várias fontes e linguagens possíveis. Isso, certamente, não inviabiliza toda a proposta, mas é 

necessário rever seus fins e a base teórica na qual a proposta se inspira. 

Há também o documento Acompanhamento do monitoramento da aprendizagem da 

Educação Infantil – 2019, entregue no início do ano letivo, para ser preenchido bimestralmente 

com os nomes das crianças da turma e as observações ou dificuldades apresentadas (ANEXO 

F). 

Nessa lógica de avaliação formal enquanto atividade a ser realizada para a verificação 

da aprendizagem de determinados conteúdos, ao final do ano letivo de 2018, a equipe 

pedagógica da SME − responsável pela Educação Infantil − elaborou uma “Avaliação Externa”, 

direcionada às crianças do Infantil V, reafirmando a função diagnóstica controladora sobre a 

aquisição ou não das habilidades trabalhadas durante o ano letivo.  

Após a “aplicação”, os professores fizeram a correção das avaliações da sua turma e 

cada instituição consolidou seus dados. Esses dados foram enviados para o departamento 

responsável na SME e os resultados da rede foram apresentados em reunião, aos coordenadores 

pedagógicos das unidades escolares, para a “verificação das habilidades”. Vale ressaltar a 

participação na avaliação das crianças do Infantil IV que estavam matriculadas nas salas 

multisseriadas, embora suas respostas não foram computadas. 

Outra avaliação externa elaborada pela equipe pedagógica do município de Rio Verde 

foi aplicada nas turmas do Infantil V, em março de 2019. As habilidades presentes na atividade, 

por meio das questões propostas, foram consolidadas e repassadas em reunião com os 

coordenadores pedagógicos das unidades escolares (ANEXO G). 

Mais uma vez destacaram-se, nas duas avaliações externas impostas para as crianças do 

Infantil V, as intencionalidades dessas atividades elaboradas para os pequenos. Em tais 

atividades, pode-se perceber fortes indícios de que essa etapa de ensino está a serviço da 
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preparação para o Ensino Fundamental e do controle do trabalho educativo assumido nas 

instituições, havendo controle direto e indireto do trabalho docente.  

Na entrevista com a Coordenadora da SME, foi apresentada por ela a seguinte 

informação sobre as Avaliações Externas:  

Vamos monitorar por meio dessa avaliação, a escola que está com dificuldade, a sala 

que está com dificuldade e o professor que está com dificuldade. Muitos professores 

cujo concurso é para a Educação Infantil, estavam há muito tempo em outros anos, 

agora tiveram que retornar e estão com muita dificuldade nessas turmas. Já foi 

oferecida uma formação continuada para esses professores e já estão organizando 

outras [...].  

Por meio da análise dos instrumentos de avaliação adotados pela equipe pedagógica da 

SME, percebemos a intencionalidade de comparação de resultados entre as crianças de uma 

mesma turma; entre crianças de turmas diferentes; e entre as crianças/turmas das diferentes 

instituições educacionais do município de Rio Verde. 

Nessa lógica avaliativa, quando se tem a avaliação como um fim, há um profundo 

desrespeito às crianças nessa etapa da Educação Infantil, afinal, cada uma tem seu tempo para 

aprender e o que facilita o desenvolvimento das múltiplas aprendizagens são as provocações, 

as interações e as possibilidades de experiências diversificadas. 

Nessa perspectiva, é importante relatar o atendimento no contraturno, com atividades 

de reforço escolar oferecido por algumas instituições pré-escolares da rede municipal. Algumas 

crianças que não haviam atingido as habilidades previstas do bimestre eram convidadas a 

participarem dessa atividade no turno contrário a que estudavam, durante 50 minutos. 

Esse conhecimento revelou-se em uma descoberta interessante, em uma das visitas, cuja 

finalidade era buscar questionários entregues anteriormente. Ao esperar abrir o portão, a 

professora do reforço trazia uma das crianças para entregar à família. A mãe perguntou se ele 

precisaria voltar à tarde e, como a resposta foi positiva, perguntou se seu filho precisaria vir por 

muito tempo no contraturno, porque estava difícil trazê-lo, embora só uma vez na semana, e 

voltar com ele no período vespertino − horário em que estava matriculado.  

Como não foi encontrado, em qualquer documento analisado, nada que mencionasse 

aulas de reforço escolar para as crianças da pré-escola, tal fato foi importante para despertar um 

novo olhar investigativo sobre a questão. Diante da descoberta de que algumas instituições 

infantis faziam uso dessa prática, foi elaborado um novo questionário sobre o reforço escolar, 

respondido pelas coordenadoras pedagógicas dessas instituições (APÊNDICE F). 
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Figura 12 – Avaliação externa (p. 1).  

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Figura 13 – Avaliação externa (p. 2).  

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Nesse contexto, seguem algumas considerações das coordenadoras pedagógicas sobre a 

prática do reforço escolar para as crianças: 

O reforço escolar teve início no 4 º bimestre, como sugestão da SME. À princípio, a 

equipe de manhã aceitou esse reforço como algo necessário e pontual. A equipe da 

tarde, que faço parte teve estranhamento, pois acreditamos nos pilares que baseiam a 

educação, e nele, reconhecemos que o aprender está em todas as fases da criança e o 

que ele não atingiu, deve ser ensinado de forma lúdica e significativa. O reforço, não 

é uma atitude que transmite traços da ludicidade e sim, objetivos de aprendizagem 

definidos e certeiros. Essa gestão atual, vem ponderando um nivelamento de salas, os 

alunos devem estar num patamar semelhante, desconsiderando sua faixa de aquisição 

de saberes e de ZDP. Sinto que estamos perdendo o rumo da educação infantil. 

Quando falei sobre o estranhamento desse reforço para a gestora da escola, senti que 

ela também acredita no nivelamento. É uma pena ver essa equipe atual que nos gesta 

pensar em atingir apenas dados desconsiderando aspectos mais importantes que estão 

no desenvolvimento de habilidades mais sólidas que farão diferença no avançar dos 

alunos nas séries seguintes.  Observação: percebo que os alunos estão sendo treinados 

e não estão sendo instigados a buscar, interagir e formalizar novas percepções e 

formações psíquicas [...]. (CP, Questionário, 2018). 

Através dos nossos diagnósticos e das professoras fazemos a escolha das crianças que 

ainda estão precisando de alcançar alguma habilidade. Por meio desse diagnósticos 

planejamos atividades voltadas para essas habilidades ainda não alcançadas. A 

professora é orientada a usar materiais concretos, lúdicos e atividades convencionais 

para despertar essas habilidades. Notamos um grande avanço nas crianças que 

frequentaram essas aulas. Um dia antes do dia da aula pedimos os pais para trazer a 

criança e avisamos o horário. O tempo dessas aulas foram de 50 minutos. Fizermos 

três grupos com três crianças por horário. Na medida que a criança consegue adquirir 

aquela dificuldade, ela sai dessa aula e colocamos outra. Essas aulas acontecem no 

contra turno. O ponto que vejo que precisa melhorar é que os pais precisam ter mais 

compromisso com essa questão de aceitar e ajudar seus filhos nas dificuldades que 

eles têm. Houve faltas de algumas crianças, e essas que faltam são as que mais 

precisam [...]. (CP, Questionário, 2018). 

Para nortear as ações, os diagnósticos são realizados bimestralmente pela instituição, 

independente do diagnóstico no início do ano letivo, denominado diagnóstico inicial. 

Este é para compreender o nível do conhecimento cognitivo e oral das crianças, para 

daí a equipe planejar de acordo com as necessidades deles. Após os resultados as 

crianças que ainda não desenvolveram as habilidades propostas para o bimestre 

recebem um ajuda extra, um reforço escolar. Esse reforço é mediado no turno 

matutino por uma professora que cumpre a carga horária de 210h, com o auxílio das 

Agentes de Ensino da Educação Infantil. E no turno vespertino pelo Apoio 

Pedagógico e também com o auxílio das Agentes de Ensino da Educação Infantil. As 

ações em relação a esse reforço escolar são orientadas e direcionadas pela 

coordenadora pedagógica da instituição, sem pressão sob a criança [...]. (CP, 

Questionário, 2018). 

Conforme apresentado, nota-se que não há um consenso sobre a prática do reforço 

escolar para as crianças. Essa perspectiva nos chamou atenção quando uma das coordenadoras 

cita a “falta de compromisso” dos pais que não “colaboram” para “sanar a dificuldade” dos 
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filhos, por não os levarem às aulas de reforço. Deve-se destacar que a Lei nº 12. 796/2013 

estabelece a obrigatoriedade da matrícula da criança na pré-escola por seus pais ou responsáveis 

a partir dos quatro anos de idade, podendo a criança computar 60% de presença. Significa que 

é direito da criança se ausentar (com ou sem motivo) 40% do total dos dias letivos (BRASIL, 

2013), não podendo a instituição discriminá-la ou afastá-la das atividades. Isso demonstra que 

o papel da Educação Infantil não é a escolarização precoce, mas a criação de espaços de 

aprendizagem e ampliação das possibilidades interativas, envolvendo todas as dimensões do 

que isto significa. 

Ao aprofundar a discussão, foram analisadas as determinações contidas na Constituição 

Federal (1988), no art. 227 e no art. 5 º do ECA (2008): 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, a 

alimentação, a educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (BRASIL, 1988, n.p.). 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (BRASIL, 

2008, p. 24) 

Considerando o constrangimento das crianças que ainda não adquiriram determinadas 

habilidades, situação ora verificada por meio de uma avaliação excludente, discriminatória, 

como exemplo, por serem  “convidadas” a participarem de aulas de reforço em períodos de 50 

minutos, indagamos: seria imprescindível para o desenvolvimento delas, a garantia das 

habilidades planejadas para aquele determinado bimestre? E as outras habilidades que não 

constam no planejamento bimestral em curso, mas que já foram adquiridas, poderiam ser 

levadas em consideração?  

Uma das perguntas na entrevista com a Coordenadora pedagógica da SME foi sobre a 

prática do Reforço Escolar: Existe uma proposta pedagógica para o reforço escolar realizado 

na pré-escola? Qual a motivação para que ele acontecesse? 

O ano passado (2018) teve reforço escolar, mas esse ano ainda não, até porque essa 

primeira avaliação que teve foi pra isso, pra gente detectar quais escolas estão com 

dificuldade, os professores, pra que a gente possa fazer um trabalho nessas escolas, 

traçar estratégias, metas, pra que ela melhore o desempenho. Como no ano passado 

(2018) pediram os professores pra fazerem uma avaliação pra saber como saíram as 
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crianças do Infantil V, e as do IV fazer uma avaliação de como estavam saindo as 

crianças lá da creche, a gente já sabia que precisava ter uma estratégia para que essas 

crianças melhorassem, agora nesse ano (2019), já fizemos a avaliação no início já pra 

isso, pra monitorar o ano todo as escolas que estão com dificuldade e os professores 

também, pra dar formação. 

A presente reflexão remete à necessidade de um olhar que perceba os “pequenos” ou 

“imensos” avanços cotidianos das crianças, suas conquistas, suas potencialidades. Afinal, por 

que ficar à procura do que lhes falta? Será que elas precisam passar pelo constrangimento de 

voltar à instituição em outro horário? Serem desrespeitadas em seus tempos e espaços de 

aprendizagem?  

Até mesmo o documento orientador utilizado pela SME, DC-GO (2018), quando aborda 

a avaliação das crianças, destaca que: 

[...] só a linguagem escrita não consegue elucidar e tornar visível para o(a) 

professor(a) e para as famílias e/ou responsáveis, as variadas interações estabelecidas 

pela criança na instituição educacional e, consequentemente, as aprendizagens que ali 

ocorrem. Assim, a utilização de múltiplos registros – fotografias, vídeos, áudios, 

imagens, desenhos, cartazes, anotações de falas etc. – consiste na possibilidade do (a) 

professor (a) capturar na complexidade do dia a dia, cenas, fragmentos do cotidiano, 

que expressam a singularidade dos processos de aprendizagens e desenvolvimento de 

cada criança num espaço coletivo [...]. (DC-GO, 2018, p. 130). 

Freitas et al. (2009) traz uma importante discussão sobre os processos formais e 

informais de avaliação, bem como os prejuízos que eles podem trazer para a autoestima das 

crianças: 

Hoje sabemos que o processo é repleto de trocas entre momentos formais e informais 

de avaliação. Isso faz da avaliação um processo contínuo em que os instrumentos 

formais e considerações verbais, nem sempre elogiosas, feitas pelo professor ou por 

outros alunos de maneira informal, se alternam e se complementam direcionando o 

futuro do estudante. A informalidade do processo de avaliação é fator decisivo no 

desenvolvimento do aluno, pois envolve a formação de juízos gerais sobre si mesmo, 

os quais afetam sua auto-estima alterando a forma pedagógica com a qual o professor 

interage com o estudante em sala de aula [...]. (FREITAS et al., 2009, p. 7-8). 

A respeito dos avanços presentes na legislação, destacamos também, entre os quais, 

mais do que o direito que as crianças têm à educação, contidos no art. 53 do ECA, a criança 

tem “[...] o direito de ser respeitada por seus educadores.” (BRASIL, 2008). Como enfatizam 

Bianca Correa e Érika Andrade (2011, p. 279), ao se falar em respeito à criança, é preciso falar 

também sobre a multiplicidade; sobre as diferenças; sobre a diversidade e as “[...] maneiras 
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distintas e desiguais, a depender, sobretudo, do contexto econômico em que a criança está 

inserida [...]”. 

Os estudos de Maria Theresa Corrêa (2015) trouxeram como questão central essa 

necessidade de compreensão à constituição e ao desenvolvimento da avaliação para as 

aprendizagens na Educação Infantil. Por meio da análise documental e entrevistas com 

professores que atuaram em diferentes funções, nota-se os desafios a serem superados para 

evitar práticas educativas equivocadas acerca dos processos avaliativos e da construção de 

significados sobre procedimentos e instrumentos de registros dos resultados do processo 

avaliativo. A autora chama a atenção para o cuidado que devemos ter para que os processos 

avaliativos não se percam como documentos burocráticos sem o sentido formativo das práticas 

docentes voltadas para as aprendizagens das crianças. 

Conforme Niqueli Machado (2014), observa-se que o enfoque na documentação 

pedagógica se deu pelo fato de que ela favorece a transição da concepção escolar de avaliar 

resultados prévios para o de acompanhar os resultados imprevisíveis, por meio da 

sistematização do trabalho docente; da produção de memórias acerca da experiência; da seleção 

e da organização de diferentes tipos de registro. Ela chama a atenção para uma prática docente 

relacionada ao registro e documentação na educação infantil, adotando o conceito de criança 

competente e interlocutora.  

Essa ideia de avaliação por meio da comprovação exigida em folhas A4 e a infinidade 

de instrumentos avaliativos desnecessários deve ser superada e substituída por práticas 

avaliativas mais inclusivas. 

3.2 Portfólio: uma possibilidade de registro e reflexão 

O ideal é que, cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual os 

educandos possam participar da avaliação. É  que o trabalho do 

professor é o trabalho do professor com os alunos e não do 

professor consigo mesmo.  

(FREIRE, 1998, p.71). 

 

Os diferentes estudos e pesquisas trazem o portfólio como uma coletânea de todos os 

registros elaborados pelos professores.  Elas vão se constituindo como uma importante 

documentação não só para as crianças, mas também para o trabalho docente. O portfólio auxilia 

a memória pedagógica do profissional para que ele possa refletir sobre sua práxis; sobre as 
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dificuldades vivenciadas; sobre suas angústias e as possibilidades de (re)organizar e 

(re)construir suas ações. 

Nesse sentido, as ideias de Barbosa e Arantes (2018) sobre o portfólio são 

esclarecedoras, pois explicam se tratar de 

[...] instrumento precisa partir de um olhar atento e investigativo do professor sobre a 

dinâmica do grupo em relação às ações, reações, interações, proposições das crianças 

e dele próprio. Nesse sentido, o portfólio pode ser amplo e significativo, à medida que 

se utilize de diferentes recursos, tais como: anotações, descrições, fotografias de 

momentos importantes do processo de produção e de apropriação de conhecimentos 

e expressões socioculturais pela criança, registros em áudios e vídeos das diferentes 

interações das crianças em grupo ou em atividades individuais como em brincadeiras, 

entre outras coleções de produtos e de construções feitas pelas crianças [...]. 
(BARBOSA; ARANTES, 2018, p. 10). 

Arantes (2016) explicita a discussão sobre a visão pela qual muitos profissionais da 

educação concebem o portfólio como coletânea das atividades (em folhas) realizadas pelas 

crianças no decorrer do bimestre; organizadas em pastas ou cadernos e entregues ao final de 

cada bimestre ou semestre para as famílias. Ela questiona a ausência de qualquer discussão ou 

reflexão com as crianças e com os pais para a escolha das atividades, isto é, todas as atividades 

realizadas cotidianamente fazem parte do intitulado “portfólio”.  

É importante ressaltar a origem da palavra portfólio, para isso, contamos com a 

colaboração de Benigna Villas Boas (2004), ao indicar que: 

Originalmente, o portfólio é uma pasta grande e fina em que os artistas e fotógrafos 

iniciantes colocam amostras de suas produções, as quais apresentam a qualidade e a 

abrangência do seu trabalho, de modo a ser apreciado por especialistas e professores. 

Essa rica fonte de informação permite aos críticos e aos próprios artistas iniciantes 

compreender o processo em desenvolvimento e oferecer sugestões que encorajem sua 

continuidade [...]. (VILLAS BOAS, 2004, p. 38).  

acerca do portfólio como instrumento de acompanhamento das aprendizagens das 

crianças, pode-se destacar que, dentre as atividades desenvolvidas, a criança “[...] decide o que 

incluir, como incluir e, ao mesmo tempo analisa suas produções tendo a chance de refazê-las 

sempre que quiser e for necessário [...]”, assim “[...] o portfólio utilizado nessa lógica avaliativa 

segundo o qual o aluno não é penalizado pela aprendizagem ainda incompleta” funciona como 

“um aliado da aprendizagem.” (VILLAS BOAS, 2004, p. 49). 

Outros estudos sobre portfólio auxiliaram as reflexões aqui apresentadas, dentre elas,  

citamos Jussara Ramires (2008). Sua tese teve como finalidade compreender, descrever e 
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analisar criticamente o processo de construção de portfólios de avaliação das crianças em uma 

instituição infantil pública de São Paulo, estabelecendo uma relação entre a teoria e a prática 

dos professores. Sua discussão suscita ainda a necessidade da participação das crianças nesse 

processo avaliativo, de modo que seja uma avaliação partilhada, ressaltando os desafios para a 

concretização das condições necessárias para a utilização efetiva dos portfólios de avaliação na 

Educação Infantil. 

Raquel Lusardo (2010), por sua vez, trouxe uma investigação sobre a compreensão de 

professoras sobre o papel do portfólio no processo de avaliação das crianças de três a seis anos 

em uma escola da rede privada de Juiz de Fora, compreendendo esse portfólio como um 

instrumento de registro embasado numa avaliação formativa e mediadora. A pesquisadora 

discorre sobre o fato de como as concepções do professor interferem na elaboração desse 

instrumento, o qual, quando parte de uma concepção mais tradicional de avaliação, torna-se um 

arquivo de papéis. 

Já Denise Tonello (2015) fundamentou-se pela inquietação acerca do processo de 

avaliação na Educação Infantil e na maneira pela qual ele é comunicado. Em sua pesquisa, 

aborda também o modelo classificatório caracterizado pelo preenchimento dos registros, por 

meio do qual são apresentadas informações genéricas sobre comportamentos apresentados ou 

conteúdos aprendidos. Segundo ela, tal perspectiva cria um sentimento de incompletude no 

professor por não conseguir comunicar o processo de cada criança como algo particular. A 

pesquisa da citada autora teve como preocupação a elaboração de um projeto de formação junto 

aos docentes, propondo o uso do portfólio como estratégia de avaliação dos processos de 

aprendizagem e reflexão sobre o papel da avaliação nessa etapa de ensino. 

O portfólio, na perspectiva apresentada, como um dos procedimentos de avaliação 

condizentes com a avaliação formativa, para Villas Boas (2004), justifica-se como um 

instrumento colaborativo; a ser organizado e construído no decorrer do processo educacional 

por todos os envolvidos, inclusive pelas próprias crianças, por meio do qual possam 

desenvolver suas escolhas e sua própria autonomia. 

Nas palavras de Arantes (2016), adotar o portfólio como um instrumento avaliativo é 

enxergar outras possibilidades de acompanhar o crescimento individual e coletivo das crianças, 

dando oportunidade a elas e às famílias de participarem ativamente desse processo evolutivo. 

Nessa perspectiva, descentraliza-se uma exclusividade assumida historicamente pelo professor, 

como o único responsável capaz de entender e acompanhar os processos individuais e coletivos 

do desenvolvimento humano. 
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Nessa perspectiva, pode-se perceber diferentes entendimentos sobre o portfólio na área 

educacional, porém, a presente discussão destaca a que indica que esse instrumento possibilita  

[...]vincular a avaliação ao trabalho pedagógico em que o aluno participa da tomada 

de decisões, de modo que ele formule suas próprias ideias, faça escolhas e não apenas 

cumpra prescrições do professor e da escola. Nesse contexto, a avaliação se 

compromete com a aprendizagem de cada aluno e deixa de ser classificatória e 

unilateral [...]. (VILLAS BOAS, 2004, p. 46-47). 

A concepção de portfólio no município de Rio Verde sinaliza que são elaborados como 

coletânea das atividades realizadas pelas crianças. Tal percepção foi obtida nos questionários e 

na entrevista com a responsável pela equipe pedagógica.  

Ao perguntarmos à Coordenadora pedagógica da SME se existiam documentos 

elaborados pela equipe para a avaliação das crianças, a resposta foi positiva; dentre os 

documentos elaborados, o portfólio foi citado como sendo “[...] a coletânea das atividades 

enviadas pela equipe pedagógica da SME relacionadas aos desenhos das crianças: o desenho 

da história e o autorretrato” (CP-SME, entrevista, 2019). Contraditoriamente à concepção de 

portfólio como “coletânea de atividades”, destacamos ser muito interessante a forma como a 

Secretaria consegue perceber a potencialidade desse instrumento. Segundo a Coordenadora, 

“[...] a solicitação aos professores é que o portfólio com a avaliação do desenho das crianças 

fique na escola e que todos tenham o direito de ver, porque é um instrumento utilizado também 

para a professora conversar com as famílias, mostrando o desenvolvimento da criança [...]” 

(CP-SME, entrevista, 2019). 

Ao insistirmos na pergunta sobre o portfólio, na tentativa de identificarmos a existência 

desse instrumento elaborado nas instituições (com ou sem a participação das crianças na escolha 

das atividades) ou se existia somente esse portfólio do professor, conforme a informação obtida, 

além do portfólio do professor existe o portfólio das crianças (o que foi trabalhado). Essa noção 

de que o portfólio da criança expressa o que foi trabalhado (pela professora e pela criança), 

parece indicar a expectativa de avaliação indireta do trabalho docente. A ressalva da 

Coordenadora pedagógica deve ser explicitada: “[...] mas não interferimos em como ele é 

organizado, fica a critério da unidade escolar e algumas preferem entregar bimestralmente para 

os pais, outras semestralmente, então, fica a critério de cada uma [...]” (CP-SME, entrevista, 

2019). 

Nos questionários respondidos pelos coordenadores pedagógicos das instituições e 

professores (APÊNDICES A e B), a pergunta nº 7, sobre “o processo de avaliação na educação 
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infantil”, indicava a necessidade de marcar os instrumentos utilizados pela instituição no 

processo de avaliação da criança. Do total de 170 questionários respondidos, 92% das respostas 

trouxeram marcada a opção “portfólio”, mas, ao descreverem sinteticamente o instrumento, 

trouxeram como explicação do instrumento citado o portfólio do professor com os desenhos 

bimestrais das crianças, conforme a exigência da SME. Seguem algumas respostas: 

São impressos onde a criança escreve o nome e faz o desenho do autorretrato. (P) 

Temos o registro da história, registro do autorretrato e nome que também ocorre por 

bimestre que é feito um portfólio. (P) 

As avaliações ‘mensalmente’ são colocadas em portfólio onde fica a disposição da 

SME e família das crianças. (P) 

Portfólio: atividades avaliativas do aluno em pastas catálogo. (P) 

Feito em sala onde as crianças ilustram uma história conforme sua compreensão da 

mesma. O portfólio é colocado em uma pasta, onde pode ser comparado de um 

bimestre para o outro. (P) 

Vale ressaltar que, como são utilizados vários instrumentos pela rede municipal, as 

respostas continham mais de um instrumento sinalizado, porém, para essas análises foram 

consideradas somente a opção: “portfólio”. 

Insistimos em trazer a concepção de portfólio, tomando como base os estudos de 

Cristina Parente (2014), a qual indica: 

[...] coleções intencionais de trabalhos e outras evidências das crianças que mostram 

em seus esforços progressos e realizações e que consistem numa documentação rica 

das diversas experiências das crianças ao longo do tempo. Os portfólios tornam 

possível à criança envolver-se no processo de aprendizagem e avaliação pelo 

procedimento da seleção, análise e apreciação dos trabalhos e evidências relevantes 

para neles colocar [...]. (PARENTE, 2014, p. 295). 

Nesse sentido, importa-nos considerar que a presente discussão acerca do portfólio 

como uma possibilidade de registro; de reflexão; de autoavaliação e análise crítica; apresenta 

como foco o pensamento sobre a figura central do processo de ensino-aprendizagem: a criança. 

Assim, acompanhar seus processos de desenvolvimento e suas aprendizagens, por meio da 

construção de um portfólio que seja fruto de um trabalho coletivo e consistente, com a utilização 

de múltiplos registros, torna esse caminho mais seguro. 
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Como destaque, importa mencionar as análises propositivas presentes na fala da 

responsável pela equipe pedagógica da SME, durante a entrevista, ao ser questionada se os 

únicos registros avaliativos das crianças eram feitos somente em folhas A4 ou se utilizavam 

também outros tipos de registro, tais como fotografias; vídeos; anotações de fala, entre outros. 

Num olhar reflexivo, ela disse que não utilizavam outros registros, mas que essa pergunta tinha 

lhe despertado a atenção para novas possibilidades de múltiplos registros para comporem a 

documentação pedagógica das crianças. Tal fato intensifica as reflexões aqui apresentadas 

sobre o quão importante é esse movimento dialógico da pesquisa entre a teoria e a prática; das 

possibilidades de discussão; do respeito às diferentes concepções de criança e de avaliação, 

incluindo as possibilidades de mudança das ações a favor de uma Educação Infantil que busque 

sempre uma melhor qualidade para o atendimento das crianças. 

3.3 Os atores envolvidos nos registros avaliativos das crianças 

Compartilhar a documentação representa participar de um 

verdadeiro ato de democracia, dando suporte à visibilidade e à 

cultura da infância, tanto dentro quanto fora da escola: 

participação democrática, ou “democracia participante”, que é 

resultado da troca e da visibilidade.   

(RINALDI, 2012, p. 113 apud OSTETTO, 2017, p. 45). 

 

Afinal, quem são os atores envolvidos no processo educacional? Os professores são os 

maiores responsáveis pelo ensino-aprendizagem, mas não estão sozinhos. Junto a eles precisam 

colaborar os diferentes atores deste processo, pois a equipe escolar, as crianças e os familiares 

também têm muito a dizer sobre o ensino e as aprendizagens. 

Sobre a necessária e fundamental parceria com as famílias na Educação Infantil, o 

Parecer CNE/CEB nº 20/2009, chama a atenção para a família, primeiro contexto de educação 

e cuidado da criança, ao indicar que: 

A perspectiva do atendimento aos direitos da criança na sua integralidade requer que 

as instituições de Educação Infantil, na organização de sua proposta pedagógica e 

curricular, assegurem espaços e tempos para a participação, o diálogo e a escuta 

cotidiana das famílias, o respeito e a valorização das diferentes formas em que elas se 

organizam [...]. (PARECER CNE/CEB, 2009, p. 92). 
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Entendemos a necessidade de se estabelecer uma parceria com as famílias para o 

acompanhamento partilhado no desenvolvimento das crianças. Sobre essa participação, 

Hoffmann (2013) sintetiza, ao dizer que: 

É direito e dever dos pais ‘acompanharem’ a escolarização dos filhos? As família 

brasileiras têm direito a uma escola de qualidade? Resposta afirmativa para as duas 

perguntas. O que não transforma os pais em ‘profissionais da educação’ ou lhes dá a 

formação/competência necessária para decidir sobre suas ações pedagógicas. 

(HOFFMANN, 2013, p. 42).  

Desse mesmo ponto de vista, a autora colabora chamando a atenção sobre o que é 

responsabilidade dos pais e o que é responsabilidade das instituições, ao afirmar que: 

“Promover o diálogo com as famílias não significa compartilhar com elas o compromisso 

profissional da escola [...]” (HOFFMANN, 2014, p. 37). 

Nos questionários foi possível perceber que os professores afirmam ter um bom 

relacionamento com os familiares, mas as famílias não são convidadas a participarem da 

construção do PPP, nem mesmo da documentação pedagógica, ao contrário, eles apenas 

recebem a documentação emitida pela escola ao final de cada bimestre. 

Maria Cristina Amaral (2014), em sua dissertação, buscou compreender como os 

registros pedagógicos podem subsidiar a avaliação das práticas e do desenvolvimento infantil 

a partir dos significados atribuídos pelos professores, familiares e crianças de uma instituição 

da pré-escola no município de Juiz de Fora, ao procurarem incorporar ao seu projeto pedagógico 

variadas formas de registro dessas práticas. A pesquisa trouxe também a necessidade de 

intensificar as reflexões acerca da avaliação como processo de documentação e produção de 

significados de forma mais dialógica entre os interlocutores. Amaral (2014, p. 135) concluiu 

que: “A experiência de pesquisar com as crianças demonstrou que elas têm muito a dizer sobre 

os acontecimentos cotidianos nas instituições e, por isso, devem ser consideradas sujeitos ativos 

também nas etapas do processo, e não somente na realização das atividades [...]”. 

Amanda Lopes (2009) reflete sobre a contribuição das crianças enquanto autoras dos 

registros sobre suas experiências. Segundo ela,  

Quando acreditamos que as crianças são capazes, organizamos, como professores, 

situações em que possam expressar seu pensamento, registrar suas descobertas, 

escrever de acordo com seus conhecimentos sobre o código naquele momento, 

produzir marcas. Marcas suas, marcas carregadas de significação, marcas que são 

história. História de seu aprendizado, histórias das atividades desenvolvidas em um 

ano letivo, história de autores que eles são. Assim como os educadores registram um 

processo, as crianças também podem fazê-lo quando autorizadas a isso, quando 
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criadas as oportunidades para que o façam. E seus registros, junto aos produzidos pelo 

professor, unem-se na construção de memória, de identidade, de aprendizagem [...]. 

(LOPES, 2009, p. 55). 

Nesse sentido, a criança se compreende como parte da sociedade e a sociedade como 

parte dela, sendo vista como um sujeito ativo que vivencia as relações sociais (BARBOSA; 

ALVES; MARTINS, 2011). Assim, aos poucos vai se descobrindo como autora de suas 

próprias histórias e das descobertas do que já sabem e do que ainda vão aprender. 

Na visão de Ostetto (2012, p. 30),  a documentação pedagógica sobre o desenvolvimento 

das crianças e suas interações precisa ser compreendida como um “[...] processo cooperativo 

que contempla não apenas o levantamento e o recolhimento de dados, mas, sobretudo, a análise 

coletiva do observado [...]”. A mesma autora indica que a documentação pedagógica precisa 

existir e ser articulada para garantir uma discussão mais ampla e cooperativa sobre a avaliação 

da criança em relação aos seus próprios avanços, longe de modelos impostos, num movimento 

que as respeite quanto a sua identidade e dignidade (OSTETTO, 2017), como indicado na 

Constituição Federal (BRASIL, 2019).  

Sob o ponto de vista de Hoffmann (2013), o professor é um investigador dos processos 

avaliativos e pode ter uma concepção classificatória ou mediadora desses processos. Nas 

palavras da autora:  

Numa visão classificatória, pergunta-se para ‘ver o que o aluno aprendeu” depois de 

ensiná-lo. Na concepção mediadora, pergunta-se para ver o que o aluno já sabe, o que 

ainda não sabe, que outras coisas sabe, de que jeito sabe fazer..., para decidir sobre 

estratégias pedagógicas de continuidade [...]. (HOFFMANN, 2013, p. 164). 

Em contraposição à concepção classificatória, chamamos a atenção sobre a concepção 

de avaliação mediadora, para que se tenha como referência a situação de aprendizagem vivida 

pela criança na relação entre seus pares e entre os adultos, afinal, a documentação pedagógica 

precisa ter como objetivo o acompanhamento evolutivo das crianças, a fim de apoiá-las na 

apropriação de conhecimentos; na formação dos valores éticos e estéticos; no desenvolvimento 

físico, afetivo e intelectivo (BARBOSA, 1997).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao continuarmos seguindo nosso caminho sem refletir sobre o 

sentido de nossas escolhas,  o desejo de transformação ficará 

limitado ao discurso.  

(FREITAS, 2009, p. 70) 

 

Assumindo uma posição contrária à escolarização precoce, fundada em concepções 

tradicionais de escola e aprendizagem, essa pesquisa foi pautada na defesa de políticas públicas 

que possam promover uma Educação Infantil pública e de qualidade, socialmente referendada, 

de forma que todas as crianças sejam respeitadas como sujeitos de direitos e possam vivenciar 

uma infância balizada em uma cidadania plena, conforme determina a Constituição Brasileira 

de 1988. 

No conjunto das contradições entre o que é dever do Estado e o dever de todos os 

indivíduos que buscam, por meio da resistência, clamar por uma sociedade mais justa e 

igualitária, fica o desafio à reflexão, aos questionamentos e às problematizações a respeito das 

concepções avaliativas tradicionais ainda presentes nas instituições, incluindo a importância de 

nos contrapor politicamente, intensificando as lutas por mais financiamento para a educação. 

Falar sobre Educação Infantil é falar de direitos, de projetos, de sonhos, de 

experiências... Enxergar o que nos escapa aos olhos... Ouvir e observar nas entrelinhas... 

Remete-nos a tensões, emoções, desafios. 

Ao longo desta pesquisa, foi recorrente percebermos a necessidade de aprofundamentos 

dos debates sobre a Educação Infantil e as contradições frente às concepções de criança, de 

infância, de ensino, de aprendizagens. Ao ser incluída como parte integrante da Educação 

Básica, foi oficializada a necessidade de ampliação das discussões legais relacionadas à 

Educação Infantil. Dentre elas, a discussão sobre os processos avaliativos realizados nas 

instituições. 

Nesse movimento, tornou-se possível perceber os avanços e retrocessos vividos em 

nosso país, estado e município, incluindo a nossa (in)compreensão frente ao silenciamento dos 

profissionais diante de uma infinidade de tarefas burocráticas impostas. 

Por outro lado, percebemos as possibilidades de construção e efetivação de projetos 

ricos em experiências para as crianças, contrários ao projeto de escolarização precoce 

instaurado na Educação Infantil, os quais, na maioria das vezes, leva os professores a uma 

avaliação desprovida de significados, nas quais se avaliam as habilidades que as crianças 
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“aprenderam ou deixaram de aprender”, no tempo estipulado como ideal pelos adultos. Os 

profissionais que trabalham nas instituições infantis precisam se conscientizar do importante 

papel que desempenham para a transformação da sociedade. 

Muito mais que um espaço para acolher as crianças, as instituições educacionais que 

atendem crianças de zero até seis anos precisam serem constituídas em espaços que se 

possibilitem oportunidades para se desenvolverem de forma divertida, em um ambiente 

acolhedor e seguro; que possam se sentir confiantes para ousar e descobrir todas as 

possibilidades de ser no mundo; ser do mundo. Aqui é necessário lembrar que a legislação 

precisa retirar as crianças de seis anos do mundo paralelo em que as colocaram, assumindo que 

elas estão também na Educação Infantil, por direito, segundo a data de corte para entrada no 

Ensino Fundamental. Portanto, há de mencioná-las e compreendê-las como crianças em 

respeito a suas especificidades.  

O que está sendo avaliado, afinal? Por que tanta burocratização do trabalho docente, 

interferindo no modo e no tempo das interações entre os adultos e as crianças? Por que a 

preocupação em descrever comportamentos, deixando passar despercebida a sutileza das 

aprendizagens e do desenvolvimento infantil? Os processos avaliativos utilizados nas 

instituições infantis estão baseados em um projeto político-pedagógico que defenda os direitos 

das crianças, percebendo-as como seres completos e, ao mesmo tempo, em pleno 

desenvolvimento? São muitas questões suscitadas quando se discute os processos avaliativos. 

Por isso, precisamos de mais discussões e de sistemáticas pesquisas, pois elas nos exigem 

coragem para questionar e duvidar do que já parece óbvio e certo. 

Outra preocupação abordada na presente pesquisa analisou a função equivocada que as 

pessoas atribuem à pré-escola, concebendo-a com a função preparatória para o Ensino 

Fundamental, desrespeitando o momento único dessa fase educativa. É na Educação Infantil 

que acontecem as relações afetivas e o despertar das aprendizagens por meio das experiências 

vividas, bem como das possibilidades de interação. 

Pensar em um documento avaliativo, enquanto maneira de registrar e acompanhar as 

evoluções das crianças, esbarra em alguns fatores práticos, tamanha é a amplitude das 

possibilidades presentes no acompanhamento das crianças. Nesse sentido, apresentamos o 

portfólio como um dos registros avaliativos possíveis na Educação Infantil. No entanto, é 

preciso ressaltar o posicionamento afirmado na presente pesquisa, contrário à prática de 

elaboração do portfólio como uma simples coletânea das atividades executadas pelas crianças 

no decorrer do bimestre ou do semestre. Contra essa concepção, foi apresentada a defesa para 
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que esse documento seja construído a muitas mãos, ou seja, pelos diversos atores envolvidos 

nos processos de ensino e aprendizagens das crianças.   

Nas análises desenvolvidas, tornou-se clara a preocupação de toda equipe pedagógica 

da SME com os processos de ensino e das aprendizagens das crianças, bem como os avanços 

relacionados à oportunidade de expressão das crianças nas análises realizadas pelos professores 

e demais profissionais que as acompanham em seu desenvolvimento. Ao considerarem a 

evolução dos desenhos bimestrais do autorretrato e do trabalho com a literatura − como forma 

de entendimento da evolução dos desenhos bimestrais da história −, os instrumentos avaliativos 

elaborados foram desenvolvidos na intenção de colaborar e apoiar o professor na tarefa de 

avaliar as crianças. 

Ao mesmo tempo, foi perceptível o aprisionamento dos professores frente à quantidade 

de análises reflexivas que devem ser feitas sobre cada criança, ao final de cada bimestre, entre 

elas: a análise reflexiva do desenho do autorretrato; do desenho da história; do 

acompanhamento e marcação de cada uma das habilidades programadas para o bimestre (e que 

são muitas); da junção de todas as informações desses instrumentos para a escrita do relatório 

descritivo de cada criança. Enfim, nas análises propostas não se respeita o tempo e a capacidade 

criativa do(a) professor(a). 

Um dos questionamentos apresentados sobre a avaliação realizada nas turmas pré-

escolares do município de Rio Verde foi pautado na divulgação dos resultados obtidos em 

ranking. Ao fazerem o consolidado com as informações, os dados aferidos nas habilidades 

organizadas bimestralmente desencadeiam uma série de análises dignas de preocupação, como 

exemplo, a comparação entre o trabalho pedagógico desenvolvido pelas instituições; a 

comparação do trabalho realizado pelos professores sem levarem em conta as especificidades 

de cada instituição; da região em que estão localizadas; do público atendido; das especificidades 

relacionadas à infraestrutura; enfim, das múltiplas individualidades. 

Essa prática demonstra uma incompletude na percepção das conquistas cotidianas das 

crianças acerca das aprendizagens que não são mensuradas em papel. É importante destacar que 

o contexto social tem implicações imediatas sobre o desenvolvimento das crianças. Essa ideia 

de avaliação, por meio da comprovação exigida em folhas A4 e a infinidade de instrumentos 

avaliativos desnecessários, devem ser superadas e substituídas por práticas avaliativas mais 

inclusivas. 
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Por outro lado, pode-se constatar durante a pesquisa a possibilidade de que a equipe 

pedagógica da SME possa ampliar as reflexões sobre as bases em que se apoiam os processos 

avaliativos da rede municipal. 

Ao final da presente pesquisa, pode-se perceber que, por sua incompletude, tornou-se 

apenas o início... Incompletude pelo entendimento que nada está pronto, acabado, definido... 

Incompletude diante das indefinições do sistema educacional brasileiro... E início pelo desejo 

de transformação... Transformar por meio da ação! 

Esse desejo de transformar a realidade vivenciada pelas crianças nas instituições infantis 

se concretiza por meio da presente pesquisa, pois acreditamos que ela abre caminhos para novas 

reflexões. Nesse sentido, é fundamental que todos os professores tenham garantido o apoio 

institucional para usufruírem do direito à formação continuada em nível da pós-graduação lato 

senso e stricto sensu, a fim de colaborar com reflexões sobre os diversos aspectos da educação, 

conforme o que determina o Plano Nacional de Educação. 

Embora exista uma grande complexidade no que tange à formação e valorização 

docente, incluindo as condições de infraestrutura, tanto física como político-pedagógica, a luta 

das pessoas comprometidas com uma educação de qualidade para as crianças de zero a seis 

anos de idade deve ser cotidiana para que sejam asseguradas políticas públicas capazes de 

promover espaços infantis adequados para o acolhimento, cuidado e educação das crianças. 

E é assim, como destaca a epígrafe que abre a presente seção (FREITAS, 2009, p. 70), 

na incompletude dos debates; na escolha de prosseguir esse caminho por meio das reflexões ; e 

no desejo de não nos limitarmos ao discurso, é que concluímos essa pesquisa na certeza de que 

novos olhares precisam se voltar sobre a avaliação na e da Educação Infantil. 
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ANEXO F  − Registro da criança – 1º Bimestre (2019) 
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ANEXO G  − Acompanhamento do monitoramento da aprendizagem da Educação Infantil – 2019 
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ANEXO H  − Avaliação Externa (Infantil V) 
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