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RESUMO 

A avaliação é um processo essencial para o acompanhamento do desenvolvimento 

infantil e para a tomada de decisões voltadas ao redimensionamento da prática peda-

gógica além de contribuir para potencializar condições favoravelmente avaliadas. 

Considerando a relevância desse processo, esta pesquisa objetivou apresentar uma 

proposta de avaliação de bebês para o Centro Municipal de Educação Infantil Marinei 

Aparecida Lopes, de Caçador, considerando em sua elaboração os direitos de apren-

dizagem e de desenvolvimento, os campos de experiência e as especificidades locais. 

Como forma de ampliar a compreensão acerca da avaliação na infância, recorreu-se 

a estudos de Andrade (2010), Fochi (2019), Hoffmann (2012), Jaques e Hipólito 

(2019), Melissa, Garms e Batista (2016), Paschoal e Machado (2009), Plaza e Santos 

(2015) e Silva (2012), entre outros. Também, serviram de referência documentos que 

têm norteado a Educação Infantil no contexto brasileiro, tais como o Referencial Cur-

ricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998), as Diretrizes Cur-

riculares Nacionais para a Educação Básica - DCNEBs (BRASIL, 2013) e a Base Na-

cional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017). Constituindo um estudo de caso 

com priorização da abordagem qualitativa, estruturou-se a pesquisa em três etapas: 

i) a primeira possibilitou o mapeamento da realidade avaliativa, demandas e suges-

tões da instituição implicada no estudo e contou com a participação de 13 docentes 

que atuam no local; ii) a segunda possibilitou o confronto entre um instrumento de 

avaliação elaborado pela Rede Municipal de Ensino de São Ludgero com os resulta-

dos da primeira etapa, visando ao levantamento de sugestões para elaboração da 

proposta avaliativa pretendida. Essa etapa contou com a participação de cinco profis-

sionais, estando três deles em atuação no lócus da pesquisa e dois no Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe - UNIARP; iii) a terceira etapa possibilitou a elaboração da proposta ava-

liativa com base nas etapas anteriores e contou com a participação específica da pes-

quisadora responsável pelo estudo. Como instrumentos, utilizaram-se: um questioná-

rio elaborado e validado especialmente para esta pesquisa, visando ao levantamento 

de dados sobre a realidade avaliativa atual do lócus de pesquisa, demandas e possi-

bilidades para seu aprimoramento; um roteiro elaborado a partir dos resultados obti-

dos na aplicação do questionário com o intuito de estimular reflexões do grupo focal e 

de ampliar as possibilidades avaliativas coletadas na primeira etapa. Como resultado, 

apresenta-se uma proposta composta por possíveis critérios avaliativos acompanha-

dos por situações de aprendizagem e de desenvolvimento, alternativas de documen-

tação pedagógica, estratégias para aproximar a avaliação e o planejamento do ensino, 

estratégias para comunicação da avaliação e de seus resultados e ações comprome-

tidas com a melhora permanente do processo de avaliação dos bebês.  Espera-se que 

o produto educacional resultante da pesquisa auxilie no processo avaliativo realizado 

na Educação Infantil, servindo para reflexões sobre a relevância de implicar, além das 



 
 

 
 

orientações dos documentos norteadores da etapa formativa no contexto brasileiro, 

as demandas específicas dos bebês em seus contextos de inserção.   

Palavras-chave: Educação Infantil. Avaliação. Bebês. Direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Campos de experiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

The evaluation is an essential process to follow child development and to take 

decisions that are concerned in refining the pedagogical practice, besides of 

contributing to enhance the conditions which were evaluated favorably. Considering 

the relevance of this process, this research has aimed to present a proposal to evaluate 

babies at the Marinei Aparecida Lopes Municipal Center of Child Education, in 

Caçador, considering the rights of learning and development in its elaboration, the 

fields of experience and local specifities. As a way to amplify the understanding about 

the evaluation during childhood, Andrade (2010), Fochi (2019), Hoffmann (2012), 

Jaques e Hipólito (2019), Melissa, Garms e Batista (2016), Paschoal e Machado 

(2009), Plaza e Santos (2015) e Silva (2012) studies were used, among others as well. 

Additionally, some documents that have been guiding the Child Education in the 

Brazilian context have been used as reference, such as the National Curricular 

Referential to Child Education – NCRCE (BRASIL, 1998), [Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998)], the National Curricular 

Guidelines to Elementary Education – NCGEE (BRASIL, 2013), [Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica – DCNEBs (BRASIL, 2013)] and the 

National Common Curricular Base – NCCB (BRASIL, 2017) [Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC (BRASIL, 2017)]. As this is a study case which prioritizes the 

qualitative approach, the research has been structured in three phases: i) the first has 

made it possible to map the evaluative reality, the demands and suggestions from the 

institution that is implicated within the study and it has had the participation of thirteen 

teachers who work at the place; ii) the second has made it possible to confront one 

evaluation tool, which was elaborated by the São Ludgero Municipal Education System 

[Rede Municipal de Ensino de São Ludgero], with the results of the first phase, aiming 

to suggestions to come about towards the elaboration of the intended evaluative 

proposal. This phase had the participation of five professionals, in which three of them 

are working in the research locus and two of them within the Professional Master 

Program of the Elementary Education – PMPEE of Alto Vale do Rio do Peixe University 

– UNIARP [Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP]; iii) the third phase has made it 

possible to elaborate the evaluative proposal on the basis of the previous phases and 

has had the specific participation of the researcher who is responsible for the study. 

The following tools were used: a questionnaire that was elaborated and validated 

specially for this research, aiming to the data survey on the present evaluative reality 

of the research locus, demands and possibilities to its improvement; a script which was 

elaborated from the given results of the applied questionnaire with the aim of 

stimulating the reflections upon the focused group and amplify the evaluative 

possibilities collected in the first phase. As a result, the presented proposal is 

compounded by possible evaluative criteria followed by learning and development 

situations, alternatives to pedagogical documentation, strategies to bring the 



 
 

 
 

evaluation and planning closer to teaching, communication strategies of evaluation and 

its results and actions that are committed to the permanent improvement of the 

evaluation process of the babies. It is expected that the educational product resulted 

from the research helps in the evaluative process done within the Child Education, 

serving to bring reflections about the relevance to implicate, besides the orientation of 

the guided documents of the formative phase in the Brazilian context, the specific 

demands of babies in their contexts of insertion. 

Keywords: Child Education. Evaluation. Babies. Learning and development rights. 

Fields of experience. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo da Educação Infantil é contribuir no desenvolvimento integral das 

crianças. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n° 9394/96 faz 

referência a essa condição em seu Art. 29, indicando que compete à primeira etapa 

da Educação Básica o “[...] 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, 2005, p. 17). 

A educação integral visa ao desenvolvimento de todas as dimensões que cons-

tituem a criança, o que remete, inclusive, “[...] ao caráter de direitos civis como a saúde 

e alimentação [...]” (POMPERMAIER, 2018, p. 57). Por meio da educação integral, 

reconhecem-se as múltiplas dimensões do ser humano e, por isso, compreende-se o 

“[...] direito de aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao res-

peito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária e como condição para o pró-

prio desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática” (BRASIL, 2007, 

p. 6-7).   

Depois de anunciada na LDBEN n° 9394/96, a educação integral é retomada 

no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI ao destacar a 

necessidade de promover na Educação Infantil “[...] a integração entre os aspectos 

físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, considerando que esta é 

um ser completo e indivisível” (BRASIL, 1998, p. 17-18). 

 Da mesma forma, integra as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica – DCNEBs, documento no qual se reitera o compromisso da 

etapa formativa com “[...] o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos de 

idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social (BRASIL, 

2013, p. 36).  Recentemente, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC reforçou o 

compromisso da Educação Básica com esse processo ao destacar que a mesma deve 

visar à formação e ao desenvolvimento humano, o “[...] que implica compreender a 

complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões re-

ducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afe-

tiva” (BRASIL, 2017, p. 14).  

Para que se alcance o objetivo, é indispensável promover ações pedagógicas 

que considerem as diferentes dimensões contempladas na LDBEN 9394/96, nas 



12 
 

 
 

DCNEBs e nos demais documentos norteadores da Educação Infantil no contexto na-

cional. Em decorrência, emergem dúvidas, em meio a práxis pedagógica, referentes 

ao acompanhamento desse processo e de que forma esse acompanhamento pode 

contribuir na tomada de decisões em relação ao planejamento e à própria valorização 

das práticas desenvolvidas no contexto escolar, especialmente as compatíveis às de-

mandas infantis. 

Essa preocupação também se pauta no Currículo Base da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental do Território Catarinense, documento recentemente lançado e 

que indica ser a finalidade da avaliação na Educação Infantil “[...] acompanhar a apren-

dizagem e o desenvolvimento das crianças, de modo a valorizar seus saberes e redi-

recionar o planejamento do professor [...]”. Por isso, a avaliação é considerada um 

“[...] instrumento de reflexão da prática [...]” (SANTA CATARINA, 2019, p. 108). 

Como forma de aprofundar as reflexões sobre a relevância da avaliação na 

Educação Infantil, recorre-se a autores dedicados à temática, especialmente àqueles 

que têm publicado suas contribuições neste século XXI, entre os quais, Andrade 

(2010), Fochi (2019), Hoffmann (2012), Jaques e Hipólito (2019), Melissa, Garms e 

Batista (2016), Paschoal e Machado (2009), Plaza e Santos (2015) e Silva (2012).  

A análise de contribuições atuais possibilita confrontar os desafios e os avan-

ços em relação aos de décadas anteriores quando se afirmava que a avaliação se 

constituía em “[...] um dos problemas mais críticos das atividades do professor e pro-

vavelmente esta é a tarefa, das tantas que desenvolve, que apresenta um maior grau 

de incerteza relativo ao acerto ou não de proceder deste ou daquele modo” (MAR-

QUES, 1975, p. 36). Independente do período histórico, a avaliação deveria ter “[...] 

um sentido amplo [...]” e ser realizada “[...] de formas diversas [...]” (MELO; BASTOS, 

2012, p. 183).   

Especificamente na Educação Infantil, a avaliação não visa à promoção, 

mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental (BRASIL, 2017). Vieira e Côco (2019) 

defendem que, nessa etapa, a avaliação deve considerar o contexto no qual se rea-

liza, o que revela a incapacidade de padronizar instrumentos e critérios compatíveis 

com as especificidades e as demandas de todas as Instituições de Educação Infantil 

– IEI do território nacional, por isso tem-se a intenção, neste estudo, de considerar 

demandas do lócus da pesquisa, ainda que se utilize como referência para a sua ela-

boração o instrumento de avaliação de outro contexto.  
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No caso dos bebês, Plaza e Santos (2015) alertam a importância de terem cla-

ras as suas vivências ao longo do processo pedagógico, condição que demonstra a 

complexidade do processo avaliativo. Nesse sentido, a avaliação deve contribuir para 

se “[...] compreender o cotidiano para além da obviedade, da arbitrariedade e da obs-

curidade que o esvazia de sua complexidade, quando o necessário seria viabilizar a 

afirmação da sua singularidade no entretecer de sua diversidade pedagógica” (MAR-

TINS FILHO, 2013, p. 46). 

Antes mesmo do ingresso no mestrado, a atuação por nove anos no Ensino 

Fundamental em diferentes escolas públicas e por 12 anos especificamente na Edu-

cação Infantil na Rede Municipal de Caçador, Santa Catarina, sempre com as turmas 

de berçário, suscitou uma série de indagações sobre o desenvolvimento das crian-

ças. E, ao longo do período de formação inicial e também de atuação na docência, 

possibilitou-se observar que as condições as quais têm envolvido a Educação Infantil 

sofreram uma série de mudanças, entre elas, as concepções sobre as crianças e os 

seus modos de interagir e de aprender. Isso exige um redirecionamento das práticas 

pedagógicas para atender a essa pessoa de direitos que experiencia em sua primeira 

etapa de vida, considerando a perspectiva atual de proteção integral à infância.   

Em meio a novas demandas, a graduação tornou-se insuficiente para dar conta 

dos desafios. Ficou claro que não basta gostar da etapa formativa e ter uma formação 

inicial, pois existem novos desafios para garantir os direitos das crianças previstos nos 

documentos que regulamentam a Educação Infantil, tais como o previsto na Resolu-

ção nº 5, de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação In-

fantil e que situa a criança como centro do planejamento escolar e a posiciona como 

um sujeito com direitos e que se constitui historicamente, construindo sua identidade 

pessoal e coletiva nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, e, 

dessa forma, quando “[...] brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experi-

menta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produ-

zindo cultura” (BRASIL, 2009, p. 1).  A BNCC, por sua vez, reitera os direitos de con-

viver, de brincar, de participar, de explorar, de se expressar, de conhecer-se e de 

conviver (BRASIL, 2017).  

Em meio às condições aqui expostas, surgiu a possibilidade de frequentar o 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB, 

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP. Ao definir o projeto de pesquisa 
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para concorrer à vaga, a opção foi por desenvolver um estudo que implicasse o pro-

cesso de avaliação de bebês. A escolha da temática relaciona-se ao desconforto pes-

soal e profissional de perceber o quanto o sistema de avaliação na Educação Infantil 

ainda é frágil.  

Partiu-se da percepção de que era necessário, além de aprofundar a compre-

ensão sobre o processo avaliativo, colaborar com a atual instituição de atuação, por 

meio de uma proposta que contribuísse no acompanhamento, no registro e na comu-

nicação de especificidades relacionadas ao desenvolvimento e à aprendizagem dos 

bebês, bem como na tomada de decisões durante e ao final de cada etapa do pro-

cesso avaliativo.  

A perspectiva inicial refere-se à criação de possibilidades avaliativas mediante 

as quais os bebês fossem reconhecidos como pessoas de direitos, ao mesmo tempo 

em que contribuiria com o CMEI Marinei Aparecida Lopes, ao disponibilizar uma pro-

posta avaliativa compatível com suas especificidades e suas demandas. Ademais, 

espera-se que, além disso, a publicação do produto educacional como resultado do 

processo de pesquisa pudesse também subsidiar outras instituições, qualificando a 

avaliação que realizam. 

Tendo como foco o processo de avaliação do desenvolvimento integral de 

bebês, pretendia-se concluir esta pesquisa com a definição de alternativas que não 

desconsiderassem os campos de experiências e de objetivos de aprendizagem e de 

desenvolvimento apresentados na BNCC (BRASIL, 2018), mas que também se 

aproximassem de demandas do lócus da pesquisa. Por isso, a pesquisa mobilizou-se 

a partir do seguinte problema: como transformar critérios avaliativos objetivos, 

elaborados com base nos campos de experiência, em uma proposta de avaliação 

compatível às demandas apresentadas pelo CMEI Marinei Aparecida Lopes, de 

Caçador? 

No desenvolvimento da pesquisa, recorreu-se, inicialmente, a um instrumento 

elaborado por gestores e por docentes que atuam na Rede Municipal de São Ludgero, 

Santa Catarina, com base nos campos de experiência apresentados na BNCC (Anexo 

I), e, na sequência, buscou-se ressignificá-lo embasando-o na realidade da instituição 

de Educação Infantil implicada nesta pesquisa e a partir de contribuições sugeridas 

por membros de um grupo focal, disponibilizando, nesse processo, alternativas sub-

jetivas com o intuito de colaborar para acompanhar, registrar e comunicar condições 
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implicadas no desenvolvimento integral dos bebês e tomar decisões para o atendi-

mento das demandas observadas.  

Constitui-se, dessa forma, como objetivo geral ‘apresentar uma proposta de 

avaliação de bebês para o CMEI Marinei Aparecida Lopes, de Caçador, considerando 

em sua elaboração os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de 

experiência e especificidades locais’. Como objetivos específicos, propôs-se: i) con-

textualizar a realidade avaliativa do CMEI Marinei Aparecida Lopes, de Caçador, 

Santa Catarina, situando a proposta utilizada na respectiva instituição, as demandas 

dos docentes implicados na pesquisa e as possibilidades de reformulação da prática 

efetivada; ii) confrontar o instrumento de avaliação utilizado na Rede Municipal de En-

sino de São Ludgero e os dados apresentados por docentes atuantes no lócus de 

pesquisa, visando à identificação de possibilidades para a elaboração da proposta 

avaliativa pretendida; iii) confrontar as implicações implícitas nos direitos de aprendi-

zagem e desenvolvimento e nos campos de experiência com o instrumento  de avali-

ação da Rede Municipal de Ensino de São Ludgero e os resultados do grupo focal, 

visando à obtenção de subsídios para a elaboração da proposta avaliativa para o 

CMEI Marinei Aparecida Lopes. 

Metodologicamente, a pesquisa caracterizou como um estudo de caso cen-

trado na abordagem qualitativa, organizado em três etapas: na primeira, os participan-

tes possibilitaram conhecer condições relacionadas à avaliação, demandas e suges-

tões avaliativas para o contexto da pesquisa; na segunda, os participantes confronta-

ram o instrumento de avaliação produzido pela Rede Municipal de Ensino de São 

Ludgero com os resultados coletados na primeira etapa, observando possíveis alter-

nativas para a elaboração da proposta avaliativa pretendida nesta pesquisa; na ter-

ceira etapa, a proposta avaliativa foi elaborada pela pesquisadora responsável pelo 

estudo com base nos resultadas das duas etapas anteriores e no seu confronto com 

especificidades dos direitos de aprendizagem e dos campos de experiência.  

A primeira etapa contou com 13 participantes e coletaram-se dados por meio 

de um questionário elaborado e validado especialmente para esta pesquisa. A se-

gunda etapa contou com cinco participantes e levantaram-se os dados em um grupo 

focal, utilizando um roteiro predefinido. Já a terceira etapa foi elaborada especifica-

mente pela pesquisadora.  
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 A sistematização da pesquisa conta com seis capítulos: o primeiro discute a 

institucionalização da Educação Infantil no contexto brasileiro; o segundo aborda a 

avaliação na Educação Infantil, destacando sua regulamentação e sua aproximação 

a especificidades da infância; o terceiro capítulo sistematiza pesquisas sobre avalia-

ção na Educação Infantil compiladas no Catálogo de Teses e Dissertações da Coor-

denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES; o quarto dis-

corre sobre a avaliação de bebês, destacando condições para aproximar a proposta 

elaborada da realidade do lócus da pesquisa; o quinto sistematiza a metodologia da 

pesquisa, situando o tipo e a abordagem de pesquisa, os participantes, a técnica e o 

instrumento, bem como as condições éticas implicadas no estudo; o sexto e último 

apresenta os resultados da pesquisa, incluindo o produto educacional e o discute à 

luz dos autores que subsidiaram teoricamente a pesquisa.  

Em relação à relevância acadêmica, o estudo sistematizou publicações sobre 

a avaliação na Educação Infantil, contribuindo para dar sequência às pesquisas que 

já vêm sendo desenvolvidas pelo PPGEB sobre a Educação Básica. Em relação à sua 

relevância social, o produto educacional proposto (disponibilizado na íntegra no link 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599063) e as demandas implicadas em 

sua criação, desde o levantamento bibliográfico até a metodologia da pesquisa, pre-

tendem acentuar a relevância do proposto, especialmente em razão da incipiência de 

opções com coerência conceitual e metodológica que abranjam o desenvolvimento 

integral, criadas nos próprios contextos escolares para que os docentes da Educação 

Infantil possam realizar uma avaliação de bebês com pertinência. 
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1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

O direito à Educação Infantil e a consolidação de instituições que articulem o 

cuidar e o educar, além de se comprometerem com o desenvolvimento integral, po-

dem ser considerados processos tardios se analisada a trajetória da educação no 

contexto brasileiro. Como condição emergencial, em função da inserção da mulher no 

mundo do trabalho, o processo de urbanização e as mudanças na estrutura e na or-

ganização familiar (JAQUES; HIPÓLITO, 2019), o atendimento à infância iniciou nor-

teado pela perspectiva assistencialista. Muitas mães que não tinham com quem deixar 

seus filhos recorriam às mulheres as quais não se sujeitavam a trabalhar nas fábricas 

e que, ao atender as crianças, em alguns casos, submetiam-nas a maus tratos e a 

desprezos (PASCHOAL; MACHADO, 2009).   

Contudo, a imigração europeia, estimulada para suprir a falta de mão de obra 

na indústria, especialmente a partir do início do século XX, suscitou o atendimento de 

novas demandas, desencadeando movimentos de reivindicação em relação às condi-

ções de trabalho e de creches para as crianças de filhos de operários. Foi com essa 

necessidade que os próprios proprietários das fábricas procuraram amenizar o pro-

blema que poderia afetar a produtividade dos trabalhadores por meio da criação cre-

ches (OLIVEIRA, 1992). Também, colaboraram para essa implantação os índices de 

mortalidade infantil, bem como a desnutrição generalizada e o número significativo de 

acidentes domésticos, condições que estimularam alguns religiosos e empresários 

“[...] a pensar num espaço de cuidados da criança fora do âmbito familiar” (PAS-

CHOAL; MACHADO, 2009, p. 82).  

No contexto brasileiro, portanto, “[...] as primeiras tentativas de organização de 

creches [...] surgiram com um caráter assistencialista, com o intuito de auxiliar as 

mulheres que trabalhavam fora de casa e as viúvas desamparadas” (PASCHOAL; 

MACHADO, 2009, p. 82). Em decorrência, as instituições criadas voltavam-se “[...] aos 

aspectos da higiene, cuidados físicos e alimentação, pois ainda não se cogitava em 

ações educativas” (OLIVEIRA; MIGUEL, 2012, p. 3).  

As tendências que acompanharam a implantação de creches e jardins 
de infância, no final do século XIX e durante as primeiras décadas do 
século XX no Brasil, foram: a jurídico-policial, que defendia a infância 
moralmente abandonada, a médico-higienista e a religiosa, ambas ti-
nham a intenção de combater o alto índice de mortalidade infantil tanto 
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no interior da família como nas instituições de atendimento à infância 
(PASCHOAL; MACHADO, 2009, p. 83). 

Andrade (2010, p. 135) confirma que as “[...] primeiras experiências do atendi-

mento em creches no início do século XX revelaram seu caráter assistencial e custo-

dial, voltado ao atendimento das crianças e famílias empobrecidas”. Esse autor, de 

igual modo, afirma que: 

Na década de 1920, alguns indicadores contribuíram para que as cre-
ches se tornassem pauta de reivindicações na sociedade, como o 
crescimento da industrialização no país, a formação de uma nova elite 
burguesa (em substituição à elite cafeeira), o agravamento do estado 
de miséria de um grande número de pessoas, a inserção da mulher 
nas fábricas, o operariado migrante europeu e o início das tensões nas 
relações patrões-operariado (p. 136). 

Gradativamente, as instituições passaram a ser “[...] mantidas e geridas direta-

mente pelo poder público [...]” e ter “[...] uma participação maior das mães no trabalho 

desenvolvido nas creches” (OLIVEIRA, 1992, p. 92). Contudo, as instituições públicas 

passaram a atender crianças das camadas mais populares como forma assistencia-

lista, enquanto as particulares passaram a dar ênfase à socialização e à preparação 

ao ensino regular, ou seja, as condições sociais definiam a ênfase pedagógica. Assim, 

enquanto as crianças com condições sociais menos favorecidas eram atendidas com 

propostas de trabalho que partiam de uma ideia de carência e de deficiência, aquelas 

com condições sociais mais favoráveis tinham acesso a uma educação que privilegi-

ava a criatividade e a sociabilidade infantil (KRAMER, 1995). 

Com relação ao conceito de criança, Rizzo (2003) reforça a falta do “[...] valor 

intrínseco de ser humano [...]” em seu tratamento, especialmente o implicado no aten-

dimento de crianças com condições sociais menos favorecidas. Entre as consequên-

cias, Felipus (2019) lembra que, nesse sentido, os direitos à formação integral das 

crianças não eram garantidos legalmente, diferenciando o tratamento ao definido atu-

almente em documentos da etapa formativa no território brasileiro, especialmente os 

que destacam o compromisso da Educação Básica com a formação e o desenvolvi-

mento humano, “[...] que implica compreender a complexidade e a não linearidade 

desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a di-

mensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2017, p. 14), como 

destacado anteriormente.  
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Em relação ao atendimento das crianças nas décadas de 1930 e 1940, o perí-

odo ficou conhecido como ‘fase da assistência social’, que, para Geis (1994), reafir-

mou o paternalismo do Estado, potencializado em programas que priorizavam a ali-

mentação e a higiene das mulheres trabalhadoras e de seus filhos. Foi somente na 

década de 1970 que, de fato, a visão sobre a Educação Infantil começou a assumir 

novos contornos. 

As discussões sobre a função social da creche e o seu reconheci-
mento como instituição destinada à educação das crianças serão in-
tensificadas, a partir dos anos 1970, concomitantemente às mudanças 
no quadro das políticas para a infância no país (ANDRADE, 2010, p. 
143). 

Rosemberg (2002) classifica três períodos da Educação Infantil vivenciados no 

contexto brasileiro a partir da década de 1970. Sistematizados no Quadro 1, esses 

períodos caracterizam uma transição significativa ocorrida na Educação Infantil no 

contexto brasileiro. 

Quadro 1 - Períodos da Educação Infantil brasileira a partir da década de 1970 

Época Características Caracterização Análise 

Fim de 1970 e 
início dos 1980 

Caracterizado 
pela influência 
do Unicef e da 

Unesco 

Iniciativas com ênfase à 
Educação Infantil de 
massa divulgadas por 
esses organismos, con-
tribuindo para a criação 
de programas e de proje-
tos no Brasil destinados, 
especialmente, aos me-
nos favorecidos social-
mente e às regiões eco-
nomicamente mais em-
pobrecidas 

Os modelos de Educação 
Infantil de massa retarda-
ram o processo de constru-
ção nacional de um refe-
rencial de educação demo-
crático, de qualidade, cen-
trado na criança e, por-
tanto, em suas necessida-
des e cultura 

Após a ditadura 
militar 

Caracterizado 
pela mobiliza-
ção em torno 

dos direitos das 
crianças e dos 
adolescentes 

A criança deixa de ser 
vista como objeto de tu-
tela e passa a ser consi-
derada sujeito de direitos 

A Educação Infantil é refe-
renciada pelo seu poten-
cial para educar e cuidar, 
ocorrendo uma articulação 
para vinculação da etapa 
formativa ao campo da 
educação e não mais ao 
da assistência social 
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A partir da dé-
cada de 1990 

Caracterizado 
pelas transfor-
mações socie-
tárias resultan-
tes dos impac-
tos da globali-

zação e das po-
líticas neolibe-

rais 

Apesar da interferência 
neoliberal, ocorre, grada-
tivamente, um movi-
mento de reconheci-
mento do caráter educa-
tivo das creches, impli-
cando no rompimento de 
sua herança assistencia-
lista, assim como a defi-
nição de propostas pe-
dagógicas para que as 
crianças pequenas pu-
dessem ter acesso a 
condições para a apren-
dizagem e o desenvolvi-
mento infantil, respei-
tando as particularidades 
dessa faixa etária 

Apesar da relevância das 
iniciativas, a transferência 
das creches do setor da 
assistência para o setor 
educacional não se deu de 
maneira efetiva quanto à 
definição de orçamentos 
específicos e à definição 
de políticas para a forma-
ção do quadro de pessoal 

Fonte: elaborado com base em Rosemberg (2002). 

 

Apesar de o acesso à Educação Infantil não ser compatível com determinadas 

indicações legais, especialmente o das crianças até três anos, Felipus (2019) destaca 

que a LDBEN nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), o RCNEI (BRASIL, 1998) e as DCNEBs 

(BRASIL, 2013), entre outras regulamentações, foram determinantes para mudanças 

da ênfase e impulsionaram a política de atendimento institucionalizado à infância. 

Como exemplos, destaca-se que, ao mesmo tempo em que a LDBEN nº 9.394/96 

define a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, indica que a ela 

compete a responsabilidade sobre o desenvolvimento integral, “[...] complementando 

a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 2005, p. 17), enquanto o Art. 53 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA determina que tanto a  criança como o 

adolescente têm direito a uma educação que vise ao pleno desenvolvimento, ao  pre-

paro para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, destacando ques-

tões como a  igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola (BRA-

SIL, 1990) 

As DCNEBs, por sua vez, retomam condições situadas em documentos de ori-

entação da Educação Infantil anteriores, indicando a prioridade pelo “[...] desenvolvi-

mento integral da criança até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, 

psicológico, intelectual e social” (BRASIL, 2013, p. 36). Finalmente, a BNCC enfatiza 

o compromisso da Educação Básica com esse processo ao destacar que a mesma 

deve visar à formação e ao desenvolvimento humano, o “[...] que implica compreender 

a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões 
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reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afe-

tiva” (BRASIL, 2017, p. 14).  

Portanto, além da relevância de se considerar o desenvolvimento integral no 

planejamento e na avaliação do ensino e da aprendizagem, existe uma trama de re-

gulamentações que apoia essa ênfase na Educação Infantil. É, portanto, com base 

nas demandas da infância discutidas por diferentes teóricos e presentes em docu-

mentos que norteiam a instituições as quais acolhem as crianças que esta pesquisa 

se pauta ao se comprometer com uma proposta avaliativa que considere os direitos 

de aprendizagem, os campos de experiências e as especificidades locais.   
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2 A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DA REGULAMENTAÇÃO ÀS 

ESPECIFICIDADES DA INFÂNCIA 

Considerando que o presente estudo tem como foco a avaliação do desenvol-

vimento integral de bebês que frequentam a Educação Infantil, procura-se, por meio 

da análise de regulamentações e de estudos precedentes, contextualizar a relevância 

desse processo. Este capítulo tem esse compromisso e, por isso, pauta-se em autores 

os quais têm discutido a temática e socializado suas constatações por meio de publi-

cações recentes, bem como na legislação orientadora desse processo no contexto 

brasileiro. 

Prevista no art. 31 da LDBEN 9394/96, a avaliação na Educação Infantil é indi-

cada pela mesma como uma ação que deve ocorrer mediante acompanhamento e 

registro sobre o desenvolvimento infantil, sem, contudo, objetivar a promoção para o 

ano subsequente (BRASIL, 2005). Mas como explorar todo o potencial da avaliação 

nessa etapa formativa e utilizar os resultados do processo no planejamento do ensino 

e no redimensionamento da ação pedagógica? 

Mesmo estando prevista legalmente, segundo Melissa, Garms e Batista (2016) 

a avaliação gera dúvidas nessa etapa formativa, especialmente nos seguintes aspec-

tos:  

a) o fato de avaliar o desenvolvimento infantil mediante registros requisita, dos 

docentes, conhecimento sobre o desenvolvimento em todas as suas especifici-

dades; 

b) a indissociabilidade entre desenvolvimento e aprendizagem, pois, ainda que 

distintos, apresentam uma íntima relação que precisa ser considerada na Edu-

cação Infantil.   

Essas autoras acompanharam, durante cinco anos, o processo avaliativo 

realizado em Centros de Educação Infantil (CEIs) de uma universidade pública. Por 

meio desse estudo, constataram que:  

[...] No início notamos que a questão da avaliação tangenciava a 
prática pedagógica, mas não era realizada de forma intencional e 
planejada. Eram realizados registros sobre o desenvolvimento infantil, 
mas esses não apresentavam relação com as questões pedagógicas 
e pouco se refletia sobre a interação entre desenvolvimento e 
aprendizagem (MELISSA; GARMS; BATISTA, 2016, p. 2). 

Para as autoras, situações como essas ainda são comuns. Apesar disso, 

lembram da poesia de Cecília Meireles, intitulada “Ou isto ou aquilo”, na qual se 
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demonstra que sempre se está fazendo escolhas, e, para escolher, necessita-se de 

que se avaliem as implicações das decisões tomadas, ou seja, ainda que a avaliação 

apresente desafios, é indispensável avançar na compreensão de seu conceito, de 

seu objetivo, de formas de efetivação e de comunicação, bem como da utilização dos 

resultados do processo avaliativo no planejamento docente. De maneira genérica,  

Avaliar quer dizer analisar o processo de construção da aprendizagem 
vivenciada pelo educando, tendo como objetivo redimensionar todo o 
momento das propostas educacionais, servindo como um instrumento 
educativo fundamental no desenvolvimento humano” (SILVA, 2012, p. 
2).  

É, portanto, um processo complexo e que não se esgota no registro e na 

comunicação de seus resultados. Essa perspectiva é considerada em vários 

documentos que norteiam a Educação Infantil no contexto brasileiro. 

Entre os documentos, situa-se o RCNEI, que define a avaliação como “[...] um 

conjunto de ações que auxiliem o professor a refletir sobre as condições de 

aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas 

crianças [...]”. Por isso, constitui uma condição indissociável do processo educativo, 

possibilitando “[...] ao professor definir critérios para planejar as atividades e criar 

situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças [...]” (BRASIL, 1998, p. 

59). Esse documento também indica que sua função é “[...] acompanhar, orientar, 

regular e redirecionar esse processo como um todo [...]” (BRASIL, 1998, p. 59). 

Passada mais de uma década de publicação do RCNEI, as DCNEBs propõem 

que:  

A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na 
busca de melhores caminhos para orientar as aprendizagens das 
crianças. Ela deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as 
atividades propostas e o modo como foram realizadas, as instruções 
e os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de 
crianças, a forma como o professor respondeu às manifestações e às 
interações das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, 
o material oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a 
realização das atividades. Espera-se, a partir disso, que o professor 
possa pesquisar quais elementos estão contribuindo, ou dificultando, 
as possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e 
desenvolvimento, e então fortalecer, ou modificar, a situação, de 
modo a efetivar o Projeto Político-Pedagógico de cada instituição 
(BRASIL, 2013, p. 95). 

Hoffmann (2012) reforça a relevância desse processo ao afirmar que: “[...] a 

avaliação na educação infantil tem por base a observação permanente das crianças 

no cotidiano e a aproximação dos professores com sua diversidade sociocultural, à 
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luz de suas próprias representações, teorias, experiências profissionais e de vida” (p. 

30). 

Nessa mesma direção, o Currículo Base da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental do Território Catarinense indica que a avaliação na Educação Infantil 

tem como objetivo “[...] acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento das 

crianças, de modo a valorizar seus saberes e redirecionar o planejamento do 

professor [...]” (SANTA CATARINA, 2019, p. 108). Nesse sentido, Diretrizes da 

Educação Infantil de municípios como de Massaranduba (2019), Paulo Lopes (2019), 

São Ludgero (2019) e Timbó Grande (2019) indicam que os resultados da avaliação 

não são considerados um fim em si mesmo e tampouco a finalização de um processo, 

mas indicativos para redimensionar a prática pedagógica. Ou seja, “Não é um 

procedimento que indique o ponto final de um trabalho, uma classificação, para 

depois resultar numa exclusão futura [...]” (SILVA, 2012, p. 2). 

Essa constatação converge com o proposto no documento supracitado, pois 

nele a avaliação se transforma em “[...] instrumento de reflexão da prática [...]” 

(SANTA CATARINA, 2019, p. 108). Portanto, deve haver uma articulação entre o 

processo avaliativo e o processo de planejamento, pois é neste que se devem tomar 

as decisões sobre os resultados do primeiro. 

Portanto, a avaliação na Educação Infantil tem como finalidade redimensionar 

as práticas pedagógicas a fim de acompanhar o trajeto de vida da criança, pois, 

segundo Hoffmann (2012, p. 13), nesse percurso, “[...] ocorrem mudanças em 

múltiplas dimensões com a intenção de favorecer o máximo possível seu 

desenvolvimento”. Por isso, a avaliação é um processo dinâmico, uma vez que deve 

se efetivar em diferentes situações em que ocorrem as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças.  

Considerando todos esses aspectos, esta pesquisa prioriza a avaliação em 

sua dimensão pedagógica, o que implica pensar que, ao avaliar a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças, é preciso considerar isto:   

Avaliar não é fazer um “diagnóstico de capacidades”, mas acompa-
nhar a variedade de ideias e manifestações das crianças para planejar 
ações educativas significativas. Parte de um olhar atento do professor, 
um olhar estudioso que reflete sobre o que vê, sobretudo um olhar 
sensível e confiante nas possibilidades que as crianças apresentam 
(HOFFMANN, 2012, p. 30, grifos da autora). 
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Para efetivar esse processo, as DCNEIs definiram que “[...] As instituições de 

Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pe-

dagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, 

promoção ou classificação [...]” (BRASIL, 2010, p. 29). Nesse documento, também, 

indicam-se cinco condições para efetivar esse processo: 

 A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano; 
 Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 
 A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da cria-
ção 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 tran-
sição pré-escola/Ensino Fundamental);  
 Documentação específica que permita às famílias conhecer o tra-
balho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvi-
mento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; 
 A não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Em sua efetivação, “[...] A avaliação deve procurar abranger todos os aspectos 

do desenvolvimento da criança, não só o cognitivo, mas sim uma avaliação a partir do 

aluno, tendo ele como referência, como parâmetro de si mesmo” (SILVA, 2012, p. 2). 

Essa perspectiva vincula-se ao desenvolvimento integral, cuja ênfase vem sendo con-

siderada nos documentos norteadores da Educação Infantil, entre os quais a LDBEN 

nº 9.394/96 (BRASIL, 2005) e as DCNEBs (BRASIL, 2013) discutidas no capítulo an-

terior. 

Especificamente na BNCC, o desenvolvimento integral é tangenciado pela ideia 

de educação integral, concebida como uma “[...] construção intencional de processos 

educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as pos-

sibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea” (BRASIL, 2017, p. 14). Em convergência com essa demanda, indica 

como condições norteadoras desse processo os cinco campos de experiência siste-

matizados no Quadro 2.   
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Quadro 2 - Campos de experiência da Educação Infantil e orientações da BNCC 

 Campo de 
experiência 

Descrição 

O eu, o outro e o 
nós 

Nesse campo, compreende-se que é na interação com os pares e 
também com adultos que as crianças vão constituindo um modo 
personalizado de agir, sentir e pensar, além de descobrirem que 
existem outros modos de vida, pessoas que são diferentes e que 
também podem ter outros pontos de vista. 
É nas interações que elas constroem percepções e questionamentos 
sobre si e sobre os outros, observando especificidades enquanto 
também passam a se identificar como seres individuais e sociais. 
Nesse processo, participam de relações sociais e de cuidados 
pessoais, o que é indispensável para construírem sua autonomia e 
senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o 
meio. 

Corpo, gestos e 

movimentos 

Por meio do corpo (seus sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou 
intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças exploram o 
mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, 
expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o 
outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, 
progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Nesse processo, 
o uso de diferentes linguagens facilita a comunicação e a expressão no 
entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem, estimulando que 
reconheçam as sensações e as funções de seu corpo e, com seus 
gestos e movimentos, identifiquem suas potencialidades e seus limites, 
desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro 
e o que pode ser um risco à sua integridade física. 

Traços, sons, 
cores e formas 

Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e 
científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, 
possibilita às crianças vivenciarem diversas formas de expressão e 
linguagens. Com base nessas experiências, elas se expressam por 
várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou 
culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual). Essas 
experiências contribuem para que, desde muito pequenas, 
desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, 
dos outros e da realidade que as cerca. 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação 

Desde o nascimento, as crianças participam de situações 
comunicativas cotidianas com as quais interagem. As primeiras formas 
de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a 
postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que 
ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, vão 
ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de 
expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna que 
se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. 
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Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformações 

As crianças vivem inseridas em espaços e em tempos de diferentes 
dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e 
socioculturais. Desde muito pequenas, procuram se situar em diversos 
espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e 
amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico 
(seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, 
as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as 
possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as 
relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como 
vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus 
costumes; a diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas 
experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, 
frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, 
ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, 
comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, 
reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e 
reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente 
aguçam a curiosidade. 

Fonte: Brasil (2017). 

 Considerando que esses campos de experiências devem ser implicados no 

planejamento da Educação Infantil, compreende-se que, também, devem nortear os 

processos avaliativos. Da mesma forma, destaca-se a relevância dos seis direitos de 

aprendizagem discutidos nas diferentes versões da BNCC e sistematizados no 

Quadro 3. 

Quadro 3 - Direitos de aprendizagem e de desenvolvimento 

Direitos de 
aprendizagem 

Descrição 

Conviver 

“[...] com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 
outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as 
pessoas”. 

Brincar 

“[...] cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tem-
pos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diver-
sificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais”. 

Participar 

“[...] ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 
da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto 
da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando”. 

Explorar 

“[...] movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emo-
ções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 
da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a 
cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e 
a tecnologia”. 

Expressar 
“[...] como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens”. 
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Conhecer-se 

“[...] e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 
uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas 
diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e lingua-
gens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 
comunitário”. 

Fonte: Brasil (2017, p. 36). 

 Os respectivos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento dinamizam os 

dois eixos estruturantes da Educação Infantil: a interação e a brincadeira. Previstos 

anteriormente nas DCNEIs, consideram-se esses eixos “[...] experiências nas quais 

as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações 

e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, 

desenvolvimento e socialização [...]” (BRASIL, 2017, p. 35). A BNCC também indica 

que:  

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 
competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Edu-

cação Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situa-
ções nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes 
que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a 
resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros 
e o mundo social e natural (BRASIL, 2017, p. 35, grifos do autor). 

Portanto, a proposta avaliativa que pretende resultar no produto educacional 

indicado neste estudo terá como base os referidos campos de experiência e os direitos 

de aprendizagem, sem, contudo, subestimar demandas locais.  
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3 A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL SOB A ÓTICA DE PESQUISAS 

CORRELATAS  

 

Para levantamento de estudos correlatos, realizou-se uma seleção de 

dissertações compiladas a partir do acesso ao Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES. A seleção dos estudos deu-se em três etapas: 

Etapa I: para seleção inicial, utilizaram-se os descritores ‘Avaliação’ e 

‘Educação Infantil, resultando na identificação de 247702 dissertações e 80949 teses.  

Etapa II: nessa etapa, separaram-se, das pesquisas selecionadas na Etapa I, 

as dissertações publicadas nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Localizaram-se 

49594 dissertações e 20597 teses.  

Etapa III: nessa etapa, selecionaram-se cinco das dissertações e teses 

localizadas na Etapa II que expressassem no título o compromisso com a análise de 

práticas avaliativas realizadas em instituições de Educação Infantil. Os dados centrais 

dos estudos selecionados foram sistematizados Quadro 4, a seguir. 

 

Quadro 4 - Dados centrais dos estudos correlatos 

Autor/ano Tipo IES Título Objetivo Metodologia 

G
o

m
e
s
 (

2
0

1
6

) 

T
e

s
e
 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

e
 F

e
d

e
ra

l 
d
o

 C
e
a

rá
 -

 

U
F

C
 

O dito e o vivido: 
concepções e 
práticas 
avaliativas na 
Educação 
Infantil da Rede 
Municipal de 
Fortaleza 

Investigar a relação 
entre a sistemática 
avaliativa para 
Educação Infantil 
proposta pela 
Secretaria Municipal 
da Educação de 
Fortaleza e as práticas 
avaliativas existentes 
nas unidades de 
atendimento de 
Educação Infantil 
pesquisadas. 

Pesquisa 
documental e de 
campo com 
ênfase na 
abordagem 
qualitativa 
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Avaliação na 
Educação 
Infantil e 
participação: 
desafios para a 
gestão 

Estudar como se 
configura a avaliação 
desenvolvida nas pré-
escolas de um 
município paulista 

Estudo de caso 
com ênfase na 
abordagem 
qualitativa 
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Avaliação na 
Educação 
Infantil: 
percepções de 
professoras de 
um centro de 
Educação 
Infantil municipal 
de Sorocaba 
(SP) 

Investigar como as 
professoras de um 
centro municipal de 
educação infantil de 
Sorocaba (SP) 
percebem o processo 
de avaliação das 
crianças na prática 
pedagógica, 
considerando um 
contexto de novas 
orientações advindas 
da Secretaria da 
Educação 

Estudo de caso 
com ênfase na 
abordagem 
qualitativa 
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Avaliação de 
contexto na 
Educação 
Infantil: 
um processo de 
reflexão sobre o 
trabalho 
pedagógico em 
uma instituição 
educativa na 
Rede Municipal 
de Ensino de 
Florianópolis/SC 

Contextualizar a 
avaliação da 
qualidade numa 
instituição de 
Educação Infantil 
vinculada à Rede 
Municipal de Ensino 
de Florianópolis 

 

G
o

n
ç
a

lv
e

s
 (

2
0
1

9
) 

D
is

s
e

rt
a
ç
ã
o
 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

e
 E

s
ta

d
u
a

l 
d

e
 C

a
m

p
in

a
s
 -

 

U
N

IC
A

M
P

 

Precisa falar! 
Queremos 
saber? O 
desafio da 
escuta das 
crianças na 
avaliação 
institucional 
participativa 

Descrever as ações 
desencadeadas por 
uma secretaria 
municipal de 
educação e a 
implementação da 
avaliação institucional 
participativa na 
educação infantil, 
além de descrever os 
processos que a 
unidade escolar 
realiza para inserir-se 
no modelo avaliativo 
proposto 

Pesquisas 
bibliográfica, 
documental e 
narrativa com 
ênfase na 
abordagem 
qualitativa 

Fonte: Gomes (2016), Cançado (2017), Amaro (2018), Carmo (2018) e Gonçalves (2019).  

 

Os cinco estudos, quatro dissertações e uma tese vinculam-se a cinco 

universidades, sendo três delas situadas no estado de São Paulo. Quanto ao ano de 

defesa, uma ocorreu em 2016, uma em 2017, duas ocorreram em 2018 e uma em 

2019.  

Em relação aos objetivos, apesar de serem observadas especificidades, nota-

se uma proximidade nos estudos relacionada à análise de práticas avaliativas 



31 
 

 
 

realizadas em instituições de Educação Infantil. Enquanto Gomes (2016), Cançado 

(2017), Amaro (2018) e Carmo (2018) analisam a relação entre a sistemática avaliativa 

proposta e as práticas efetivadas em instituições Educação Infantil, Gonçalves (2019) 

inclui o processo de implementação da proposta avaliativa e como ela se configura 

diretamente no contexto da Educação Infantil.  

Destaca-se, ainda, que a pesquisa de Amaro (2018) se compromete em 

investigar a percepção de docentes sobre o processo de avaliação das crianças na 

prática pedagógica, também relacionando a concepção adotada e a prática efetivada, 

conforme mencionado; já a de Gonçalves (2019) tem como foco movimentos de 

construção da avaliação na perspectiva participativa.  

Dos cinco estudos, quatro declaram expressamente o tipo e a abordagem de 

pesquisa e um deles não adota o mesmo padrão de apresentação da metodologia 

utilizada. Dos quatro estudos nos quais se expressou o tipo de pesquisa diretamente, 

o de Cançado (2017) e o de Amaro (2018) caracterizam-se como estudos de caso 

com priorização da abordagem qualitativa. Já o estudo que confrontou uma proposta 

avaliativa com a prática, realizado por Gomes (2016), empregou as pesquisas 

documental e de campo e a de Gonçalves (2019) as pesquisas bibliográfica, 

documental e narrativa, contudo, como os demais estudos, ambos os estudos 

priorizaram a abordagem qualitativa.  

Observa-se, portanto, uma aproximação do tipo de pesquisa e, especialmente, 

da abordagem priorizada com a atual pesquisa. Essa coincidência é resultado 

justamente da intenção de envolver o processo de avaliação relativo a uma instituição 

de Educação Infantil, apesar de que, no caso da pesquisa atual, a intenção vai além 

da análise do processo, ou seja, pretende-se resultar em um produto educacional.   

Além desses dados, analisaram-se os resultados das pesquisas correlatas com 

a intenção de situar possibilidades que os estudos oferecem para o processo 

avaliativo. Como todos envolvem estudos de campo, esperava-se que os resultados 

pudessem ser úteis para a construção do produto educacional pretendido.  

Os resultados da pesquisa de Gomes (2016) indicaram a necessidade de 

incorporar a cultura da avaliação ao trabalho docente e documentar o que se realiza 

com as crianças. Como exemplos, situam-se os diálogos com as crianças, as 

mediações realizadas e os próprios planejamentos.  

Além disso, o estudo evidencia a necessidade de uma formação específica que 
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contribua com o processo avaliativo, pois constata que o mesmo não pode se resumir 

a registros do cotidiano voltados exclusivamente para implementar uma prática 

avaliativa. Essa formação é necessária, pois o processo avaliativo “[...] exige um 

conhecimento sobre as diversas dimensões do desenvolvimento infantil e sobre os 

diversos instrumentos de documentação pedagógica no cotidiano escolar” (GOMES, 

2016, p. 6). 

Considerando que o objetivo do estudo foi investigar a relação entre a 

sistemática avaliativa para Educação Infantil proposta por uma secretaria municipal 

de educação e as práticas avaliativas realizadas nas unidades de atendimento de 

Educação Infantil pesquisadas, o estudo constatou a existência de um distanciamento 

entre o que se define nos documentos norteadores a avaliação no município e suas 

práticas. Além disso, aponta “[...] o uso negligente dos instrumentais, denominados 

documentação pedagógica, materializados em observação, registro e elaboração de 

relatórios reflexivos sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças” (GOMES, 2016, p. 182). 

Outra questão observada no estudo é o distanciamento entre as concepções 

acerca da criança apresentadas nos documentos e as expressadas nas falas dos 

participantes da pesquisa.  

As concepções sobre a Educação Infantil, embora claras em termos 
de legislação, seja em nível federal e municipal, são oscilantes quanto 
aos modos de entender e fazer na Educação Infantil por parte das 
professoras, uma vez que, hora aparece nos discursos como 
educação integral, global, respeitando-se todos os seus aspectos do 
desenvolvimento, hora aparece nas práticas pautadas fortemente no 
modelo escolarizante do ensino fundamental (GOMES, 2016, p. 182). 

 Como base nesses resultados, observa-se que a implementação de uma 

perspectiva avaliativa sugere a necessidade de uma discussão profunda sobre as 

concepções acerca da infância, bem como da relação entre as concepções e o 

processo avaliativo. Por isso, a relevância de situar a formação docente como uma 

alternativa para aproximar concepção e prática.  

 A pesquisa de Cançado (2017) apresenta, como principais resultados, a 

constatação de que, apesar da defesa da rede municipal implicada por uma avaliação 

da qualidade da Educação Infantil, a avaliação realizada se restringe à dimensão 

cognitiva, limitando-se a aferir a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades 

de leitura e de escrita.  
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[...] Constatamos que o desconhecimento dos profissionais da 
Educação Infantil em relação a outras perspectivas de avaliação que 
permitam problematizar a qualidade do contexto educativo e das 
experiências propiciadas às crianças, os leva a recorrer aos modelos 
de avaliação externa característicos das políticas neoliberais mais 
disseminados nas outras etapas de ensino, definindo 
equivocadamente os critérios para avaliar a qualidade da Educação 
Infantil [...] (CANÇADO, 2017, p. 7).  

Além disso, nos resultados, destaca-se a forma verticalizada utilizada pela 

secretaria de educação ao propor a avaliação nas instituições de Educação Infantil e 

a “[...] negativa presente nos relatos das professoras sobre possíveis alterações 

positivas na qualidade da Educação Infantil [...]” que a própria avaliação pode 

impulsionar quando o processo é repensado e se reconhece seu potencial para 

promover a participação, “[...] garantindo modos de gestão mais democráticos, nos 

quais a definição e avaliação de indicadores de qualidade se deem de modo 

compartilhado pelos atores do processo educativo [...]” (CANÇADO, 2017, p. 7). 

Em relação ao estudo de Amaro (2018, p. 6), apesar de diferenças na 

compreensão acerca de alguns aspectos da avaliação, os participantes da pesquisa 

“[...] concebem que sua realização ocorre diariamente e utilizando-se de diversas 

formas de registro, conforme as orientações do documento e a concepção de 

documentação pedagógica “[...]”. Também, identificaram-se avanços e dificuldades 

em relação à mais recente proposta avaliativa adotada pela rede municipal de ensino 

e também em relação à própria prática pedagógica dinamizada no contexto escolar. 

Nesse sentido, a pesquisadora afirma que o estudo elucidou a possibilidade de 

ampliar as discussões acerca da avaliação na Educação Infantil, especialmente para 

avançar nos aspectos mais necessários, visando a uma aproximação mais intensa 

com uma educação de qualidade para as crianças pequenas. 

Amaro (2018, p. 107), igualmente, destacou que os docentes participantes do 

estudo “[...] entendem que a avaliação direciona as práticas educativas desenvolvidas, 

mostrando caminhos sobre como devem planejar as etapas seguintes [...]”, sendo 

também “[...] uma autoavaliação do trabalho que desenvolvem [...]’. Contudo, 

observou pouca referência dos participantes em relação aos documentos que 

orientam o processo de avaliação e, por isso, como na pesquisa de Gomes (2016), 

Amaro (2018) reforça a relevância da formação docente.  

Em relação ao estudo de Carmo (2018, p. 11), o resultado potencializou “[...] o 

caráter formativo e em contexto da avaliação e constatou que as professoras 
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conhecem superficialmente os documentos curriculares municipais e nacionais [...]”. 

Portanto, a aproximação entre o que se propõe e o que, de fato se conhece e se faz 

no processo avaliativo, é uma demanda recorrente nos estudos analisados. Contudo, 

destaca-se que, de acordo com Carmo (2018), as alternativas criadas especificamente 

no contexto do estudo realizado por ela 

[...] possibilitou a esse grupo de professoras perceberem-se 
como autoras da própria prática para assumirem a 
responsabilidade compartilhada sobre os resultados revelados 
na aplicação da ECERS-R e desencadearem um processo de 
negociação para qualificar a prática pedagógica por meio da 
elaboração de um plano de melhorias (CARMO, 2018, p. 11).  

Além disso, o estudo indicou a necessidade de que a avaliação da qualidade 

realizada nas instituições de ensino Educação Infantil da rede municipal implicada no 

estudo “[...] tome parte das políticas públicas de avaliação, ancorada numa 

abordagem metodológica formativa e em contexto, longe de ser meramente 

diagnóstica” (CARMO, 2018, p. 11). 

Por fim, o estudo de Gonçalves (2019), cujo objetivo foi descrever as ações 

desencadeadas por uma secretaria municipal de educação e a implementação da 

avaliação institucional participativa na Educação Infantil, além de descrever os 

processos que a unidade escolar realiza para inserir-se no modelo avaliativo proposto, 

“[...] revela ainda as contradições e fragilidades presentes no processo como 

descontinuidades do projeto, rotatividade das equipes escolares” (p. 6). Contudo, 

também aponta aspectos que foram considerados determinantes para avanços no 

processo de avaliação, entre eles: 

 - a relevância da escuta, do diálogo e da participação para aprendizagens 

necessárias às pessoas envolvidas no processo avaliativo, situando conquistas 

obtidas na unidade escolar como consequência da oportunidade dada às falas das 

crianças as quais indicaram o que deveria ser mudado para melhorar a escola; 

- a adoção de diferentes formas e linguagens para a constituição da avaliação 

institucional participativa; 

 - a importância da constituição de memórias de participação e de sua 

ressignificação como condições para instrumentalizar em outros tempos e lugares 

ações das pessoas envolvidas no processo avaliativo; 

- a possibilidade de situar na participação e na escuta das crianças. Desafios 

que foram aceitos pela comunidade educativa, evidenciando a grande potencialidade 
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das ações realizadas. 

Diante desses avanços, Gonçalves (2019, p. 6) conclui que o estudo aponta 

“[...] para o importante movimento de fortalecimento da política da AIP1 por meio de 

educadores comprometidos com o direito das crianças, ouvindo-as, chamando-as a 

participação numa concepção democrática de educação”. Além disso, destaca-se na 

análise dos resultados que: 

Na busca de formação, a SME forneceu cursos, eventos e palestras 
para que os interessados pudessem se apropriar do modelo por ela 
adotado. Contudo, a busca por formação, por parte dos atores 
ultrapassou a esfera da SME. Houve iniciativas pessoais, por meio de 
estudos, pesquisas e leituras sobre assuntos relacionados à 
avaliação. Parte dos atores buscaram formação em disciplinas na 
Unicamp [...]. 

Reitera-se, a relevância da formação de gestores e de docentes e de suas 

implicações nos processos avaliativos. Como se pode observar, os resultados deste 

último estudo, apesar de revelarem demandas ainda não supridas, demonstram o 

quanto a formação trouxe avanços, destacando-se, nesse processo, a capacidade de 

escuta dos docentes em relação à fala das crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Avaliação Institucional Participativa. 
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4 A AVALIAÇÃO DE BEBÊS: CONDIÇÕES PARA APROXIMAR A PROPOSTA 

PRETENDIDA AO LÓCUS DA PESQUISA 

O ingresso dos bebês nas instituições de Educação Infantil vem sendo acom-

panhada por desafios e possibilidades. Os primeiros derivam da própria ampliação do 

ingresso e das especificidades da faixa etária, enquanto as possibilidades derivam 

das contribuições que práticas comprometidas com a aprendizagem e com o desen-

volvimento integral podem oferecer aos bebês quando existe um compromisso efetivo 

com esse processo. 

Pelo ingresso massivo ser uma condição recente, existem prioridades que de-

vem ser consideradas. A primeira é compreender as implicações da própria ampliação 

do ingresso de bebês e de crianças bem pequenas na Educação Infantil, prevista na 

meta 1 do Plano Nacional de Educação – PNE, na qual se define “[...] 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 [...]” da sua vigência (BRASIL, 2015, 

p. 21). 

Se por um lado as políticas definiram a ampliação, por outro a realidade não 

condiz com a projeção. O Relatório do 2° Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano 

Nacional de Educação – 2018 confirma o quanto o país ainda precisa avançar para 

atender ao pretendido.  

Em 2016, atingiu-se a cobertura de 32% das crianças, o que repre-
senta 3,4 milhões de crianças atendidas. Para se alcançar a Meta 1 
do PNE, 1,9 milhões de crianças de 0 a 3 anos precisam ser incluídas 
em creche no Brasil até 2024 (considerando a população existente na 
coorte de 2016), quando então o País teria metade das crianças de 0 
a 3 anos atendidas por creches (BRASIL, 2019, p. 20). 

Anos depois do previsto, o Brasil ainda tem uma dívida com um grande número 

de crianças, especialmente as da faixa etária de zero a três anos. Além disso, existem 

desigualdades no país que precisam ser consideradas, como indicado no referido re-

latório. 

A região Norte apresenta cobertura baixa (15,8%) relativamente às de-
mais regiões; as regiões Nordeste e Centro-Oeste se aproximam no 
período analisado, assumindo uma posição relativa intermediária; e as 
regiões Sul e Sudeste alcançam coberturas próximas de 40%, desta-
cando-se no cenário nacional. A região Norte retomou o crescimento 
da cobertura em 2013, após um período de retrocesso entre 2008 e 
2012. O forte crescimento da cobertura nas regiões Sul e Sudeste, 
quando comparado ao ocorrido nas demais regiões, sinaliza aumento 
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da desigualdade regional no período de 2004 a 2016, ainda que tenha 
havido progresso em todas as regiões (BRASIL, 2019, p. 20-21). 

Outras condições indicadas pelo relatório retratam uma realidade de cobertura 

diferenciada entre os estados, sendo que os índices mais elevados no atendimento 

de crianças de zero a três anos no ano de 2016 ocorreu em “[...] Santa Catarina 

(46,4%), São Paulo (44,1%) e Rio Grande do Sul (37,5%), enquanto Amapá (12,8%), 

Amazonas (12,8%) e Pará (15,3%), todos da região Norte, têm a menor” (BRASIL, 

2019, p. 21).  

Além disso, o documento indica diferenças de oferta a partir do local de resi-

dência das crianças, sendo que as regiões urbanas são as mais privilegiadas, além 

da ampliação no aumento do atendimento a crianças brancas se comparado às ne-

gras e ao de crianças de famílias mais favorecidas socialmente se comparadas às 

menos favorecidas. Uma síntese existente no documento, registrada na sequência, 

situa pontualmente os maiores desafios implicados no atendimento da referida faixa 

etária: 

1. O Brasil apresenta progressos em relação à cobertura da educação 
infantil para crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos de idade no período 
de 2004 a 2016.  
2. A cobertura para crianças de 0 a 3 anos apresenta tendência de 
crescimento da desigualdade entre regiões, áreas urbana e rural, ne-
gros e brancos, pobres e ricos. 
3. O quadro da cobertura da educação infantil, embora progressivo 
em relação à Meta 1, sugere a necessidade de políticas para estimular 
os municípios a atenderem com prioridade, em creche, as crianças do 
grupo de renda mais baixa (BRASIL, 2019, p. 30). 

Existem, portanto, demandas diferenciadas que requisitam a definição de polí-

ticas emergenciais, bem como a atenção dos processos de planejamento e de avali-

ação nas e das instituições de Educação Infantil dos diferentes municípios brasileiros. 

Entre as demandas, constam tanto a presença cada vez mais significativa de bebês e 

de crianças bem pequenas no contexto escolar e a emergência de ampliar o acesso 

como a necessidade de imprimir processos de inclusão tanto para as que ingressaram 

como para as que ingressarão futuramente. O país considera essas demandas nas 

políticas atuais? As instituições de Educação Infantil têm clareza sobre o aumento das 

demandas, sobre as implicações resultantes e sobre a desigualdade no acesso? 

Não é objetivo desta pesquisa aprofundar discussões acerca das políticas pú-

blicas e dos resultados alcançados a partir da implantação do PNE 2014-2024, mas 

reconhecer que essas especificidades devem ser consideradas quando a avaliação 
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da aprendizagem e do desenvolvimento integral das crianças é discutida, ou seja, se, 

por um lado, está em vigência uma política tangenciada por um documento que previa 

o aumento, por outro a realidade indica a necessidades de estratégias que garantam 

esse acesso e a emergência de iniciativas que tenham como norte o acolhimento cada 

vez mais massivo de bebês e de crianças bem pequenas nas instituições de Educação 

Infantil, especialmente, caso a meta seja priorizada no sentido de incluir 50% das cri-

anças até 2024, independentemente de suas especificidades étnicas e sociais. 

Apesar de esta pesquisa não poder intervir diretamente nas políticas nacionais, 

é possível traçar medidas que entrelaçam especificidades externas às demandas da 

realidade implicada no estudo. As demandas externas podem ser identificadas por 

meio da análise de contribuições de estudos precedentes, enquanto as demandas 

locais dependem do diálogo com os profissionais que atuam no CMEI Marinei Apare-

cida Lopes, de Caçador.  

Este capítulo dedica-se à primeira condição enquanto a segunda configura-se 

no capítulo dos resultados. Para tanto, recorre-se a autores que têm discutido o pro-

cesso de avaliação de bebês na Educação Infantil, para, ao final deste, situar indica-

tivos que podem contribuir na discussão do grupo focal previsto neste estudo e na 

elaboração da proposta avaliativa.  

Ferreira (2017, p. 115) é uma das autoras que discute a avaliação dos bebês. 

Ela reforça que o ingresso precoce das crianças tem se constituído em um elemento 

mediador para os pais e docentes, ampliando o olhar sobre “[...] aspectos relacionados 

ao desenvolvimento do bebê, a partir do momento em que este adentra o espaço da 

Educação Infantil”.  

 Rossetti-Ferreira et al. (2008), também, reforçam a importância de considerar 

que cada bebê a ingressar na creche estimula novas dinâmicas e processos de de-

senvolvimento dos familiares e dos profissionais negociados entre família e profissio-

nais da Educação Infantil. Por isso, um dos pontos a ser considerado em uma proposta 

de avaliação de bebês é indicado por Campos (2013) e diz respeito à articulação da 

participação das crianças na Educação Infantil aliada a atividades de apoio e orienta-

ção aos pais. Para Ferreira (2017, p. 117) essa condição implica que “[...] as famílias 

podem se beneficiar de orientações e espaços de diálogo que apoiem a educação das 

crianças nos tempos de transição de valores e práticas que vivemos”. 
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Uma segunda condição é compreender a especificidade do trabalho pedagó-

gico com bebês para definir práticas avaliativas e formas de registro e de comunicação 

do processo e dos resultados “[...] de modo que mostrem de forma eficiente o desen-

volvimento percorrido pelo bebê em seu processo de aprendizagem, suas conquistas 

e descobertas, rompendo com concepções e paradigmas equivocados de avaliação 

na Educação Infantil” (MOREIRA, 2014, p. 6).  Para essa autora, “A avaliação permite 

ao professor que, a partir de suas observações e registros do dia a dia das crianças, 

defina o percurso de suas intervenções no grupo, a fim de que promova o seu desen-

volvimento, respeitando as peculiaridades de cada criança [...]” (p. 7). 

A terceira e a quarta condições foram previstas no Parecer 20/2009, do Conse-

lho Nacional de Educação Básica, que trata da criação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Esse documento indica a relevância da observa-

ção sistemática, crítica e criativa de cada criança por considerar a avaliação um 

[...] instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de 
melhores caminhos para orientar as aprendizagens das crianças. Ela 
deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as atividades pro-
postas e o modo como foram realizadas, as instruções e os apoios 
oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de crianças, a 
forma como o professor respondeu às manifestações e às interações 
das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, o material 
oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a realização das ati-
vidades. Espera-se, a partir disso, que o professor possa pesquisar 
quais elementos estão contribuindo, ou dificultando, as possibilidades 
de expressão da criança, sua aprendizagem e desenvolvimento, e en-
tão fortalecer, ou modificar, a situação, de modo a efetivar o Projeto 
Político-Pedagógico de cada instituição (BRASIL, 2009a, p. 16). 

Portanto, além da utilização de estratégias que possibilitem a observação 

sistemática, crítica e criativa de cada bebê, o documento refere-se a condições que 

dificultam ou favorecem o desenvolvimento de cada criança, bem como a indicação 

de caminhos para orientação da prática pedagógica. São, portanto, condições fulcrais 

à elaboração de propostas de avaliação a serem utilizadas na Educação Infantil em 

articulação com o Projeto Político Pedagógico de cada instituição e sua respectiva 

prática pedagógica. 

Em decorrência, e como mencionado no capítulo anterior, as próprias DCNEIs 

reiteram, como condições para efetivar esse processo, a observação crítica e criativa 

das atividades, das brincadeiras e das interações das crianças no cotidiano, bem 

como a utilização de “[...] múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relató-

rios, fotografias, desenhos, álbuns etc.) e a documentação específica que permita às 
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famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desen-

volvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil” (BRASIL, 2010, p. 29). 

Portanto, a documentação pedagógica é fundamental para a avaliação na Edu-

cação Infantil. Pinazza e Fochi (2018, p. 11) defendem sua relevância, afirmando que 

a mesma não constitui um “[...] mero registro de práticas e, nem tampouco, representa 

‘adereço’ que se encaixe em qualquer gramática pedagógica e em qualquer perspec-

tiva curricular de educação infantil [...]”. Para os autores, não “[...] se trata de uma 

coleção de meros registros escritos, fotográficos, em vídeos ou em áudios, que não 

atingem o estatuto de uma documentação pedagógica e tampouco provocam a tão 

sonhada transformação na prática educativa [...] (p. 16). 

Para Fochi (2016), a prática da documentação pedagógica faz-se indispensável 

para garantir a construção de uma memória educacional, evidenciando o modo como 

as crianças constroem conhecimento, fortalecendo uma identidade própria da educa-

ção das crianças pequenas e da construção da qualidade dos contextos educativos. 

Contudo, sua qualidade depende da própria qualidade dos documentos como da sua 

vinculação com o planejamento educativo (PINAZZA; FOCHI, 2018) e, por isso, im-

plica a interposição do profissional que documenta a construção de novos significados 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003). 

Destaca-se que “[...] a documentação pedagógica se assenta em uma eleição 

do que merece ser documentado, da interpretação possível do que se toma como 

objeto de observação e de registro em um dado contexto” (PINAZZA; FOCHI, 2018, 

p. 19). Por isso, os autores defendem que a construção interpretativa da documenta-

ção pedagógica  

[...] traz subjacente uma dada gramática pedagógica, orientadora de 
uma determinada forma de pensar, organizar e conduzir a ação edu-
cativa, que, em última instância, define as perguntas formuladas às 
quais uma boa observação e uma produção de registros do observado 
devem tentar responder” (p. 19). 

Concluindo com a abordagem da quinta condição, destaca-se que a mesma 

converge com as discussões presentes no documento Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil (BRASIL, 2009b) sobre a necessidade de propor um plano de ação. 

Apesar de o documento fazer referência a um processo de autoavaliação institucional, 

considera-se que o mesmo se pode fazer a partir da avaliação de cada bebê.  

 Dessa forma, a proposta incluiria um espaço para o diálogo e para a tomada 

de decisão colaborativa, envolvendo tanto os profissionais que atuam nas instituições 
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de Educação Infantil como as famílias das crianças. Nesse sentido, constituiria uma 

perspectiva avaliativa cíclica e não linear composta, minimamente, por seis condições 

sistematizadas no Quadro 5.  

Quadro 5 - Condições para aproximar a avaliação da realidade da instituição de Educação 
Infantil implicada 

Autor Ano Condição 

Ferreira 2017 Promover a articulação da participação das crianças na Educa-
ção Infantil aliada a atividades de apoio e de orientação aos pais 

Moreira 2014 Compreender a especificidade do trabalho pedagógico com be-
bês para definir práticas avaliativas e formas de registro 

Brasil 2009a Utilizar estratégias para observação sistemática, crítica e criativa 
de cada bebê 

Brasil 2009a Pesquisar as condições que favorecem ou dificultam o desenvol-
vimento de cada bebê 

Brasil 2009a Indicar caminhos para a orientação da prática pedagógica 

Brasil 2009b Necessidade de propor um plano de ação 

Fonte: Ferreira (2017), Moreira (2014) e Brasil (2009a, 2009b). 

 Apesar de algumas reflexões se referirem às diferentes faixas etárias da 

Educação Infantil, as seis condições foram tomadas como base para a discussão do 

grupo focal previsto nesta pesquisa. Pretendia-se que servissem de base para 

elaboração do roteiro de perguntas utilizadas nos debates a fim de adaptar os critérios 

de avaliação utilizados pela Rede Municipal de São Ludgero ao contexto do CMEI 

Marinei Aparecida Lopes, de Caçador. 

Também, pretendia-se estimular que a proposta considerasse como base o 

processo de avaliação como um ciclo de investigação como indicado por Gandini e 

Edwards (2002), o qual compreende: i) formulação de perguntas; ii) observação, 

registro e coleta de materiais; iii) organização das observações e dos materiais; iv) 

análise e interpretação das observações e dos materiais: construção de teorias; v) 

reformulação das perguntas; vi) planejamento e respostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 
 

5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa se constitui em um estudo de caso por priorizar a elaboração de 

uma proposta de avaliação para bebês de zero a um ano que frequentam uma 

instituição específica a partir do confronto do instrumento avaliativo utilizado pela 

Rede Municipal de Ensino de São Ludgero com a realidade local. O “[...] estudo de 

caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um 

contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32), condição que converge com esta pesquisa, 

pois a mesma partiu, justamente, de uma problemática que demandava discussões 

com o intuito de aproximar o objeto de estudo à realidade local. 

A indicação de Yin (2001) sobre a utilização deste tipo de pesquisa em estudos 

que pretendem responder a questões de como realizar uma ação definiu a sua escolha 

na presente investigação sobre a avaliação de bebês. O fato de buscar a aproximação 

a uma realidade específica justifica, portanto, a opção pelo estudo de caso, 

especialmente, porque atende a especificidades compatíveis, entre elas, as 

destacadas por Wimmer (1996): 

 particularismo: o estudo se concentra em uma situação, acontecimento, 

programa ou fenômeno particular, proporcionando uma excelente via de análise 

prática de problemas da vida real;  

 descrição: o resultado final consiste na descrição detalhada de um assunto 

submetido à indagação;  

 explicação: o estudo de caso ajuda a compreender aquilo que se submete à 

análise, formando parte de seus objetivos a obtenção de novas interpretações 

e perspectivas, assim como o descobrimento de novos significados e visões 

antes despercebidas;  

 indução: a maioria dos estudos de caso utiliza o raciocínio indutivo segundo 

o qual os princípios e as generalizações emergem da análise dos dados 

particulares. Em muitas ocasiões, mais que verificar hipóteses formuladas, o 

estudo de caso pretende descobrir novas relações entre elementos, tais como 

as possibilidades de transladar de um instrumento com escala em uma 

proposta subjetiva, conforme pretendido nesta pesquisa. 

Em relação ao particularismo, situa-se a tentativa de aproximação com as 

especificidades da CMEI Marinei Aparecida Lopes, enquanto a descrição corresponde 
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à análise do contexto e à proposta de avaliação pretendida. Já no que se refere à 

explicação, destaca-se o processo de transição de uma avaliação utilizada em outro 

contexto para lócus da pesquisa, enquanto a indução corresponde, justamente, na 

análise do caso em particular, considerando as demandas da instituição envolvida no 

estudo e a adequação da proposta preliminar às suas condições.  

Em relação à abordagem, priorizou-se a qualitativa, a qual se difere da 

quantitativa “[...] à medida que não emprega um instrumento estatístico como base do 

processo de análise de um problema [...]” (RICHARDSON, 2007, p. 79). Converge, 

portanto, com a pretensão desta pesquisa no sentido de contextualizar a realidade do 

lócus de pesquisa, confrontar possibilidades e apresentar uma proposta avaliativa 

compatível. 

Na definição do desenho da pesquisa, o estudo organizou-se em três etapas: 

Etapa 1: priorizou a contextualização da realidade do CMEI Marinei Aparecida 

Lopes, de Caçador, Santa Catarina, situando a proposta avaliativa utilizada, as 

demandas dos docentes implicadas no processo de pesquisa e as 

possibilidades de reformulação da prática efetivada no campo de atuação dos 

participantes; 

Etapa 2: priorizou a análise da proposta de avaliação de zero a um ano utilizada 

por uma rede municipal de ensino Santa Catarina e as necessidades do CMEI 

Marinei Aparecida Lopes, de Caçador, visando à identificação de possibilidades 

para a elaboração da proposta avaliativa pretendida; 

Etapa 3: confrontou as implicações implícitas nos direitos de aprendizagem e 

de desenvolvimento e nos campos de experiência com o instrumento de 

avaliação da Rede Municipal de Ensino de São Ludgero e os resultados do 

grupo focal, visando à obtenção de subsídios para a elaboração da proposta 

avaliativa para o CMEI Marinei Aparecida Lopes. 

 

5.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A primeira etapa da pesquisa contou com 13 participantes, todos profissionais 

atuantes na escola implicada na pesquisa. A segunda etapa contou com cinco partici-

pantes, sendo três deles vinculados ao lócus da pesquisa e a dois docentes do 

PPGEB.  



44 
 

 
 

Para inclusão, utilizaram-se os seguintes critérios: a) atuar como docente em 

uma das turmas de Educação Infantil do lócus de pesquisa; b) para os gestores: 

integrar o corpo atual de gestores da instituição pesquisada; c) para os pesquisadores 

do PPGEB: ter desenvolvido pesquisas envolvendo a Educação Infantil na UNIARP.  

Para a exclusão, utilizaram-se os seguintes critérios: a) para os docentes: atuar 

na instituição pesquisada em funções que não sejam de docência; b) para os gestores: 

não integrar o quadro atual de gestores da instituição pesquisada; c) para os 

pesquisadores: não ter desenvolvido pesquisas na Educação Infantil.  

 

5.2 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Na primeira etapa, utilizou-se um questionário elaborado e validado 

especialmente para este estudo (Apêndice 1). O instrumento contou com dez 

questões subjetivas, possibilitando o levantamento de dados sobre o processo de 

avaliação realizado no lócus da pesquisa, incluindo o formato atual e as suas 

demandas, bem como sugestões para possíveis melhoras no processo avaliativo. 

Na segunda etapa, optou-se pela realização de um grupo focal. Essa técnica 

oferece condições para a discussão entre pessoas que interagem em tempo e em 

espaço comuns, articulam-se por uma mútua representação interna e se desenvolvem 

“[...] explícita ou implicitamente uma tarefa, que constitui sua finalidade” (MEIER; 

KUDLOWIES, 2003, p. 395). No caso deste estudo, a finalidade era contribuir para a 

elaboração de uma proposta de avaliação para o lócus da pesquisa. 

Para a dinamização do grupo focal, utilizou-se um roteiro elaborado a partir dos 

dados obtidos na primeira etapa (Apêndice 2). Enviou-se esse roteiro, com 

antecedência, aos membros do grupo focal a fim de refletirem sobre os dados obtidos 

na primeira etapa da pesquisa. Esse envio prévio justifica-se pelas possibilidades que 

as reflexões sobre os dados da primeira etapa ofereciam para a ressignificação do 

instrumento de avaliação elaborado pela Rede Municipal de Ensino de São Ludgero.  

Destaca-se, ainda, que na elaboração desse instrumento, consideraram-se 

indicações de Gandini e Edwards (2002), autores responsáveis por alertar que, além 

de formular perguntas, é preciso prever possibilidades para que, na avaliação, deem-

se formas de observação, registro e coleta de materiais, organização das observações 

e dos materiais, análise e interpretação das observações e dos materiais de 
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construção de teorias, reformulação das perguntas e dos planejamentos decorrentes, 

visando a encontrar respostas.  

5.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados do questionário deu-se com o apoio do Software MaxQDA, 

um recurso projetado para uso em pesquisas qualitativas, quantitativas, mistas e que 

possibilita a análise de textos, áudios, imagens, vídeos e outros arquivos. Seu uso 

viabiliza a análise de dados com auxílio de códigos e de notas, possibilitando que se 

obtenha, entre outros resultados, nuvens de categorias sobre a convergência nos 

posicionamentos dos participantes. No caso desta pesquisa, possibilitou levantar 

conceitos centrais que mobilizaram a discussão do grupo focal.  

Já os dados obtidos no grupo focal foram tratados manualmente, pois sua 

dinamização consistiu na realização de duas etapas: a) na primeira, levantaram-se as 

percepções de cada membro acerca de cada uma das perguntas do Roteiro do Grupo 

Focal; b) na segunda rodada, discutiram-se os aspectos convergentes acerca de cada 

categoria, priorizando as percepções consideradas mais relevantes pelos próprios 

membros do grupo de discussão.  

 

5.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Para realização da pesquisa, utilizou-se um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, bem como uma Declaração por meio da qual as instituições 

indicam se concordaram com a participação.  

Os participantes, também, tiveram a garantia da não exposição dos dados que 

os identificassem. Além disso, foram informados de que poderiam desistir a qualquer 

momento da pesquisa caso julgassem mais conveniente.  

Para priorizar o anonimato, utilizou-se uma codificação dos participantes no 

tratamento dos dados. No caso dos 13 participantes da primeira etapa, utilizaram-se 

os códigos D1 até D13, o que não ocorreu na segunda etapa, pois, no grupo focal, 

considerou-se o consenso obtido na segunda rodada e, portanto, as indicações se 

deram de forma colaborativa e não a parti de um membro específico. 
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5.5 RISCOS 

Como toda a pesquisa, esta, igualmente, implicou alguns riscos. Nesse caso, 

foram especialmente os decorrentes da pandemia causada pelo Sars-CoV-2, a qual, 

ainda, vem exigindo um isolamento social indispensável a fim de amenizar a 

proliferação do vírus. 
Por isso, ambas as etapas que exigiam a participação realizaram-se 

remotamente: na primeira, utilizou-se a ferramenta Google Forms para aplicação do 

questionário; na segunda, utilizou-se o Blackboard Collaborate Support, possibilitando 

a discussão dos membros do grupo focal. 

 

5.6 BENEFÍCIOS  

Os maiores beneficiados poderão ser as crianças do CMEI Infantil Marinei 

Aparecida Lopes, que serão avaliadas por meio de uma proposta compatível às 

demandas do contexto em que se inserem, bem como com aproximação em relação 

à sua faixa etária. Os benefícios, também, poderão se estender aos docentes que 

atuam com bebês na referida instituição, os quais terão à sua disposição uma proposta 

que subsidie o processo de avaliação que precisam realizar, além dos familiares que 

poderão ter acesso a informações as quais poderão auxiliá-los no dia a dia com as 

crianças.  

 Além disso, o produto educacional proposto pode contribuir para que outras 

instituições de Educação Infantil analisem suas formas de avaliação. Por isso, 

assume-se o compromisso de divulgar amplamente os resultados por meio 

publicações em periódicos de impacto. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Considerando os objetivos desta pesquisa, os resultados organizam-se em três 

seções: na primeira, apresentam-se especificidades avaliativas do CMEI Marinei 

Aparecida Lopes, de Caçador, Santa Catarina, na perspectiva dos participantes da 

pesquisa; na segunda, apresenta-se uma síntese da discussão do grupo focal, 

destacando aspectos nodais identificados no confronto do instrumento de avaliação 

utilizado na Rede Municipal de Ensino de São Ludgero com os dados apresentados 

por docentes atuantes no lócus de pesquisa; na terceira, apresentam-se fragmentos 

do produto educacional, ou seja, trechos da proposta avaliativa elaborada para o 

contexto da pesquisa. 

6.1 ESPECIFICIDADES AVALIATIVAS DO CONTEXTO DA PESQUISA 

Antes de sistematizar a percepção dos participantes em relação ao seu 

contexto de atuação, destacam-se características que definem o perfil da equipe. A 

opção de incluir os dados nos resultados intenta contextualizar condições dos 

participantes, elucidando aspectos que podem influenciar na percepção em relação 

ao processo avaliativo.  

6.1.1 Características dos participantes da primeira etapa da pesquisa 

Os 13 participantes da primeira etapa da pesquisa são do sexo feminino. Em 

relação à predominância de mulheres, o resultado se mostra em conformidade com 

pesquisas nacionais e internacionais com docentes que atuam na Educação Básica, 

confirmando que a escola se constituiu em um espaço de trabalho com predomínio 

feminino (ROCHA et al., 2017, CONVERSO et al., 2018).  

Desses 13 participantes, três concluíram a graduação, oito concluíram uma 

especialização e dois, o mestrado. Dentre eles, 11 cursaram Pedagogia e dois Letras, 

sendo que um dos participantes frequentou ambos os cursos. Destaca-se, também, 

que os dois participantes que concluíram o mestrado cursaram-no no PPGEB. Já em 

relação à formação continuada, todos participaram de alguma atividade formativa 

após a conclusão da graduação.  

Quanto ao tempo de atuação, quatro trabalham na docência entre cinco e dez 

anos e os outros nove, há mais de 15 anos conforme registrado no Gráfico 1. Portanto, 
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trata-se de uma equipe com anos de experiência enquanto docentes.  

Gráfico 1 - Tempo de docência dos participantes da primeira etapa da pesquisa 

 

Fonte: da pesquisa. 

 Em relação à carga horária, oito dos participantes trabalham durante 40 horas 

ou mais, enquanto cinco atuam entre 30 e 39 horas de acordo com o que se registra 

no Gráfico 2. Existe, portanto, uma carga horária expressiva dedicada à docência por 

parte de todos os participantes da pesquisa.  

Gráfico 2 - Carga horária de atuação semanal 

 

Fonte: da pesquisa. 
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 Dos 13 participantes, nove atuam em uma escola, ou seja, no lócus da 

pesquisa, e quatro atuam em duas instituições consoante registrado no Gráfico 3. 

Portanto, os dados indicam uma concentração significativa de docentes atuantes 

somente na escola implicada na pesquisa. 

Gráfico 3 - Instituições de atuação  

 

Fonte: da pesquisa. 

O confronto entre a carga horária e o número de instituições de atuação, isto é, 

entre os resultados registrados nos Gráficos 2 e 3, indica que somente um dos 

docentes que tem entre 33 e 39 horas de atuação trabalha em duas escolas. Vale 

destacar que esse fato acontece somente com três dos oito docentes os quais atuam 

durante 40 horas ou mais. Esse resultado coaduna com outros estudos discutidos por 

Souza (2013, p. 63), autor que afirma chamar a atenção o fato de que, no território 

nacional, “[...] em torno de 60% dos docentes brasileiros trabalham em uma única 

escola [...]”. Contudo, essa realidade pode estar em mutação em decorrência de 

políticas neoliberais que vêm sendo infladas recentemente. 

O tempo de docência, a carga horária e o número de instituições de atuação 

atual dos participantes reúnem condições que podem colaborar para o conhecimento 

mais profundo do lócus da pesquisa. Nesse sentido, conhecer o que a equipe de 

docentes pensa sobre as práticas avaliativas realizadas na instituição de atuação, 
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suas demandas e sugestões para uma possível melhora tornam-se aspectos 

determinantes à construção de uma proposta que coadune com a visão de Vieira e 

Côco (2019), autores defensores de que, na Educação Infantil, a avaliação deve 

considerar o contexto no qual se realiza. 

6.1.2 Especificidades do contexto na percepção dos participantes da primeira 

etapa da pesquisa 

Nesta seção, apresentam-se resultados obtidos na aplicação do ‘Questionário 

sobre a avaliação de crianças em uma instituição de Educação Infantil, cujo objetivo 

foi contextualizar o lócus de pesquisa, situando a proposta avaliativa utilizada no 

momento do estudo, as demandas dos docentes e as possibilidades de reformulação 

da prática efetivada. Além de nuvens de palavras e de gráficos elaborados com o uso 

do MaxQDA, possibilitando situar o foco da percepção dos participantes, destacam-

se trechos das respostas com o intuito de contextualizar os conceitos que mais 

influenciam o pensamento dos docentes e de seu confronto com estudos precedentes.  

- Critérios avaliativos priorizados no lócus da pesquisa 

Ao serem questionados sobre os critérios utilizados no lócus da pesquisa, os 

participantes destacaram os registrados na Figura 1. Como se pode observar, os 

critérios definem-se em três blocos: i) no primeiro, a cognição e a interação ocupam o 

centro de atenção dos docentes; ii) no segundo, destacam-se as atividades 

desenvolvidas pelas crianças, os próprios critérios indicados na BNCC, as habilidades 

e as características apresentadas pelas crianças, bem como o meio e a dimensão 

motora; iii) no último bloco, os participantes situam a afetividade, a autenticidade, a 

autonomia, a comunicação, a convivência, as dificuldades, as experiências, a 

expressão, a individualidade, a inserção, os interesses, a linguagem, os movimentos, 

a oralidade, os potenciais, a dimensão psicomotora e a questão social, bem como a 

socialização e o que consideram como o todo.  
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Figura 1 - Critérios avaliativos priorizados no lócus da pesquisa 

 

Fonte: da pesquisa. 

Existe, portanto, um leque de critérios utilizados pelos docentes para avaliar as 

crianças no lócus da pesquisa. Observa-se a convergência com dimensões que 

integram o desenvolvimento integral, discutidas desde que a LDBEN n° 9394/96 

definiu no Art. 29 que compete à Educação Infantil, ou melhor, “[...] 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, 

2005, p. 17), condição reiterada no RCNEI (BRASIL, 1998), bem como nas DCNEBs 

(BRASIL, 2013) e na BNCC (BRASIL, 2017).  

No Gráfico 4, apresenta-se o posicionamento de todos os critérios indicados 

pelos docentes de acordo com a frequência, possibilitando observar a divisão em três 

blocos organizados de acordo com o grau de frequência, sendo que o de maior 

constância é ocupado pelo desenvolvimento cognitivo e pela interação, como já 

afirmado.  

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 
Gráfico 4 - Frequência dos critérios avaliativos utilizados no lócus da pesquisa 

 

Fonte: da pesquisa. 

- Critérios avaliativos priorizados e formas de registro utilizadas no lócus da 

pesquisa 

  Em relação ao registro do processo avaliativo, ou seja, à documentação 

pedagógica, o D1 indicou ser realizado trimestralmente. Já o D3 relatou que o 

processo envolve a observação, a descrição e o relato. 

Como instrumento de registro, o D2 indicou que seu formato constitui o que 

definiu como boletim, enquanto o D7 definiu como boletim descritivo e o D8 como 

boletim trimestral descritivo. Esse instrumento, segundo o D6, é preenchido depois da 

realização do Conselho de Classe, aproveitando aquilo que o D13 definiu como 

anotações feitas pelos docentes e o D10 conceituou como registros diários.  

Quando questionados sobre o que registram no ‘boletim descritivo’, os 

docentes destacaram as especificidades apontadas na Figura 2. No total, são 32 

alternativas indicadas pelos participantes da pesquisa. 
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Figura 2 - Especificidades registradas no boletim descritivo utilizado no lócus da pesquisa 

 

Fonte: da pesquisa. 

Diferente dos critérios avaliativos, os quais puderem ser divididos em três 

blocos, as condições registradas no parecer descrito se definem a partir de cinco 

blocos. Como forma de facilitar a comparação entre o que os participantes indicaram 

como critérios avaliativos a serem considerados no processo de avaliação com as 

especificidades as quais, de acordo com eles, são de fato consideradas quando fazem 

a avaliação, inclui-se, na sequência, o Quadro 6.  

Este quadro é formado pelos cinco blocos com os critérios avaliativos que os 

participantes consideram essenciais para a avaliação e o que, de fato, utilizam quando 

elaboram o parecer descritivo previsto na avaliação. Essa comparação serve para 

verificar se existe coerência entre o que defendem e o que praticam.   

Quadro 6 - Critérios avaliativos e especificidades registradas no boletim descritivo 

Bloco Critérios avaliativos Especificidades consideradas 

Central 
Cognição Cognição 

Interação Interação 

Secundário 

Atividades ---- 

Critérios da BNCC ---- 

Habilidades ---- 

Características ---- 

Meio ---- 

Motor Motor 

Terciário 

Afetividade ---- 

Autenticidade ---- 

Autonomia Autonomia 

Comunicação ---- 

Convivência ---- 
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Dificuldades ---- 

Experiências ---- 

Expressão Expressão 

Individualidade ---- 

Inserção ---- 

Interesses ---- 

Linguagem Linguagem 

Movimentos ---- 

Oralidade Oralidade 

Potenciais Potenciais 

Psicomotor ---- 

Social ---- 

Socialização ---- 

O todo ---- 

Quaternário 

---- Habilidades 

---- Social 

---- Socialização 

Quinário 

---- Afetividade 

---- Atividades 

---- Características 

---- Comportamento 

---- Comunicação 

---- Concentração 

---- Expressão corporal 

---- Dicção 

---- Dificuldades 

---- Físico 

---- Formação 

---- Integral 

---- Interesses 

---- Mobilidade 

---- Visão de mundo 

---- Necessidades 

---- Personalidade 

---- Processo 

---- Raciocínio 

Fonte: da pesquisa. 

Existe uma convergência naquilo que os participantes indicam como critérios 

prioritários e o que consideram ao realizar os registros avaliativos. Ou seja, a 

‘dimensão cognitiva’ e a ‘interação’ fazem parte daquilo que os participantes priorizam 

na intencionalidade e na prática como duas especificidades consideradas pelo lócus 

de pesquisa de maior relevância do processo avaliativo.   

Em relação ao segundo bloco de critérios mais relevantes, somente existe uma 

convergência em relação a aspecto ‘motor’, isto é, enquanto os participantes indicam 

seis critérios avaliativos, somente um deles se considera com a mesma frequência na 

prática efetivada. 
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Já no bloco terciário, existe uma convergência de cinco critérios em relação às 

especificidades consideradas nos registros avaliativos (autonomia, expressão, 

linguagem, oralidade e potenciais). Portanto, dos 19 critérios avaliativos terciários, 12 

não se consideram como especificidades terciárias nos registros avaliativos.  

Observa-se, contudo, que das três especificidades quaternárias consideradas 

nos registros avaliativos, duas destacam-se nas especificidades do bloco secundário 

(o âmbito social e a socialização) enquanto das 19 especificidades indicadas no bloco 

quinário, três ressaltam-se nas especificidades do bloco terciário (afetividade, 

comunicação e interesses), o que demonstra a não convergência entre a sequência 

de prioridades em relação aos critérios avaliativos com a sequência de especificidades 

priorizadas nos registros avaliativos que os participantes realizam.  

Como exemplos, destaca-se que, enquanto as atividades realizadas pelas 

crianças e suas características são consideradas critérios avaliativos secundários, as 

especificidades registradas no boletim descritivo aparecem somente no bloco 

quinário. Além disso, existem especificidades consideradas nos registros não 

indicadas como critérios avaliativos: o comportamento, a concentração, a dicção, o 

desenvolvimento físico, a formação, a mobilidade, a visão de mundo, as 

necessidades, a personalidade, o próprio processo de desenvolvimento das crianças 

e seu raciocínio. 

Conclui-se que, apesar de haver uma convergência em parte dos critérios 

avaliativos destacados pelos participantes em relação às especificidades das crianças 

destacadas nos registros avaliativos, outra parte não tem aproximação. As 

divergências podem ser resultado da não definição coletiva de critérios que precisam 

ser considerados por todos os docentes da instituição implicada na pesquisa. 

Apesar da importância da liberdade atribuída aos docentes, destaca-se que a 

não definição pode fazer com que as crianças sejam avaliadas sob diferentes 

enfoques mesmo frequentando a mesma instituição. Como exemplo, destaca-se que, 

enquanto em algumas turmas os docentes podem priorizam as necessidades das 

crianças, em outras, essa condição pode ser subestimada por não ser considerada 

um aspecto de relevância pelo coletivo.  

 Por isso, apesar do RCNEI incumbir ao docente a definição de  “[...] critérios 

para planejar as atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem 

das crianças [...]”, esse documento, igualmente, indica que sua função é “[...] 
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acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo [...]” 

(BRASIL, 1998, p. 59), o que suscita a necessidade da definição de uma proposta 

comum entre os docentes da mesma instituição sem desconsiderar, contudo, as 

especificidades existentes entre as crianças. Para efetivar esse processo, as DCNEIs 

definiram que “[...] 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 [...]” (BRASIL, 2010, 

p. 29). 

Condições como essas, portanto, precisam ser discutidas pelo coletivo, 

especialmente pela necessidade de haver uma convergência entre a concepção 

pedagógica que norteia a instituição de ensino e as opções metodológicas e 

avaliativas que não devem ser definidas no isolamento e no individualismo. Nesse 

sentido, vale lembrar que Melissa, Garms e Batista (2016) afirmam que a avaliação 

gera muitas dúvidas na Educação Infantil e, por isso, defendem que o fato de avaliar 

o desenvolvimento infantil mediante registros requisita dos docentes o conhecimento 

sobre o desenvolvimento em todas as suas especificidades. 

O Gráfico 5 situa as alternativas de uso dos resultados da avaliação a partir do 

número de vezes nos quais se destacaram nas respostas dos 13 participantes da 

pesquisa (frequência). Observa-se que, enquanto a dimensão cognitiva e a interação 

figuraram em cinco respostas, as necessidades dos estudantes foram indicadas 

somente em uma delas.  
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Gráfico 5 - Frequência das especificidades destacadas nos registros avaliativos utilizados 
no lócus da pesquisa 

 

Fonte: da pesquisa. 
 

Com isso, é possível afirmar que mesmo sendo a dimensão cognitiva e a 

interação os critérios mais frequentes, não existe uma unanimidade entre os 

participantes em relação a outras especificidades. Essa condição reforça a relevância 

de uma proposta avaliativa que aproxime posicionamentos e seja elaborada a partir 

das próprias demandas que os docentes do lócus da pesquisa apresentam, sem 

desconsiderar outras que ultrapassam o contexto local.  Nesse sentido, Silva (2012) 

reforça ser indispensável avançar na compreensão da avaliação, de seu objetivo, de 

formas de efetivação e de comunicação, bem como da utilização dos seus resultados 

no planejamento docente.  

Ao serem questionados sobre as formas utilizadas para registro, os 

participantes destacaram que se utilizam de vídeos, fotos e registros diários. Com 

base nessas alternativas, elaboram o boletim descritivo. 

As alternativas convergem com o indicado nas DCNEIs (BRASIL, 2010, p. 29). 

Nesse documento, anunciam-se, como possibilidades, relatórios, fotografias, dese-

nhos e álbuns. 

Alternativas como essas constituem o que Fochi (2016) define como documen-

tação pedagógica, considerando ser indispensável para garantir a construção de uma   
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memória    educacional, pois evidenciam   o   modo   como    as    crianças   constroem 

conhecimento, fortalecendo uma identidade própria da educação daquelas ainda pe-

quenas e da construção da qualidade dos contextos educativos.    

 

- Função do processo avaliativo na percepção dos participantes da pesquisa 

Ao serem questionados sobre a função do processo avaliativo, os participantes 

indicaram várias condições. Na Figura 3, registram-se os conceitos priorizados nas 

respostas, possibilitando observar que envolvem várias dimensões dos processos de 

ensino e de aprendizagem.  

Figura 3 - Função do processo de avaliação sob a ótica dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: da pesquisa. 

Como prioridade, os participantes destacaram, entre as funções, o 

desenvolvimento e o acompanhamento. Para contextualizar os dois conceitos, 

registram-se trechos das respostas que possibilitam compreender a qual tipo de 

desenvolvimento e de acompanhamento os participantes se referiram. 

Em relação ao acampamento, o D2 afirmou ser uma das funções do processo 

avaliativo por possibilitar ao docente “[...] ter conhecimento do aprendizado do aluno 

[...]” no caso de que esse “[...] tenha problemas futuros”. Já o D9 registrou que o 
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acompanhamento possibilita que se proporcionem à criança “[...] situações de 

aprendizagem”. 

Ao abordar tanto o desenvolvimento como o acompanhamento, o D4 destacou 

que o boletim descritivo constitui um documento destinado para o “[...] 

acompanhamento do desenvolvimento, ou falhas no desenvolvimento, para possíveis 

reuniões com pais, para defesa da escola e professores, etc [...]”. O D6, por sua vez, 

mencionou que a função informativa da avaliação serve para que as famílias possam 

acompanhar o desenvolvimento das crianças, sendo, igualmente, um parâmetro para 

os profissionais se aperfeiçoarem continuamente. 

Apesar de tratados separadamente em alguns momentos, os dois termos se 

agrupam nas respostas de três participantes. Isso indica existir uma preocupação de 

parte dos participantes de que a avaliação serve justamente para acompanhar o 

desenvolvimento das crianças.  

Além do destaque ao acompanhamento/desenvolvimento, os participantes 

também indicaram outras funções que podem ser agrupadas em mais dois blocos pela 

frequência obtida, lembrando que o primeiro é formado, justamente, pelos dois 

conceitos já discutidos:  

- Bloco II: trata-se do bloco formado por conceitos de frequência média. Nesse, 

constam como função da avaliação, além de possibilitar a análise da aprendizagem, 

do comportamento, do contexto, da própria criança e da escola, a de possibilitar 

observações, reflexões, registros e intervenções, envolvendo a prática pedagógica. 

Como exemplo, tanto o D7 como o D8 indicaram como função a reflexão sobre as 

práticas pedagógicas. Além disso, a D7 registrou que a avaliação oferece 

possibilidades para a “[...] intervenção da professora nas interações dos bebês”, 

enquanto a D8 situou sua função em relação à “[...] percepção, intervenção e interação 

da professora junto aos bebês”. 

- Bloco III: trata-se do bloco com frequência mais reduzida e que é composto 

pelos outros conceitos registrados na Figura 3, indicando, entre as funções da 

avaliação: verificar se “[...] as crianças estão apresentando melhoras em todos os 

aspectos, ou se algo ainda está necessitando ser aprimorado” (D1); “[...] Identificar as 

características, dificuldades e especificidades de cada bebê [...] (D7); Melhorar o 

desenvolvimento da criança [...], proporcionando a mesma “[...] situações de 

aprendizagem (D9); “[...] rever o processo de ensino-aprendizagem, no qual o 
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educador pode apoiar-se e aprimorar seu planejamento de acordo com o interesse e 

o desenvolvimento das crianças (D10); “[...] observar o comportamento das crianças 

e função do professor de se reavaliar (D11). 

Silva (2012, p. 2) reforça que a finalidade da avaliação é colaborar no 

redimensionamento das “[...] propostas educacionais, servindo como um instrumento 

educativo fundamental no desenvolvimento humano”. Além disso, o RCNEI define a 

avaliação como “[...] um conjunto de ações que auxiliem o professor a refletir sobre as 

condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades 

colocadas pelas crianças [...]”.  

A percepção dos participantes reiterada no Gráfico 6 indica haver conhecimento 

acerca de diferentes funções que o processo avaliativo pode assumir. Contudo, o fato 

de um dos participantes afirmar não saber qual sua real função indica a relevância de 

uma proposta avaliativa que considere demandas do âmbito local, bem como de sua 

discussão e de seu aprimoramento contínuo.  

Gráfico 6 - Frequência das funções da avaliação na percepção dos participantes da pesquisa  

 

Fonte: da pesquisa. 
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- Utilização dos resultados do processo avaliativo no lócus da pesquisa 

Quando questionados sobre a utilização dos resultados do processo avaliativo 

no lócus de pesquisa, os participantes indicaram diferentes alternativas. Registram-se 

os conceitos priorizados nas respostas na Figura 4, possibilitando observar a 

exploração de várias especificidades implicadas nos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Como prioridades, os participantes indicaram o desenvolvimento e o próprio 

docente. Para contextualizar os dois aspectos, destacam-se trechos das respostas 

que possibilitam compreender ao que exatamente os participantes se referiram. 

Em relação ao desenvolvimento, as cinco respostas fazem menção ao ocorrido 

com a criança. Enquanto o D2 afirmou que os resultados são utilizados para observar 

o próprio desenvolvimento da criança no decorrer do ano, o D5 afirmou serem usados 

para melhorá-lo, e o D13 que, por tratar-se de uma avaliação descritiva, os resultados 

são utilizados para comparar ”[...] o desenvolvimento da criança com o que se espera 

para a idade [...]”, alertando a secretaria sobre os casos que precisam ser 

encaminhados ao atendimento de especialistas. 

Em relação ao próprio docente, os participantes destacaram que os resultados 

da avaliação “servem de termômetro para o professor ir melhorando sempre (D6) e 

para avaliar constantemente sua prática em sala de aula” (D10, D11 e D12). 

Figura 4 – Utilização dos resultados do processo avaliativo sob a ótica dos participantes da 
pesquisa 

 

Fonte: da pesquisa. 
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As demais alternativas podem ser agrupadas em três blocos organizados de 

acordo com a frequência obtida por cada conceito: 

Bloco II: trata-se do bloco formado por conceitos com a segunda melhor 

frequência: prática, aula, necessidades, sala e auxiliar. Contextualmente, significa que 

os resultados podem ser utilizados para avaliar constantemente e tornarem-se prática 

em sala de aula (D10, D11, D12), realizar intervenções para atender às necessidades 

das crianças (D4, D7, D8), auxiliá-la em suas dificuldades e em suas necessidades 

(D4), bem como em seu desenvolvimento (D5) e no processo de aprendizagem para 

fortalecer a estima (D9). 

Bloco III: trata-se do bloco formado por conceitos com a terceira melhor 

frequência: aprendizagem, intervenção, dificuldades, reavaliação, processo e 

estimular. Alguns deles foram contextualizados no bloco anterior porque constituem 

trechos que também mencionam conceitos do referido bloco. Contudo, a reavaliação, 

o processo e a possibilidade de estímulo são tratados com especificidade. É o caso 

da reavaliação para a tomada de decisões (D7, D8), além de informar os pais e/ou os 

responsáveis, estimulando que complementem o que é feito na instituição, já que são 

considerados uma parte fundamental do processo (D10). 

Bloco IV: trata-se do bloco formado pelos conceitos com a menor frequência, 

entre eles, a dúvida, o planejamento e a autoestima. Em relação aos referidos 

conceitos, o D5 afirmou que os resultados podem ser utilizados para sanar dúvidas 

com a colaboração de especialistas, para planejar e obter melhores resultados (D2), 

auxiliando a criança em suas necessidades e em suas dificuldades (D4) e para 

fortalecer sua autoestima (D9). 

Da mesma forma que os conceitos destacados pelos participantes em relação 

à função do processo avaliativo dividiram-se os blocos, aqueles para sua utilização no 

lócus da pesquisa se definem a partir do mesmo número de blocos. A fim de facilitar 

a comparação entre o que os participantes indicaram como função e as alternativas 

de utilização, incluem-se, na sequência, no Quadro 7, com os blocos, os respectivos 

conceitos mencionados e as especificidades consideradas no boletim descritivo. 

Quadro 7 – Função da avaliação e da exploração dos resultados do processo avaliativo  

Bloco Função da avaliação Utilização do processo avaliativo 

Central 
Desenvolvimento Desenvolvimento 

---- Professor 

Secundário 
Acompanhamento ---- 

---- Prática 
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---- Aula 

---- Necessidades 

---- Sala 

---- Auxiliar 

Terciário 

Aprendizagem Aprendizagem 

Comportamento ---- 

Contexto ---- 

Criança ---- 

Escola ---- 

Intervenção ---- 

Observar ---- 

Pedagógicas ---- 

Reavaliar ---- 

Reflexão ---- 

Registros ---- 

---- Intervenção 

---- Dificuldades 

---- Reavaliação 

---- Processo 

---- Estimular 

Quaternário 

---- Reforço 

---- Atividades 

---- Dúvidas 

Registro Registro 

---- Obter 

Aprendizado Aprendizado 

---- Resultados 

---- Termômetro 

---- Critérios 

---- Especialidades 

Melhorar Melhoramento 

---- Fortalecimento 

---- Comparação 

---- Complementar 

Observar Observar 

Planejamento Planejamento 

---- Reflexão 

---- Autoestima 

---- Movimento 

Dificuldade Dificuldade 

---- Sanar 

---- Mudanças 

---- Ouvir 

---- Especialistas 

---- Maneiras 

Análise ---- 

Aperfeiçoar ---- 

Apoiar-se ---- 

Aprimorar ---- 

Características ---- 

Conhecimento ---- 

Ensino ---- 
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Falhas ---- 

Famílias ---- 

Futuros ---- 

Identificar ---- 

Informativa ---- 

Interação ---- 

Interesse ---- 

Organização ---- 

Parâmetro ---- 

Percepção ---- 

Problemas ---- 

Processo ---- 

Rever ---- 

Situações ---- 

Verificar ---- 

Fonte: da pesquisa. 

Como se pode observar no Quadro 7, existe uma convergência entre a função 

avaliativa de maior frequência com uma das duas alternativas de utilização dos 

resultados do processo avaliativo no lócus de pesquisa, ou seja, enquanto utilizam os 

resultados da avaliação para investir no ‘desenvolvimento’ das crianças, os 

participantes a definem como uma das duas alternativas mais exploradas da utilização 

dos resultados, sem, contudo, posicionar o docente nesse processo.    

No segundo bloco, os participantes indicam como função do planejamento o 

acompanhamento enquanto afirmam que os resultados são utilizados para auxiliar no 

redimensionamento da prática, da própria sala de aula, das maneiras de estimular a 

aprendizagem e de atendimento das necessidades das crianças. Ainda que em todos 

esses aspectos o acompanhamento esteja implicado, essa relação não se observa 

nas respostas.  

O mesmo acontece no terceiro bloco quando os participantes definem como 

função do processo avaliativo um grupo de alternativas e na percepção em seu uso 

outro grupo. Já no quarto bloco, há uma convergência em relação ao registro, ao 

aprendizado, à melhora, à observação, ao planejamento e às dificuldades enquanto 

função e enquanto alternativa para utilização de resultados. Ainda assim, não existe 

uma convergência entre 22 outras funções atribuídas pelos participantes ao processo 

avaliativo e 19 alternativas para seu uso, reforçando a relevância de uma proposta 

avaliativa que aproxime posicionamentos e seja elaborada a partir das próprias 

demandas que os docentes do lócus da pesquisa apresentam. 

As DCNEBs, inclusive, propõem que a avaliação “[...] deve incidir sobre todo o 

contexto de aprendizagem [...]” e que se espera que os docentes possam “[...] 
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pesquisar quais elementos estão contribuindo, ou dificultando, as possibilidades de 

expressão da criança, sua aprendizagem e desenvolvimento, e então fortalecer, ou 

modificar, a situação, de modo a efetivar o Projeto Político-Pedagógico de cada 

instituição” (BRASIL, 2013, p. 95). 

No Gráfico 7, reiteram-se as alternativas para a utilização dos resultados do 

processo avaliativo, demonstrando um leque de possibilidades, as quais precisariam 

ser acordadas em discussões que envolvem não somente a avaliação em sua 

especificidade, mas a revisão do próprio Projeto Político Pedagógico - PPP. 

Gráfico 7 - Frequência de alternativas para utilização dos resultados do processo de avalia-
ção na percepção dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: da pesquisa. 

A análise dos resultados obtidos até o momento reforça a relevância de discutir 

as aproximações e as especificidades em relação à percepção dos docentes. Essa 

discussão da equipe faz-se fundamental para que existam parâmetros adotados por 

todos os docentes, valorizando o trabalho colaborativo sem desvalorizar o 

protagonismo individual.   
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- Dificuldades observadas no processo avaliativo e o posicionamento 

institucional 

 Questionados sobre as dificuldades observadas na realização da avaliação das 

crianças, seis afirmaram que essas existem, seis indicaram não haver e um menciona 

ocorrerem em alguns momentos. Com o intuito de indicar dificuldades, apontaram-se 

várias respostas pelos participantes da pesquisa. 

 O D1 registrou que “[...] as avaliações acabam ficando repetitivas. Por mais que 

busquemos formas diferentes de abordar os itens”. O D5 afirmou que “Gostaria de 

que o modelo fosse revisto, analisado e reformulado pelas professoras em conjunto 

[...]”, chegando a “[...] um modelo mais eficiente e claro [...]”. 

 As duas respostas indicam a relevância de uma proposta que considere 

demandas locais, bem como da ressignificação pelos mesmos, no sentido de se 

aproximar, de fato, daquilo que, no contexto, tem relevância, sem desconsiderar, 

questões que são comuns e constituem documentos balizadores da educação no 

território nacional. 

Nesse sentido, o D8 afirmou que “[...] avaliar sempre é um grande desafio [...], 

pois cada bebê apresenta resposta diferenciada um do outro [...]”, condição que, para 

a participante, implica conhecer integralmente cada um dos avaliados. Da mesma 

forma, destaca-se a relevância da resposta do D9 ao comentar que preocupa a “[...] 

forma como relatar as dificuldades dos alunos, porque muitas vezes podemos estar 

deixando de incentivar esse aluno como ele necessita”. 

Quando questionados sobre o movimento realizado institucionalmente para o 

processo avaliativo, os participantes reiteraram dar-se especificamente pelos 

docentes. Contudo, indicaram três momentos em que a instituição intervém no 

processo: no envio da capa e do modelo do formulário utilizado, nas discussões do 

Conselho de Classe, na leitura da versão definitiva do ‘boletim descritivo’ e na 

indicação de alguns textos para leitura.  

A observação de um dos participantes quanto à necessidade de atualizar o 

instrumento utilizado constitui uma condição a fim de a instituição discutir o próprio 

processo avaliativo, ou melhor, ir além do que já faz no sentido de discutir uma 

proposta enquanto aprofunda o conhecimento acerca do processo avaliativo, bem 

como elaborar ou ressignificar uma proposta avaliativa pautada, tanto nas 

necessidades locais como em demandas as quais ultrapassam o contexto. Também, 
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promover discussões permanentes sobre os resultados e a sua utilização na melhoria 

da prática pedagógica e de todas as condições nela implicadas. 

Vale lembrar que, para Plaza e Santos (2015), a avaliação de crianças é um 

processo complexo, exigindo clareza referente às suas vivências ao longo do 

processo pedagógico. Nesse sentido, a avaliação deve contribuir para se “[...] 

compreender o cotidiano para além da obviedade, da arbitrariedade e da obscuridade 

que o esvazia de sua complexidade, quando o necessário seria viabilizar a afirmação 

da sua singularidade no entretecer de sua diversidade pedagógica” (MARTINS FILHO, 

2013, p. 46). 

- Sugestões para melhorar o processo avaliativo  

 Em relação às possibilidades para melhorar o processo avaliativo, o D4 se 

mostrou satisfeito com a prática realizada no lócus da pesquisa, enquanto o D3 

afirmou que “Os docentes estão em constante aprendizagem e melhorando a cada 

ano”. Nessa mesma linha, o D5 registrou a relevância de discutir o modelo atual 

utilizado pela instituição e transformá-la em uma proposta “[...] que abranja melhor a 

descrição do desenvolvimento e o progresso [...]” das crianças. Nesse sentido, o D2 

comentou que “Os próprios docentes em conjunto com a instituição [...] podem realizar 

estudos sobre a avaliação e utilizar os resultados para melhorar a prática avaliativa”.  

Além disso, o D9 sugeriu melhorar a observação diária “[...] tendo um olhar 

mais significante para o aluno, acreditando no seu desenvolvimento e incentivando da 

maneira que é necessário [...]”. Essa preocupação converge com os resultados da 

pesquisa de Gomes (2016), a qual constatou a necessidade de incorporar a cultura 

da avaliação ao trabalho docente e de documentar o que se realiza com as crianças. 

Como exemplos, situou os diálogos com as crianças, as mediações realizadas e os 

próprios planejamentos.  

Os participantes D10, D11 e D12, por sua vez, destacaram a importância de 

ampliar a visão sobre o que se ensina, sendo que o D10, ainda, mencionou não ser 

adequado avaliar simplesmente porque é necessário avaliar. Nesse sentido, tanto o 

D6 como o D7 registraram a relevância de discutir e de implementar estratégias 

práticas de avaliação; o D13, por sua vez, mencionou a relevância da liberdade de 

realizar “[...] o que realmente é necessário para o desenvolvimento da criança [...]”. 

Apesar de posicionamentos diferenciados, observa-se uma preocupação em 
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relação à necessidade de ressignificar o processo avaliativo. Existe, portanto, uma 

abertura para a construção de uma proposta que atenda aos anseios dos participantes 

da pesquisa em relação a diferentes aspectos.   

Da mesma forma, vale lembrar que, na pesquisa, Gomes (2016) constatou a 

necessidade de uma formação específica que contribua com o processo avaliativo 

haja vista o mesmo não poder se resumir a registros do cotidiano voltados 

exclusivamente a implementar uma prática avaliativa. Essa formação é necessária, 

pois o processo avaliativo “[...] exige um conhecimento sobre as diversas dimensões 

do desenvolvimento infantil e sobre os diversos instrumentos de documentação 

pedagógica no cotidiano escolar” (p. 6), além de outros aspectos constatados nesta 

pesquisa. 

6.2 CONTRIBUIÇÕES DO GRUPO FOCAL PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

AVALIATIVA 

O grupo focal teve como base para sua discussão o instrumento de avaliação 

elaborado pela Rede Municipal de Ensino de São Ludgero e os resultados do 

questionário aplicado na primeira etapa a fim de conhecer o processo de avaliação 

utilizado no lócus da pesquisa no momento do estudo, as demandas dos docentes e 

as possibilidades de reformulação da prática efetivada. A partir dessas duas 

condições, o grupo focal tinha por compromisso sugerir possibilidades para 

elaboração de uma proposta avaliativa compatível com as demandas do lócus de 

pesquisa. 

Para dinamização do grupo focal, encaminhou-se aos seus membros um 

questionário (ver Apêndice II) dez dias antes do encontro da equipe. O instrumento 

continha uma síntese das respostas do levantamento realizado na primeira etapa, ou 

seja, os resultados da aplicação do primeiro questionário. 

Esses resultados foram sistematizados em opções de resposta para cada 

questão do novo questionário. Assim, os membros do grupo focal poderiam conhecer 

as respostas e avaliar se eram pertinentes ou insuficientes, corroborando ou 

reformulando as alternativas.   
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- Sobre os critérios avaliativos 

No primeiro momento de realização do grupo focal, apresentou-se aos 

membros o instrumento de avaliação elaborado pela Rede Municipal de Ensino de 

São Ludgero. Dessa forma, puderam conhecer os itens avaliativos propostos e 

compará-los aos indicados pelos participantes da primeira etapa desta pesquisa.  

A equipe considerou oportuno os critérios avaliativos indicados pelos 

participantes da primeira etapa da pesquisa. Sugeriu, contudo, a necessidade de 

valorização da dimensão psicológica.  

Em confronto com os itens componentes do instrumento avaliativo utilizado na 

Rede Municipal de Ensino de São Ludgero, a equipe destacou que a garantia da 

criança aos direitos de aprendizagem traz implícita a oferta de práticas pedagógicas 

que lhe favorece possibilidades de conviver com outras crianças e adultos, brincar de 

diferentes formas, em diferentes tempos e espaços, participar do planejamento, da 

gestão e das atividades da instituição escolar, explorar fatos, objetos, emoções, 

relações, contextos e outras condições, expressar por meio de diferentes linguagens 

seu potencial como sujeito dialógico e conhecer-se de tal forma que lhe possibilite 

construir sua identidade, como indicado na própria BNCC (BRASIL, 2017).  

Dessa forma, como sugestão inicial, destacaram a necessidade de sugerir 

situações de aprendizagem e desenvolvimento para cada item que compõe o 

instrumento de avaliação elaborado pela Rede Municipal de Ensino de São 

Ludgero.vg Destacam-se as sugestões nos Quadros 7, 8, 9, 10 e 11 da sequência, 

acentuando uma proposta que considera como direitos de aprendizagem os campos 

de experiência e, consequentemente, as diferentes dimensões que integram o 

desenvolvimento integral. 

- Critérios de avaliação respectivos ao campo de experiência ‘O eu, o outro e 

nós’ 

No campo de experiência ‘O eu, o outro e nós’, o instrumento de avaliação 

elaborado pela Rede Municipal de São Ludgero indicou os oito itens registrados na 

coluna central. Os participantes do grupo focal indicaram as situações de 

aprendizagem e de desenvolvimento apresentadas na coluna da direita, destacando 

que o item somente pode ser passível de avaliação se a instituição oferecer situações 
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pedagógicas compatíveis.  

Quadro 7 - Situações de aprendizagem e de desenvolvimento para os itens avaliativos do 
campo de experiência ‘O eu, o outro e nós’ 

Campo de 
experiência 

0m a 11m Situações de aprendizagem e desenvolvimento 

O eu, o outro 
e nós 

Reconhece-se como 
sujeito pela sua 
imagem e pelo seu 
nome. 

Oferecer possibilidades como espelhos, fotos, 
músicas e outros entornos e ações que envolvam a 
criança e seu nome, observando se reconhece a si 
mesma e responde ao seu chamado.   

Reconhece pessoas de 
seu convívio diário. 

Oferecer possibilidades que vão além do contato 
presencial, como fotos, vídeos e outros meios, 
observando se a criança reconhece as pessoas por 
meio de diferentes gestos, balbucios ou outras 
formas de manifestação, como apontar e mostrar 
preferência por determinados crianças e adultos 
com as quais mais convive. 

Manifesta sensações, 
gostos, necessidades e 
preferências. 

Disponibilizar diferentes brinquedos, materiais não 
estruturados, alimentos, recursos visuais, músicas, 
vídeos, espaços, bem como o contato com crianças 
de diferentes faixas etárias e adultos, observando 
se a criança demonstra preferências e se reage 
com  alegria, tristeza, medo, entusiasmo, dúvida, 
choro, gestos, balbucios, fala ou outras formas de 
manifestação. 

Demonstra 
sentimentos pelas 
pessoas com as quais 
interage. 

Organizar situações para o contato com crianças 
de diferentes faixas etárias e adultos, observando 
se a criança interage e reage com gestos de 
carinho, expressões corporais, balbucios, fala e 
outras formas que expressem sentimentos de 
apego, rejeição, confiança, medo e outros 
sentimentos.  

Demonstra interesse 
em manusear e em 
brincar com objetos 
variados. 

Disponibilizar diferentes objetos (livros, jogos, 
brinquedos, instrumentos sonoros, utensílios de 
cozinha e outros materiais não estruturados, etc.), 
observando o foco do interesse e como a criança 
interage na exploração do recursos, 
especialmente, se ela se envolve em jogos simples 
de dar e de receber, lança objetos ao chão ou os 
segura com as mãos, levando-os à altura dos olhos 
na busca por explorá-los, sobe em objetos 
volumosos, lança objetos em determinada direção, 
desmonta/monta torre de blocos, pega um 
brinquedo e produz um som imitando-o e mostra 
objetos, procurando formas diferentes de contato.    

Demonstra interesse 
em enfrentar desafios. 

Disponibilizar e criar com a criança ambientes, 
brincadeiras e outras situações desafiadoras 
(motoras, espaciais, cognitivas, sensoriais, visuais, 
sonoras...), observando formas de reação, 
interação e mobilização  da criança em seu 
enfrentamento como demonstrar preferências pelo 
isolamento ou prazer em interagir e em 
compartilhar significados comuns, bem como 
interesse pelas ações e pelas expressões de seus 
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colegas, além de tentativas de comunicar-se por 
meio de gestos, balbucios, palavras e ações para 
conseguir algo. 

Demonstra 
tranquilidade nos 
momentos de 
higienização. 

Acompanhar os momentos de higienização, 
observando se a criança sorri, buscando contato, 
comunica o desejo de colo ao estender os braços, 
expressa desconforto ao necessitar ser trocado, 
imita, balbucia, fala, acompanha movimentos, 
demonstra alegria, tristeza, irritação, medo ou outro 
tipo de reação. 

Aceita diferentes 
alimentos servidos na 
instituição. 

Considerando as diferentes faixas etárias e 
necessidades individuais, disponibilizar diferentes 
alimentos, observando como a criança reage e 
interage, tanto em relação à alimentação com a 
qual está habituada como a novos alimentos, além 
de observar se expressa desconforto ao estar com 
fome, tenta alimentar-se por si mesmo e demonstra 
prazer e adaptação a rotinas relacionadas à sua 
alimentação. 

Fonte: da pesquisa. 

Parte das situações de aprendizagem elencadas são indicadas inclusive na 

BNCC (2017). Estando ou não no documento em questão, todas as sugestões para 

esse e os demais campos de experiência priorizam os direitos de aprendizagem, 

evidenciando possibilidades de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e 

conhecer-se, como anunciado na BNCC (2017). 

Além disso, o grupo focal indicou a necessidade de revisar a elaboração da 

escrita de parte dos critérios, visando a que se aproximem dos direitos de 

aprendizagem. Um dos exemplos refere-se ao critério sobre a alimentação que se 

limita ao aceitar ou não determinados alimentos, mas que pode ir além para observar 

outras formas de agir e de interagir. 

- Critérios de avaliação respectivos ao campo de experiência ‘Corpo, gestos e 

movimentos’ 

 No campo de experiência ‘Corpo, gestos e movimentos’, o instrumento de 

avaliação elaborado pela Rede Municipal de São Ludgero indicou os cinco itens 

registrados na coluna central. Para sua contextualização, os participantes do grupo 

focal sinalizaram as situações de aprendizagem e de desenvolvimento apresentadas 

na coluna da direita.  

 



72 
 

 
 

Quadro 8 – Situações de aprendizagem e desenvolvimento para os itens avaliativos do 
campo de experiência ‘Corpo, gestões e movimentos’ 

Campo de 
experiência 

0m a 11m Situações de aprendizagem e desenvolvimento 

Corpo, 
gestos e 

movimentos 

Reconhece partes do 
próprio corpo por meio 
de atividades lúdicas. 

Realizar atividades diversificadas (musicais, 
dramatizações, teatros...), envolvendo diferentes 
partes do corpo, observando se a criança as 
identifica. 

Explora diferentes 
posturas corporais 
(senta-se em 
diferentes inclinações, 
deita-se, ergue-se, 
mantém-se em pé, 
arrasta-se, engatinha, 
rola, sobe, desce). 

Desenvolver atividades e criar com a criança 
ambientes e recursos, observando se, ao explorá-
los, a criança brinca com o próprio corpo, movimenta 
o corpo ao som da música ou o usa para explorar o 
espaço, objetos e brinquedos, rola, levanta o corpo 
ao estar deitado, senta com ou sem autonomia, 
engatinha ou se arrasta pelo espaço, fica em pé com 
ou sem autonomia, anda com cada vez mais 
destreza, sobe e desce pequenos degraus.   

Explora 
progressivamente as 
possibilidades manuais 
(pegar, largar, rasgar, 
rabiscar, pintar, 
folhear). 

Desenvolver atividades e criar com a criança 
ambientes e recursos para oportunizar o 
desenvolvimento de diferentes habilidades, 
observando se, ao explorá-los, a criança alcança 
objetos próximos, joga e deixa cair objetos, transfere 
objetos de uma mão para outra ou os coloca dentro 
de outros objetos, usa suas ações e explorações 
sobre os objetos para mostrar sua propriedade ou 
sua função, segura com a mão objetos de diferentes 
tamanhos e tipos, aprimorando sua coordenação.   

Atende a comandos 
quando solicitado 
(pegar, trazer, levar). 

Desenvolver atividades e criar com a criança 
ambientes e recursos, observando se, aos explorá-
los, a criança manifesta habilidades como pegar, 
levar e trazer, se prefere ficar sozinha ou interage,  
busca objetos de conforto para si e para seus 
colegas, começa a brincar compartilhando algumas 
ações com outras crianças e adultos,  reconhece as 
pessoas que lhe cuidam, busca as pessoas  quando 
sente algum desconforto ou desprazer, expressa, 
por meio do corpo, de seus gestos e movimentos, 
desconforto ansiedade, medo, afeição, percebe o 
desconforto do colega e oferece acolhimento pelo 
toque,  começa a perceber que suas emoções, 
necessidades e desejos têm efeito nos outros,  

Imita, cria e explora 
gestos, sonoridades e 
movimentos. 

Desenvolver atividades e criar com as crianças 
ambientes e recursos, observando se, ao explorá-
los, a criança envolve-se em brincadeiras de cobrir e 
descobrir o rosto ou alguma outra parte do corpo, 
observa e imita gestos e sons produzidos por 
instrumentos ou pessoas, participa de situações 
coletivas de danças ou outras formas da cultura 
corporal, imita animais em situações de 
brincadeiras, reconhece o local onde estão seus 
pertences. 

Fonte: da pesquisa. 
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Além das situações de aprendizagem e de desenvolvimento, os membros do 

grupo focal indicaram a necessidade de ampliar o conteúdo de itens elencados no 

instrumento: o referente à identificação das partes do corpo e ao atendimento de 

comandos. Considerou-se essa indicação na elaboração do produto educacional.   

 

- Critérios de avaliação respectivos ao campo de experiência ‘Traços, sons, 

cores e formas’ 

  No campo de experiência ‘Traços, sons, cores e formas, o instrumento de 

avaliação elaborado pela Rede Municipal de São Ludgero indicou os dois itens 

registrados na coluna central. Para sua contextualização, os participantes do grupo 

focal indicaram as situações de aprendizagem e de desenvolvimento apresentadas 

na coluna da direita. 

Quadro 9 - Situações de aprendizagem e de desenvolvimento para os itens avaliativos do 
campo de experiência ‘Traços, sons, cores e formas’  

Campo de 
experiência 

0m a 11m Situações de aprendizagem e desenvolvimento 

Traços, sons, 
cores e 
formas 

Explora diversos 
materiais (tinta, giz, 
lápis de cor, texturas, 
canetões...). 

Disponibilizar e/ou criar com as crianças ambientes 
e recursos estruturados e não estruturados como 
malhas, caixas de papelão, pedaços de madeira, 
canetões, tintas, pincéis de diferentes tamanhos e 
diferentes ambientes, quadros em muros, papel 
pardo..., observando o foco de interesse das 
crianças, os espaços e os recursos explorados, se 
reconhecem algumas cores, tamanhos e formas e 
mostram preferência por alguma delas.  

Vivencia e explora 
diferentes fontes 
sonoras, corporais e 
instrumentais. 

Disponibilizar e construir com as crianças 
diferentes fontes sonoras, observando se, na 
construção e na exploração, a criança brinca com o 
próprio corpo, reproduz sons, imita a vocalização 
de adultos e responde virando em direção ao som 
quando há mais de um estímulo sonoro. 

Fonte: da pesquisa. 

Os membros do grupo focal, também, indicaram a necessidade de revisar o 

conteúdo dos dois itens elencados no instrumento, sendo isso considerado na 

elaboração do produto educacional.   
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- Critérios de avaliação respectivos ao campo de experiência ‘Escuta, fala, 

pensamento e imaginação’ 

No campo de experiência ‘Escuta, fala, pensamento e imaginação’, o 

instrumento de avaliação elaborado pela Rede Municipal de São Ludgero indicou os 

três itens registrados na coluna central. Para sua contextualização, os participantes 

do grupo focal sinalizaram as situações de aprendizagem e de desenvolvimento 

apresentadas na coluna da direita. 

Quadro 10 - Situações de aprendizagem e de desenvolvimento para os itens avaliativos do 
campo de experiência ‘Escuta, fala, pensamento e imaginação 

Campo de 
experiência 

0m a 11m Situações de aprendizagem e desenvolvimento 

Escuta, fala, 
pensamento 
e imaginação  

Demonstra interesse 
ao manusear livros e 
ouvir histórias. 

Disponibilizar livros, revistas e outros materiais em 
diferentes formatos e em diferentes momentos 
(impressos, virtuais, fragmentados em diferentes 
espaços da sala ou do pátio...), observando o 
interesse em manipular o material, ouvir, imaginar, 
criar e interagir.  

Demonstra interesse 
em participar das 
atividades propostas 
(contação de histórias, 
músicas, brincadeiras 
dirigidas...). 

Organizar atividades e diferentes possibilidades 
criadas com a criança, envolvendo contação de 
histórias, músicas, teatros, brincadeiras livres, 
recriadas e inventadas, observado como a criança 
organiza o pensamento, reage e interage, propõe, 
inventa, imita ou se demonstra rejeição, inibição, 
medo, angustia, ansiedade ou outra forma de 
expressão.  

Comunica-se por meio 
do balbucio, choro, 
palavras e gestos.   

Proporcionar diferentes atividades, recursos e 
espaços, observando se a criança se comunica e a 
forma que utiliza para isso. 

Fonte: da pesquisa. 

Os membros do grupo focal, igualmente, indicaram a necessidade de ampliar 

o conteúdo de dois itens elencados no instrumento: no primeiro, ir além de manusear 

e de ouvir para dar vasão à imaginação, à criatividade e à interação; no segundo, 

propor atividades que, necessariamente, não sejam dirigidas. Consideraram-se 

ambas as sugestões na elaboração do produto educacional.   

- Critérios de avaliação respectivos ao campo de experiência ‘Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações’ 

No campo de experiência ‘Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações’, o instrumento de avaliação elaborado pela Rede Municipal de São 

Ludgero indicou o item registrado na coluna central. Para sua contextualização, os 
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participantes do grupo focal indicaram as situações de aprendizagem e o 

desenvolvimento apresentadas na coluna da direita. 

Quadro 11 - Situações de aprendizagem e de desenvolvimento para os itens avaliativos do 
campo de experiência ‘Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações’ 

Campo de 
experiência 

0m a 11m Situações de aprendizagem e desenvolvimento 

 Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformações  

Explora diferentes 
espaços pela ação e 
observação, 
manipulando, 
experimentando e 
fazendo 
descobertas. 

Organizar, construir colaborativamente e explorar 
diferentes cenários (abertos, fechados, internos, 
externos...), disponibilizando neles materiais 
diversificados (estruturados e não estruturados), 
observando reações (se a criança fica à vontade ou 
demonstra insegurança, se movimenta ou espera 
que alguém auxilie...), preferências e estratégias 
que utiliza para explorar, manipular, interagir e fazer 
descobertas.  

Fonte: da pesquisa. 

Com a inserção de situações de aprendizagem e de desenvolvimento nesse 

último campo de experiência, o grupo focal encerrou a rodada de discussão dos 

critérios. Além de colaborar para reflexões em relação aos próprios critérios, a 

importância da discussão se evidencia justamente no processo, permeado por 

contribuições tanto para a avaliação em si como também para a atuação docente 

durante, entre e depois de cada etapa avaliativa. Coaduna-se, portanto, com as 

indicações de Hoffmann (2012, p. 30, grifos da autora) quando afirma que “Avaliar não 

é fazer um “diagnóstico de capacidades”, mas acompanhar a variedade de ideias e 

manifestações das crianças para planejar ações educativas significativas [...]”.   

- Em relação à documentação pedagógica 

Os participantes da primeira etapa afirmaram que, no lócus de pesquisa, 

utilizam-se vídeos, fotos e registros diários. Com base nessas alternativas, os 

docentes elaboram o boletim descritivo. 

Considerando a relevância atribuída por Fochi (2016) à documentação 

pedagógica, quando afirma que colabora na construção de uma memória   

educacional, os participantes do grupo focal sugeriram novas possibilidades: portfólio, 

diário de campo, livro da vida, gravação de áudios e as próprias produções da criança, 

as quais possibilitam observar o protagonismo, a autonomia, a criatividade e outras 

formas de expressão atinentes ao desenvolvimento integral.  



76 
 

 
 

- Função avaliativa 

A partir da análise da função do processo avaliativo indicada pelos participantes 

da primeira etapa da pesquisa, os membros do grupo focal julgaram pertinentes suas 

alternativas. As finalidades incluem: acompanhar a aprendizagem e o desenvolvi-

mento integral; verificar necessidades individuais; informar as famílias acerca do de-

senvolvimento da criança; redimensionar o planejamento do ensino; melhorar a prá-

tica pedagógica, proporcionando novas situações de aprendizagem; analisar o con-

texto escolar e suas implicações no desenvolvimento integral das crianças; reavaliar 

a atuação docente; confrontar o desenvolvimento individual no decorrer do ano letivo. 

Apesar da abrangência das alternativas, os membros do grupo focal incluíram-

nas como possibilidades para ampliação da função avaliativa. Para tanto, sugeriram 

como funções rever os ambientes e os recursos oferecidos à aprendizagem e ao 

desenvolvimento das crianças e proporcionar subsídios à interação com outros 

profissionais, visando a buscar alternativas de avançar tanto na avaliação como no 

planejamento.  

De modo semelhante, reforçaram a importância de, além de acompanhar, a 

avaliação deve fornecer subsídios para estimular a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral; além de verificar necessidades individuais, a avaliação 

precisa proporcionar indicativos para criar situações que as atendam; além de 

informar, a avaliação precisa motivar ações colaborativas de intervenção. 

Essas indicações se aproximam do indicado pelo RCNEI quando se define 

como função da avaliação “[...] acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse 

processo como um todo [...]”. Nesse processo, possibilita dinamizar “[...] um conjunto 

de ações que auxiliem o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem 

oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas crianças [...]” 

(BRASIL, 1998, p. 59).  

Essa perspectiva se reitera em outros documentos subsequentes como nas 

DCNEBs quando propõem que “A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática 

pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar as aprendizagens das 

crianças [...]”, colaborando para que o docente [...] possa pesquisar quais elementos 

estão contribuindo, ou dificultando, as possibilidades de expressão da criança, sua 

aprendizagem e desenvolvimento [...]” e considerar essas condições para “[...] 

fortalecer, ou modificar, a situação, de modo a efetivar o Projeto Político-Pedagógico 
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de cada instituição (BRASIL, 2013, p. 95).  

- Em relação ao planejamento do ensino 

Na análise das percepções dos participantes da primeira etapa da pesquisa, os 

membros do grupo focal consideraram pertinentes as indicações de considerar o pro-

cesso avaliativo para analisar o planejamento e, a partir disso, propor melhoras ao 

planejamento subsequente, bem como definir estratégias para melhorar as condições 

de desenvolvimento integral das crianças de acordo com as dificuldades observadas.  

Contudo, sugeriram a inclusão de três questões consideradas fundamentais: 

- valorizar aquilo que foi exitoso no planejamento anterior; 

- propor estratégias não somente para atender às necessidades, mas também 

valorizar potencialidades; 

- reforçar a inclusão de estratégias que dinamizem os direitos de aprendizagem. 

Os aspectos apontados pelo grupo focal convergem com o proposto no 

Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense, 

documento no qual se atribui à avaliação, na Educação Infantil, a responsabilidade 

de “[...] acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, de modo a 

valorizar seus saberes e redirecionar o planejamento do professor [...]” (SANTA 

CATARINA, 2019, p. 108), ou seja, além de acompanhar e de redimensionar, a 

relação entre avaliação e planejamento deve se sustentar não somente pelo 

atendimento das necessidades, mas também pela valorização das potencialidades 

das crianças.  

 

- Em relação à comunicação do processo avaliativo 

 

Além das duas opções indicadas pelos participantes da primeira etapa da pes-

quisa (parecer descritivo e diálogos individuais), os membros do grupo focal sugeri-

riam que a comunicação do processo avaliativo pode ser ampliada por meio de: 

 diálogos mais frequentes com os pais e/ou responsáveis, destacando não 

somente necessidades, mas também os potenciais das crianças; 

 debates com pais e/ou responsáveis sobre temas que influenciam na apren-

dizagem e no desenvolvimento da criança; 

 criação de possibilidades colaborativas de intervenção; 
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 utilização de diferentes meios para comunicação do processo avaliativo, en-

tre elas, exposições, livro da vida, vídeos do percurso formativo; 

 utilização de estratégias que manifestem, no parecer descritivo, a prática pe-

dagógica, expressando as formas de atuação docente.   

As sugestões elucidam a relevância de compreender a especificidade do tra-

balho pedagógico com bebês e comunicar esse processo com a perspectiva de retro-

alimentar o processo, ou seja, iniciativas que mostrem “[...] de forma eficiente o de-

senvolvimento percorrido pelo bebê em seu processo de aprendizagem, suas con-

quistas e descobertas [...]”, posicionando a avaliação de tal forma que possibilite, a 

partir de observações e dos registros do dia a dia, definir intervenções com a finalidade 

de promover o “[...] desenvolvimento, respeitando as peculiaridades de cada criança 

[...]” (MOREIRA, 2014, p. 6-7). 

Esse processo se amplia quando se promovem estratégias para aproximar as 

famílias das demandas infantis, ou melhor, promover iniciativas para que as famílias 

possam “[...] se beneficiar de orientações e espaços de diálogo que apoiem a educa-

ção das crianças nos tempos de transição de valores e práticas que vivemos” (FER-

REIRA, 2017, p. 117). 

- Alternativas para que os docentes aperfeiçoem o processo de avaliação dos 

bebês 

Os participantes da primeira etapa da pesquisa sugeriram como possibilidades 

para aperfeiçoar o processo de avaliação: 

- intervenção da gestão quando observada alguma especificidade da criança 

que necessita de ações além das realizadas pelos docentes; 

- desenvolvimento de um trabalho colaborativo envolvendo gestão e docentes; 

- desenvolvimento de estudos por meio de encontros de formação; 

- reformulação do modelo de avaliação descritiva utilizado; 

- melhorar as formas diárias de observação e de criar formas de registro diário.  

Os membros do grupo focal consideraram pertinentes as quatro últimas 

sugestões dos docentes. Também, concluíram que a primeira sugestão está 

contemplada na segunda e, por isso, pode ser eliminada. 

Além disso, concluíram que se devem encontrar maneiras de valorizar o 
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protagonismo dos docentes durante a formação, envolvendo o processo avaliativo e 

acentuar o trabalho colaborativo para o atendimento de especificidades das crianças. 

Por fim, sugeriram organizar grupos de estudo a fim de aprofundar conhecimentos 

acerca do desenvolvimento dos bebês, bem como alternativas para a troca de 

experiências entre docentes do próprio CMEI e de outros CMEIs e com especialistas 

e pesquisadores dedicados à Educação Infantil.  

 

6.3 PRODUTO EDUCACIONAL: A PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DE BEBÊS 

 

 Com base nas duas primeiras etapas, apresenta-se, nesta terceira seção, a 

Proposta para Avaliação de Bebês para o CMEI Marinei Aparecida Lopes. Ela constitui 

o produto educacional cuja intenção é servir de referência para que a própria 

instituição possa ressignificar sua prática avaliativa, sendo que uma versão com layout 

próprio para divulgação individual está disponível no link 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599063. 

Na sua elaboração, consideraram-se os resultados da primeira e da segunda 

etapas da pesquisa. Igualmente, consideraram-se contribuições de autores que 

subsidiaram este estudo, valorizando condições como as anunciadas na sequência: 

- a complexidade do processo avaliativo: considerando que, para Plaza e 

Santos (2015), a avaliação de crianças é um processo complexo, exigindo clareza 

acerca de suas vivências ao longo do processo pedagógico, valorizaram-se, no 

produto educacional, situações de aprendizagem e de desenvolvimento elencadas 

pelo grupo focal. Tais situações colaboram para aquilo que Marins Filho (2013, p. 46) 

situa como possibilidade de “[...] compreender o cotidiano para além da obviedade, da 

arbitrariedade e da obscuridade [...]”; 

- valorizar o trabalho colaborativo: essa questão é valorizada por Ferreira 

(2017) ao destacar a necessidade de promover a articulação da participação das 

próprias crianças aliada a atividades de apoio e de orientação aos pais. Contudo, 

nesta pesquisa, pretende-se colaborar para acentuar a importância de que as 

decisões e as intervenções se realizem colaborativamente;  

- transformar o processo avaliativo em um ciclo de investigação: essa 

perspectiva é sugerida por Gandini e Edwards (2002), autores que indicam a 

relevância de envolver várias ações, entre elas, formular perguntas, observar, registrar 
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e coletar materiais, organizando-os de tal forma que possibilitem a análise e a 

interpretação na construção de possibilidades, incluindo a reformulação das perguntas 

e a reorganização do planejamento.  

- valorizar a construção identitária por meio da documentação pedagó-

gica: isso significa considerar as reflexões de Pinazza e Fochi (2018, p. 16) ao defen-

der que a documentação pedagógica não consiste em “[...] uma coleção de meros  

registros  escritos, fotográficos, em vídeos ou em áudios, que não atingem  o  estatuto  

de  uma documentação pedagógica e tampouco provocam a tão sonhada  transfor-

mação na prática educativa [...]”. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta proposta para avaliação de bebês elaborou-se a partir da pesquisa 

que deu origem à dissertação intitulada Proposta para avaliação de bebês 
na Educação Infantil:  entre os campos de experiências, os direitos de 
aprendizagem e de desenvolvimento e as especificidades do contexto. A 
pesquisa vincula-se à Linha 2 Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente 
do Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP. 

 
A proposta construiu-se a partir de especificidades contempladas em um 

instrumento avaliativo utilizado em um dos municípios catarinenses, bem 

como de demandas do CMEI Marinei Aparecida Lopes, de Caçador, Santa 

Catarina, instituição para a qual se elaborou a proposta. Também, contou 

com contribuições de um grupo focal, composto por profissionais que 

atuam na referida instituição e no PPGEB, e com contribuições de autores 

dedicados ao estudo do processo de avaliação na Educação Infantil 

  

 

Como proposta, apresenta possíveis critérios avaliativos, indicativos 

sobre a função do processo avaliativo e as formas de registro. Do mesmo 

modo, inclui sugestões para explorar o processo avaliativo como condição 

nodal do planejamento do ensino, estratégias para comunicar o processo 

avaliativo e seus resultados aos pais e/ou aos responsáveis, além de ações 

que podem contribuir permanentemente com a melhora do processo 

avaliativo no CMEI Marinei Aparecida Lopes. 

  
 

 

 

Espera-se que a proposta possa 

subsidiar o trabalho de profissionais 

responsáveis pelo atendimento de 

bebês na faixa etária de 0 meses a 1 

ano e 6 meses no CMEI Marinei 

Aparecida Lopes. Da mesma forma, 

espera-se a possibilidade de explorar 

outros contextos, servindo de 

referência a fim de que se construam 

as próprias propostas avaliativas.  
 

           Caçador, primavera de 2020. 
 

Miriane Sinara Pries 
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1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM E DE 

DESENVOLVIMENTO 

  

A garantia da criança aos direitos de aprendizagem traz implícita a 

oferta de práticas pedagógicas que lhe favoreçam possibilidades de 

conviver com outras crianças e adultos, brincar de diferentes formas, 

em diferentes tempos e espaços, participar do planejamento, da 

gestão e das atividades da instituição escolar, explorar fatos, objetos, 

emoções, relações, contextos e outras condições, expressar, por 

meio de diferentes linguagens, seu potencial como sujeito dialógico 

e conhecer-se de tal forma que a possibilite construir sua identidade, 

como indicado na BNCC (BRASIL, 2017).  

  

 

 

 

Considerando o fato de esta 

proposta coadunar com as 

indicações de Hoffmann (2012, p. 

30), isto é, de que avaliar vai além da 

constituição de um diagnóstico de 

capacidades, para, efetivamente, 

“[...] acompanhar a variedade de 

ideias e manifestações das crianças 

para planejar ações educativas 

significativas [...]”, propõem-se 

situações de aprendizagem e de 

desenvolvimento para cada um dos 

critérios avaliativos que podem 

pautar o processo avaliativo, o que 

inclui a documentação pedagógica.  

 

Espera-se que a vinculação de situações de aprendizagem e de 

desenvolvimento aos critérios avaliativos possam subsidiar o 

trabalho no CMEI Marinei Aparecida Lopes. Da mesma forma, espera-

se que possa subsidiar outros contextos, servindo de referência para 

seus processos avaliativos.  
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1.1 O eu, o outro e o nós 

Critérios Situações de aprendizagem e de desenvolvimento 

Reconhece-se como 
sujeito pela sua 
imagem e pelo seu 
nome. 

Oferecer possibilidades como espelhos, fotos, músicas e outros 
entornos e ações que envolvam a criança e o seu nome, observando 
se reconhece a si mesma e responde ao seu chamado.   

Reconhece pessoas de 
seu convívio diário. 

Oferecer possibilidades que vão além do contato presencial, como 
fotos, vídeos e outros meios, observando se a criança reconhece as 
pessoas por meio de diferentes gestos, balbucios ou outras formas de 
manifestação, como apontar e mostrar preferência por determinados 
adultos e crianças com as quais mais convive. 

Manifesta sensações, 
gostos, necessidades e 
preferências. 

Disponibilizar diferentes brinquedos, materiais não estruturados, 
alimentos, recursos visuais, músicas, vídeos, espaços, bem como o 
contato com crianças de diferentes faixas etárias e adultos, 
observando se a criança demonstra preferências e se reage com  
alegria, tristeza, medo, entusiasmo, dúvida, choro, gestos, balbucios, 
fala ou outras formas de manifestação. 

Demonstra 
sentimentos pelas 
pessoas com as quais 
interage. 

Organizar situações para o contato com crianças de diferentes faixas 
etárias e adultos, observando se o infante interage e reage com 
gestos de carinho, expressões corporais, balbucios, fala e outras 
formas que expressem sentimentos de apego, rejeição, confiança, 
medo e outros sentimentos.  

Demonstra interesse, 
manuseia e brinca com 
objetos variados. 

Disponibilizar diferentes objetos (livros, jogos, brinquedos, 
instrumentos sonoros, utensílios de cozinha e outros materiais não 
estruturados, etc.), observando o foco do interesse e como a criança 
interage na exploração dos recursos, especialmente, se ela se 
envolve em jogos simples de dar e de receber, lança objetos ao chão 
ou os segura com a mãos, levando à altura dos olhos na busca por 
explorá-los, sobe em objetos volumosos, lança objetos em 
determinada direção, desmonta/monta torre de blocos, pega um 
brinquedo e produz um som imitando-o e mostra objetos, procurando 
formas diferentes de contato.    

Demonstra interesse e 
se propõe a enfrentar 
desafios. 

Disponibilizar e criar com a criança ambientes, brincadeiras e outras 
situações desafiadoras (motoras, espaciais, cognitivas, sensoriais, 
visuais, sonoras...), observando formas de reação, interação e 
mobilização  da criança em seu enfrentamento, como demonstrar 
preferências pelo isolamento ou prazer em interagir e compartilhar 
significados comuns, bem como interesse pelas ações e expressões 
de seus colegas, além de tentativas de comunicar-se por meio de 
gestos, balbucios, palavras e ações para conseguir algo. 

Interage nos   
momentos de 
higienização. 

Acompanhar os momentos de higienização, observando se a criança 
sorri, buscando contato, comunica o desejo de colo ao estender os 
braços, expressa desconforto ao necessitar ser trocado, imita, 
balbucia, fala, acompanha movimentos, demonstra alegria, tristeza, 
irritação, medo ou outro tipo de reação. 

Demonstra 
preferências, 
necessidades e 
interagem nos 
momentos de 
alimentação. 

Considerando as diferentes faixas etárias e as necessidades 
individuais, disponibilizar diferentes alimentos, observando como a 
criança reage e interage, tanto em relação à alimentação com a qual 
está habituada como a novos alimentos, além de observar se 
expressa desconforto ao estar com fome ou sono, tenta alimentar-se 
por si mesma e demonstra prazer e adaptação a rotinas relacionadas 
à sua alimentação. 
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1.2 Corpo, gestos e movimentos 

Critérios Situações de aprendizagem e desenvolvimento 

Reconhece partes do 
próprio corpo e do corpo 
dos outros. 

Realizar atividades diversificadas (musicais, 
dramatizações, teatros...), envolvendo diferentes partes 
do corpo, observando se a criança as identifica. 

Explora diferentes 
posturas corporais 
(senta-se em diferentes 
inclinações, deita-se, 
ergue-se, mantém-se em 
pé, arrasta-se, engatinha, 
rola, sobe, desce). 

Desenvolver atividades e criar com a criança ambientes 
e recursos, observando se, ao explorá-los, a criança 
brinca com o próprio corpo, movimenta o corpo ao som 
da música ou usa-o para explorar o espaço, objetos e 
brinquedos, rola, levanta o corpo ao estar deitado, senta 
com ou sem autonomia, engatinha ou se arrasta pelo 
espaço, fica em pé com ou sem autonomia, anda com 
cada vez mais destreza, sobe e desce pequenos degraus.   

Explora 
progressivamente as 
possibilidades manuais 
(pegar, largar, rasgar, 
rabiscar, pintar, folhear). 

Desenvolver atividades e criar, com a criança, ambientes 
e recursos para oportunizar o desenvolvimento de 
diferentes habilidades, observando se, ao explorá-los, a 
criança alcança objetos próximos, joga e deixa cair 
objetos, transfere-os de uma mão para outra ou os coloca 
dentro de outros objetos, usa suas ações e explora os 
objetos para mostrar sua propriedade ou sua função, 
segura com a mão objetos de diferentes tamanhos e 
tipos, aprimorando sua coordenação.   

Explora diferentes 
habilidades para 
manusear objetos (pegar, 
trazer, levar). 

Desenvolver atividades e criar com a criança ambientes 
e recursos, observando se, aos explorá-los, a criança 
prefere ficar sozinha ou interage,  busca objetos de 
conforto para si e para seus colegas, começar a brincar 
compartilhando algumas ações com outras crianças e 
adultos,  reconhece as pessoas que lhe cuidam, busca as 
pessoas  quando sente algum desconforto ou desprazer, 
expressa, por meio do corpo, de seus gestos e de 
movimentos, desconforto ansiedade, medo, afeição, 
percebe o desconforto do colega e oferece acolhimento 
pelo toque,  começa a perceber que suas emoções, 
necessidades e desejos têm efeito nos outros. 

Imita, cria e explora 
gestos, sonoridades e 
movimentos. 

Desenvolver atividades e criar com as crianças 
ambientes e recursos, observando se, ao explorá-los, a 
criança envolve-se em brincadeiras de cobrir e de 
descobrir o rosto ou alguma outra parte do corpo, 
observa e imita gestos e sons produzidos por 
instrumentos ou pessoas, participa de situações 
coletivas de danças ou de outras formas da cultura 
corporal, imita animais em situações de brincadeiras, 
reconhece o local onde estão seus pertences. 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

1.3 Traços, sons, cores e formas 

Critérios Situações de aprendizagem e de desenvolvimento 

Explora e reconhece 
características de 
materiais estruturados e 
não estruturados.  

Disponibilizar e/ou criar com as crianças ambientes e 
recursos estruturados e não estruturados como malhas, 
caixas de papelão, pedaços de madeira, canetões, tintas, 
pincéis de diferentes tamanhos e diferentes ambientes, 
quadros em muros, papel pardo..., observando o foco de 
interesse das crianças, os espaços e os recursos que 
explora, se reconhece algumas cores, tamanhos e 
formas e mostra preferência por alguma delas.  

Imita, explora e 
reconhece diferentes 
fontes sonoras. 

Disponibilizar e construir com as crianças diferentes 
fontes sonoras, observando se, na construção e na 
exploração, a criança brinca com o próprio corpo, 
reproduz sons, imita a vocalização de adultos e responde 
virando em direção ao som quando há mais de um 
estímulo sonoro. 

 

1.4 Escuta, fala, pensamento e imaginação 
Critérios Situações de aprendizagem e de desenvolvimento 

 Manuseia livros e 
demonstra interesse em 
ouvir, reproduzir, 
dramatizar e inventar 
histórias. 

Disponibilizar livros, revistas e outros materiais 
impressos em diferentes formatos e em diferentes 
momentos (impressos, virtuais, fragmentados em 
diferentes espaços da sala ou do pátio...), observando o 
interesse em manipular o material, ouvir, imaginar, criar 
e interagir.  

Demonstra interesse em 
participar ativamente das 
atividades propostas e 
das atividades livres 
(contação dee histórias, 
músicas, brincadeiras).  

Organizar atividades e diferentes possibilidades criadas 
com a criança, envolvendo contação de histórias, 
músicas, teatros, brincadeiras livres, recriadas e 
inventadas, observado como a criança organiza o 
pensamento, reage e interage, propõe, inventa, imita ou 
se demonstra rejeição, inibição, medo, angústia, 
ansiedade ou outra forma de expressão.  

Comunica-se por meio do 
balbucio, choro, palavras 
e gestos.   

Proporcionar diferentes atividades, recursos e espaços, 
observando se a criança se comunica e a forma que 
utiliza para isso. 

 

1.5 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

Critérios Situações de aprendizagem e de desenvolvimento 

Explora diferentes 
espaços pela ação e 
observação, 
manipulando, 
experimentando e 
fazendo descobertas. 

Organizar, construir colaborativamente e explorar 
diferentes cenários (abertos, fechados, internos, 
externos...), disponibilizando neles materiais diversificados 
(estruturados e não estruturados), observando reações (se 
a criança fica à vontade ou demonstra insegurança, se 
movimenta ou espera que alguém auxilie...), preferências e 
estratégias que utiliza para explorar, manipular, interagir e 
fazer descobertas.  
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2 DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

A documentação pedagógica colabora na construção de uma 

memória    educacional (FOCHI, 2016) e pode envolver registros de 

diálogos e das mediações cotidianas, além do próprio planejamento, 

como afirma Gomes (2016). Para essa construção, existe, portanto, uma 

diversidade de formas que possibilitam manter um registro permanente e 

indispensável à avaliação dos bebês, tais como: 

 

 

 

 

 

Vídeos
Registros 

diários
Fotos Portfólio

As 
mediações 

com as 
crianças

Diário de 
campo

Livro da 
vida

Gravação 
de áudios

Produções 
da criança

Os próprios 
planejamen-

tos
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3 VINCULAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO AO 

PLANEJAMENTO DO ENSINO 

 

 

 

 

O processo avaliativo tem múltiplas funções, entre elas: acompanhar 

a aprendizagem e o desenvolvimento integral; verificar necessidades in-

dividuais;  informar as famílias acerca do desenvolvimento da criança; 

melhorar a prática pedagógica, proporcionando novas situações de 

aprendizagem; analisar o contexto escolar e as suas implicações no de-

senvolvimento integral das crianças; reavaliar a atuação docente; con-

frontar o desenvolvimento individual no decorrer do ano letivo;  redimen-

sionar o planejamento do ensino;  rever os ambientes e os recursos ofe-

recidos à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças; proporcio-

nar subsídios à interação com outros profissionais, visando a encontrar 

alternativas de avançar tanto na avaliação como no planejamento. Para 

atender a essas possibilidades, considera-se que: 

 

• a avaliação deve 
fornecer subsídios 
para estimular a 
aprendizagem e o 
desenvolvimento 
integral.

Além de 
acompanhar

• a avaliação precisa 
proporcionar 
indicativos para 
criar situações que 
as atendam.

Além de verificar 
necessidades 

individuais • a avaliação precisa 
ser motivadora de 
ações colaborativas 
de intervenção.

Além de informar
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Como base nessa perspectiva, observa-se a existência de várias 

possibilidades para ampliar a vinculação entre o processo avaliativo e o 

planejamento: 

 

Valorizar as 
ações 

exitosas do 
planejamento 

anterior

Propor 
melhoras ao 

planejamento 
subsequente

Propor 
estratégias 

para valorizar 
potencialida-

des das 
crianças

Oferecer 
condições 

para o 
desenvolvi-

mento integral 
das crianças 

de acordo 
com as 

demandas  
observadas

Fortalecer 
estratégias 

que 
dinamizem os 

direitos de 
aprendizagem
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4 ESTRATÉGIAS PARA COMUNICAÇÃO DO PROCESSO 

AVALIATIVO E DE SEUS RESULTADOS 
 

Além do parecer descritivo e dos diálogos individuais, a comunica-

ção em relação ao processo avaliativo e aos seus resultados pode ser di-

namizado por meio de diferentes estratégias, tais como:  

 
 

 

 

 

Realização de diálogos mais 
frequentes com os pais e/ou 

responsáveis, destacando não 
somente necessidades, mas 

também as potencialidades das 
crianças

Realização de debates com pais 
e/ou responsáveis sobre temas 

que influenciam a aprendizagem 
e o desenvolvimento da criança e 
sobre as possíveis intervenções 
que colaborem nesse processo

Criação de possibilidades 
colaborativas de intervenção

Utilização de diferentes meios 
para a comunicação do processo 
avaliativo, entre elas, exposições, 
livro da vida e vídeos do percurso 

formativo

Utilização de estratégias que 
manifestem, no parecer 

descritivo, a  prática pedagógica, 
expressando as formas de 

atuação docente
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5 AÇÕES COMPROMETIDAS COM A MELHORA 
PERMANENTE DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE BEBÊS 

 

Por ser um processo complexo e pela complexidade e dinamici-

dade da própria realidade, existe a necessidade de aperfeiçoar cons-

tantemente o processo de avaliação dos bebês. Destacam-se como 

possibilidades:  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC: Educação é a base. MEC: Brasília, 2017. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio. Acesso 
em:  11 set. 2018. 

FOCHI, Paulo Sergio. Abordagem da documentação pedagógica na 
investigação praxiológica de contextos de educação infantil. 2016. 217 f. 
Relatório de qualificação de tese (Doutorado em Educação) – Universidade 
de São Paulo, 2016. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação e educação infantil: um olhar sensível e 
reflexivo sobre a criança. Porto Alegre: Mediação, 2012.  

Obs.: A primeira imagem é da pesquisa e as subsequentes foram compiladas a partir 
da pesquisa de Oliveira (2019). 

Desenvolvimento de um trabalho 
colaborativo entre gestão, docentes, 

crianças, profissionais técnicos e 
comunidade externa

Desenvolvimento de estudos por meio de encontros de 
formação

Reformulação do modelo de 
avaliação descritiva

Melhora nas formas diárias de 
observação e de registro

Valorização do protagonismo dos docentes 
durante a formação, envolvendo o processo 

avaliativo 
Organização de grupos de 
estudo para aprofundar 
conhecimentos acerca do 
desenvolvimento dos bebês

Troca de experiências entre docentes do próprio 
CMEI e de outros CMEIs e com especialistas e com 

pesquisadores dedicados à Educação Infantil
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do princípio de que a avaliação é um processo complexo e de que, 

na Educação Infantil, faz-se necessário priorizar o desenvolvimento integral, 

atendendo, dessa forma, ao objetivo da etapa formativa, esta pesquisa se 

comprometeu com a elaboração de uma proposta para a avaliação de bebês pautada 

nos direitos de aprendizagem, nos campos de experiência e em especificidades 

contextuais. A elaboração priorizou a participação de docentes que atuam no lócus da 

pesquisa e de pesquisadores do PPGEB, condição que possibilitou a elaboração da 

proposta pretendida na última etapa da pesquisa.   

 Para a realização do estudo, também, fizeram-se fundamentais as 

contribuições de autores dedicados ao estudo da Educação Infantil e, 

especificamente, à avaliação das crianças e dos bebês. Tais pesquisas colaboraram 

para compreender a complexidade do processo avaliativo e observar a relevância da 

valorização do trabalho colaborativo, de transformar o processo avaliativo em um ciclo 

de investigação e de valorizar a construção identitária por meio da documentação 

pedagógica.  

Da mesma forma, destaca-se a relevância dos autores para a compreensão do 

conceito de avaliação, sua função, a relação entre critérios avaliativos e situações de 

aprendizagem e de desenvolvimento, além das reflexões sobre a forma de comunicar 

o processo avaliativo e de tomar decisões durante e depois de cada etapa avaliativa.  

Igualmente, determinou-se a análise de documentos e de regulamentações os 

quais têm norteado a Educação Infantil no contexto brasileiro. É neles que se 

encontram subsídios para transitar entre as reflexões teóricas e as práticas 

desenvolvidas nas instituições de Educação Infantil.  

Além disso, o acesso a pesquisas correlatas, observando o alcance de seus 

resultados, possibilitou conhecer demandas avaliativas de outros contextos e 

iniciativas implantadas no intuito de atender às perspectivas vigentes nos sistemas 

educacionais. Tais especificidades valorizam a necessidade de promover, entre outras 

condições: a vinculação da cultura da avaliação ao trabalho docente; a necessidade 

de uma discussão profunda sobre as concepções acerca da infância, bem como da 

relação entre as concepções e o processo avaliativo; a oferta de uma formação 

continuada a qual contribua com o processo avaliativo; a aproximação entre o que se 
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define nos documentos que regulamentam a Educação Infantil e as reais práticas 

avaliativas; a superação da negligência no uso de  alternativas para o registro do 

processo avaliativo; a compreensão da relevância do processo avaliativo tanto para a 

tomada de decisões como para valorização de práticas exitosas, servindo de 

autoavaliação do trabalho realizado; a relevância do trabalho colaborativo; a 

valorização de diferentes possiblidades para a escuta das crianças.  

Especificamente em relação à Proposta para Avaliação de Bebês, priorizaram-

se, em sua elaboração, a relação entre critérios avaliativos e as situações de 

aprendizagem e de desenvolvimento. Nesse sentido, a percepção é de que um critério 

de avaliação somente pode ser válido se existirem possiblidades pedagógicas 

promotoras das especificidades a ele vinculadas.  

Além disso, foi determinante a relação entre critérios avaliativos, situações de 

aprendizagem e de desenvolvimento e a documentação pedagógica que serve de 

subsídio à avaliação. Da mesma forma, considerou-se a possibilidade de o próprio 

planejamento transformar-se em um dos documentos para a consolidação do 

processo avaliativo, servindo de referência tanto para elaboração de novos 

planejamentos como para uma análise da relação entre o que foi planejado 

anteriormente, o que foi, de fato, desenvolvido e as repercussões no desenvolvimento 

integral das crianças.  

Não simplesmente por ser uma proposta, mas também pela avaliação ser um 

processo complexo e pela complexidade e pela dinamicidade da própria realidade, 

destaca-se a necessidade de aperfeiçoar, constantemente, o previsto no produto 

educacional. Nesse sentido, sugere-se que o CMEI Marinei Aparecida Lopes 

incorpore sua análise e sua ressignificação em meio a um processo formativo que 

aprofunde as discussões acerca das práticas avaliativas e valorize os docentes em 

seu protagonismo para transformarem-se enquanto transformam o processo de 

avaliação e as práticas pedagógicas decorrentes.  

Em relação às limitações da pesquisa, situa-se a incipiência de propostas 

avaliativas que pudessem servir de consulta para a elaboração do produto 

educacional. O fato de disponibilizar um formulário totalmente aberto, no qual os 

docentes realizam seus registros sem uma vinculação com a concepção pedagógica 

e com uma discussão mais profunda sobre as especificidades dos bebês não significa 

a existência de uma coerência entre o que se propõe e o que se pratica.   
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Em relação a possíveis estudos futuros, sugere-se o desenvolvimento de 

estudos que vinculem avaliação de bebês ao proposto no planejamento de ensino e 

na sua relação com a concepção pedagógica anunciada no PPP das instituições de 

Educação Infantil. Da mesma forma, a própria proposta formativa pode servir de objeto 

para novos estudos já que sua utilização implica uma aproximação com as demandas 

de cada contexto.  

Ao concluir esta pesquisa, registra-se a esperança de que o processo implicado 

em seu desenvolvimento e em seus resultados possa colaborar para os docentes que 

atuam diretamente com bebês se sentirem valorizados pela importância do seu 

trabalho. Por isso, apesar de considerar este parágrafo como o de finalização de um 

processo, entende-se que a difusão do produto educacional possibilitará seu próprio 

redimensionamento a partir das discussões que pode provocar. 
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ANEXO I  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE SÃO LUDGERO 

Rede Municipal de Ensino de São Ludgero 
Instrumento de avaliação para crianças de 0m a 11m  

  

Campo de experiência 0m a 11m Observações   

O eu, o outro e nós 

Reconhece-se como sujeito pela sua imagem e pelo seu nome. 
   

Reconhece pessoas de seu convívio diário. 
   

Manifesta sensações, gostos, necessidades e preferências.  
   

Demonstra sentimentos pelas pessoas com as quais interage.  
   

Demonstra interesse em manusear e em brincar com objetos variados. 
   

Demonstra interesse em enfrentar desafios. 
   

Demonstra tranquilidade nos momentos de higienização (troca de roupa e de fralda).  
   

Aceita diferentes alimentos servidos na instituição. 
   

Corpo, gestos e 
movimentos 

Reconhece partes do próprio corpo por meio de atividades lúdicas. 
   

Explora diferentes posturas corporais (senta-se em diferentes inclinações, deita-se, ergue-se, mantém-se em 
pé, arrasta-se, engatinha, rola, sobe, desce). 

   

Explora progressivamente as possibilidades manuais (pegar, largar, rasgar, rabiscar, pintar, folhear). 
   

Atende a comandos quando solicitado (pegar, trazer, levar).  
   

Imita, cria e explora gestos, sonoridades e movimentos.  
   

Traços, sons, cores e 
formas 

Explora diversos materiais (tinta, giz, lápis de cor, texturas, canetões...).  
   

Vivencia e explora diferentes fontes sonoras, corporais e instrumentais. 
   



 
 

 
 

 Escuta, fala, pensamento 
e imaginação  

Demonstra interesse ao manusear livros e ao ouvir histórias. 
   

Demonstra interesse em participar das atividades propostas (contação de histórias, músicas, brincadeiras 
dirigidas...).  

   

Comunica-se por meio do balbucio, choro, palavras e gestos.      

 Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações  
Explora diferentes espaços, pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

   

   

 

 

 Sugestão para as duas questões subjetivas 

        

________________________________________________________________________________________ se destaca por 
______________________________________________________________________________________. Isso pode ser observado  
_________________________________________________________________________________________________. 

 

Isso po      
 

Para colaborar em seu desenvolvimento, sugerimos que seja estimulado(a) 
_____________________________________________________. Para tanto, seus familiares podem contribuir com ações  
_______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                                      
 

QUESTIONÁRIO SOBRE A AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS EM UMA 
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Este instrumento tem como objetivo coletar dados para uma pesquisa que está sendo desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação Básica da UNIARP, cujo objetivo é 
apresentar alternativas de acompanhamento e de registro para a avaliação do desenvolvimento integral 
de bebês que frequentam o Centro Municipal de Educação Infantil Marinei Aparecida Lopes, de 
Caçador, Santa Catarina. 

Agradecemos sua participação no preenchimento das questões registradas na sequência e informamos 
que os dados serão tratados conjuntamente. Dessa forma, sua identidade será preservada 

 
Dados de identificação e perfil profissional 

 
Sexo:  

□ Feminino                           □ Masculino  

 
Nível de escolaridade/formação  

□ Graduação: 

...............................................................................................................  

□ Especialização    Curso: ...........................................................................................  

□  Mestrado            Programa: .......................................................................................  

 
 
Você participou de alguma atividade de formação continuada nos últimos dois 
anos?  

□ Sim                           □ Não   

 
Há quantos anos você está lecionando? 

□Até 1 ano                                         □ De 1 ano e 1 mês a 2 anos  

□ De 2 anos e 1 mês a 5 anos           □ De 5 anos e 1 mês a 10 anos 

□ De 10 anos e 1 mês a 15 anos      □ Mais de 15 anos e 1 mês 

 
Qual a sua carga horária semanal de trabalho? 

□20 horas                                   □21 a 24 horas  



 
 

 
 

□25 a 39 horas                          □30 a 39 horas    

□40 horas ou mais  

 
Em quantas escolas você trabalha?  

□Uma escola                                       □2 escolas  

□3 escolas                                           □4 ou mais escolas 

 
 
1 - Quais critérios são usados no processo de avaliação das crianças realizado no 

CMEI? 

R:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 
2 - Existem registros utilizados no processo de avaliação das crianças realizado pelo 
CMEI?  
(    ) Não   (    ) Sim.   Quais? __________________________________________________ 
 
3 - O que se aborda nos registros implicados no processo de avaliação das crianças 
realizado pelo CMEI? (Somente responda se você assinalou ‘Sim’ na segunda questão) 
R:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

4 - Quais funções cumprem os registros implicados no processo de avaliação das 

crianças realizado pelo CMEI? (Somente responda se você assinalou ‘Sim’ na segunda 

questão) 

R:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

5 - Como se utilizam os resultados das avaliações das crianças que frequentam a 

instituição? Exemplifique: 

R:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

 

6 - As informações coletadas durante o período de avaliação são utilizadas para o 

planejamento/replanejamento da ação educativa?  

(    ) Não   (    ) Sim.   De que modo? 

R:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

7 - Como se apresentam os resultados das avaliações às famílias das crianças do 
CMEI? 
R:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

 

8 - Você sente dificuldades para fazer a avaliação integral das crianças que frequentam 
a instituição? 
(    ) Não   (    ) Sim.   Quais? 

R:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

9 – O CMEI auxilia os docentes na realização da avaliação das crianças?  

(    ) Não   (    ) Sim.   De que maneira? 

R:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 
 
10 – Como a instituição e os docentes podem melhorar o processo de avaliação dos 
bebês que frequentam o CMEI? 
R:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 
 

 
ROTEIRO DE GRUPO FOCAL PARA DISCUSSÃO DA AVALIAÇÃO DE 

BEBÊS EM UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Este roteiro tem como objetivo coletar dados para uma pesquisa que está sendo desenvolvida no Programa 
de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação Básica da UNIARP, cujo objetivo é apresentar 
alternativas de acompanhamento e de registro para avaliação do desenvolvimento integral de bebês que 
frequentam o Centro Municipal de Educação Infantil Marinei Aparecida Lopes, de Caçador, Santa Catarina. 

O roteiro é composto por dados sobre o perfil dos participantes do Grupo Focal e por questões para levantar 
sua percepção acerca de resultados indicados por docentes do referido Centro Municipal de Educação 
Infantil em relação ao que realizam e ao que observam que pode ser melhorado no processo avaliativo das 
crianças da Educação Infantil. Portanto, as respostas a serem registradas na sequência constituem uma 
reflexão preliminar para facilitar as discussões no Grupo Focal a acontecer nos próximos dias.  

Agradecemos sua participação no preenchimento das questões registradas e sua apresentação no encontro 
do Grupo de Discussão. A partir desse trabalho, elaborar-se-á um roteiro com sugestões para o lócus da 
pesquisa. 

Informamos, também, que dados serão tratados conjuntamente. Dessa forma, sua identidade será 
preservada no momento de difusão dos resultados. 

 
Dados de identificação e perfil profissional 

 
Sexo:  

□ Feminino                           □ Masculino  

 
Nível de escolaridade/formação  

□ Graduação: 

............................................................................................................................. .................

....  

□ Especialização    Curso: 

....................................................................................................................... 

□   Mestrado            Programa: 

.......................................................................................................................  
 

□  Doutorado         Programa: 

........................................................................................................................  
 
Qual é a instituição de vínculo atual e sua função?  
R: 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

1 Em relação aos registros avaliativos para utilização com bebês (Como avaliar?) 

I. Vídeos 

II. Fotos 



                                                                                 

 
 

III. Registros diários  

IV. Boletim descritivo 

 

Todas as opções são adequadas? (    ) Sim   (    ) Não. Quais não são?  

R:................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...... 

 

É preciso incluir opções? Quais?  

R:................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...... 

 

2 Em relação às especificidades avaliativas (O que avaliar?) 

I. Características individuais da criança; 

II. Desenvolvimento cognitivo; 

III. Desenvolvimento motor; 

IV. Desenvolvimento oral; 

V. Afetividade; 

VI. Interação social; 

VII. Interação com o meio;  

VIII. Comunicação; 

IX. Linguagem/Oralidade; 

X. Participação; 

XI. Interesses; 

XII. Habilidades; 

XIII. Autonomia 

XIV. Dificuldades ao desenvolver as atividades propostas; 

XV. Mobilidade; 

XVI. Concentração; 

XVII. Raciocínio; 

XVIII. Formas de expressão; 

XIX. Potencialidades; 

XX. Contexto de inserção; 
 

Todas as opções são adequadas? (    ) Sim   (    ) Não. Quais não são? R: 

R:........................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ...... 

 

É preciso incluir opções? Quais? 

R:........................................................................................................................... ..... 

................................................................................................................................... 



                                                                                 

 
 

 

3 Em relação às finalidades avaliativas (Para que serve a avaliação?) 

 

I. Acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento integral; 

II. Verificar necessidades individuais; 

III. Informar as famílias acerca do desenvolvimento da criança; 

IV. Redimensionar o planejamento do ensino; 

V. Melhorar a prática pedagógica, proporcionando novas situações de aprendizagem; 

VI. Analisar o contexto escolar e as suas implicações no desenvolvimento integral das 

crianças; 

VII. Reavaliar a atuação docente; 

VIII. Confrontar o desenvolvimento individual no decorrer do ano letivo. 
 

Todas as opções são adequadas? (    ) Sim   (    ) Não. Quais não são? 

R:.................................................................................................................... ............ 

............................................................................................................................. ...... 

 

É preciso incluir opções? Quais? 

R:................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...... 

 

4 Em relação às intervenções no planejamento do ensino (Como melhorar o 

planejamento a partir da avaliação?) 

 

I. Analisar o planejamento anterior e propor melhoras; 

II. Definir estratégias para melhorar as condições de desenvolvimento integral das 

crianças de acordo com as dificuldades observadas.  

 

Todas as opções são adequadas? (    ) Sim   (    ) Não. Quais não são?  

R:........................................................................................................................... ..... 

................................................................................................................................... 

 

É preciso incluir opções? Quais? 

R:........................................................................................................................... ..... 

................................................................................................................................... 

 

 



                                                                                 

 
 

 

5 Comunicação dos resultados (Quais são as estratégias para comunicação dos 

resultados dos processos avaliativos?) 

I. Entrega do parecer descritivo 

II. Diálogos individuais 

 

Todas as opções são adequadas? (    ) Sim   (    ) Não. Quais? Quais não são? 

R:........................................................................................................................... ..... 

................................................................................................................................... 

 

É preciso incluir opções? Quais?  

R:........................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ...... 

 

6 O que pode ser feito para contribuir com os docentes no processo de avaliação 

dos bebês?  

I. Intervenção da gestão quando observada alguma especificidade da criança que 

necessita de intervenção além das realizadas pelos docentes; 

II. Desenvolver um trabalho colaborativo envolvendo gestão e docentes; 

III. Desenvolver estudos por meio de encontros de formação;  

IV. Reformular o modelo de avaliação descritiva utilizado;  

V. Melhorar as formas diárias de observação; 

VI. Criar formas de registro diário.  
 

a) Todas as opções são adequadas? (    ) Sim   (    ) Não. Quais não são?  

R:................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...... 

 

b) É preciso incluir opções? Quais?  

R:................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......

...................................................................................................................................  

 


